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DRODZY CZYTELNICY
Sto wydań - takiej liczby do-
czekało się „Sedno”. Po raz 
pierwszy zawitaliśmy do Pań-
stwa domów w grudniu 2006 
roku. Mało kto wówczas (poza 
zespołem redakcyjnym) wie-
rzył w to, że gazeta przetrwa 
tak długo. Wielu niedowiarków 
wieszczyło „Sednu” kilka mie-
sięcy życia, twierdząc, że ga-
zeta powstała na polityczne za-
mówienie w związku z czym 
miejsca na lokalnym rynku pra-
sowym długo nie zagrzeje.
Dzisiaj już wiemy, że stało się 
inaczej. Początki nie należa-
ły do łatwych. Gazeta musia-
ła zmierzyć się m.in. z donie-
sieniem do prokuratury. Zło-
żył je jeden z lokalnych wło-
darzy zwracając uwagę na to, 
że w stopce redakcyjnej „Sed-

na” brakuje … adresu redakcji. 
Kosztowało nas to kilka wizyt w 
budynku myślenickiej komendy 
policji, gdzie ówczesny redaktor 
naczelny „Sedna” był kilkakrot-
nie przesłuchiwany, musieliśmy 
także uiścić dwustuzłotową karę, 
choć prokuratura sprawę ostatecz-
nie umorzyła. Przez bardzo długi 
okres czas okupowaliśmy miejsce 
na czarnej liście Urzędu Miasta i 
Gminy Myślenice (kto wie czy na-
dal na niej nie jesteśmy?). Gmina 
nie chciała z nami rozmawiać od-
cinając dostęp do oficjalnych in-
formacji i nie odpowiadając na na-
sze pytania. Nie jest łatwo praco-
wać w takich warunkach nad ga-
zetą, tym bardziej jeśli chce się, 
aby była ona obiektywna.
Od samego początku istnienia 
„Sedno” jest gazetą niezależną. 
Niezależną zwłaszcza od polity-

ków. Nikt nie mówił nam i nie 
mówi o czym mamy pisać, nikt 
nie poucza jak, nikt nie wywiera 
nacisku, na to, aby „trudny” te-
mat z tych czy innych względów 
został pominięty. Możemy prowa-
dzić taką politykę, bowiem nie stoi 
za nami, jak twierdzą niektórzy, 
zamożny sponsor, kierujący z dru-
giego rzędu pracą dziennikarzy. 
„Sedno”, w przeciwieństwie do in-
nych, działających lokalnie gazet, 
samo musi zatroszczyć się o środ-
ki pozwalające na przygotowa-
nie kolejnych wydań, samo wal-
czyć o przetrwanie na rynku. Nikt 
nie dał nam nic za darmo. „Sed-
no” utrzymywało się i utrzymuje 
z reklam znajdujących się na jego 
stronach, zarówno tej papierowej, 
jak i tej elektronicznej (sedno.my-
slenice.org.pl).
Setny numer to ogrom ośmio-

letniej pracy, to setki artyku-
łów, zdjęć obrazujących i sta-
nowiących rodzaj odbijające-
go wydarzenia i uczestniczą-
cych w nich ludzi na obszarze 
objętym przez granice powiatu 
myślenickiego lustra. To wysi-
łek kilkunastu piszących, któ-
rzy w okresie ostatnich ośmiu 
lat przewinęli się przez łamy ga-
zety. Tych, których już z nami, 
z różnych przyczyn i powodów 
nie ma i tych trwających z ga-
zetą na dobre i na złe. To setki 
wywiadów, rozmów i artykułów 
dotyczących ludzi, bowiem na-
czelnym hasłem gazety ustalo-
nym przy jej powstawaniu było 
i jest: „Bliżej ludzi”. Chcemy na-
dal być z naszymi Czytelnikami, 
tym bardziej, że przez osiem lat 
istnienia zdobyliśmy zaufanie i 
przyjaźń wielu z nich.

SEDNO: JEST PANI JEDYNĄ NA TERENIE POwIATu, A PRAwDOPODOBNIE TAKżE JEDNĄ Z 
NIEwIELu w MAłOPOLSCE PREZESEK JEDNOSTKI OChOTNICZEJ STRAżY POżARNEJ. 

ZAPEwNE fuNKCJA JAKĄ PANI TERAZ PEłNI ZwIĄZANA JEST Z RODZINNYMI TRADYCJA-
MI POżARNICZYMI?
AGNIESZKA MOTYKA: Rzeczywiście, tradycje pożarnicze są w mojej rodzinie bardzo mocno zakorzenione. Mój tata 
pełnił funkcję wicenaczelnika OSP w Porębie, brał udział w budowie i wyposażaniu strażnicy, która stoi i służy do 
dziś. Tata jest obecny w straży od 35 lat. Mama, choć nie strażaczka, to jednak zawsze pomagała jednostce. Czy to 
przez gotowanie czy też przez sporządzanie na przykład szarf na różnego rodzaju uroczystości.
Można zatem rzec, że wychowanie w domu, który przesiąknięty był strażacką ideą wpłynął na to, że poszła 
Pani w ślady taty?
Oczywiście. Pamiętam, że jako małej dziewczynce bardzo podobało mi się pełnienie przez druhów straży przy Grobie 
Pańskim podczas świąt Wielkiejnocy. To też nie pozostało bez wpływu na to, że zapisałam się do Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej działającej przy jednostce OSP w Porębie.
Był to rok 1999 i miała Pani wówczas dziesięć lat. Czy z tej grupy dzieci, która zapisała się wtedy do straży 
ktoś jeszcze dzisiaj pozostał?
Tak. Około 30 chłopców. Są w jednostce do dziś jako dorośli druhowie. Z dziewczynek przetrwałam tylko ja.
Jak potoczyły się pani losy, kiedy była Pani już członkiem MDP?
Początki przygody ze strażą to bardziej zabawa, niż prawdziwa służba. Pamiętam, że mając szesnaście lat otrzyma-
łam swój pierwszy, strażacki mundur. Pamiętam też, że brałam udział w konkursach wiedzy pożarniczej. Potem z za-
bawy w straż przeszliśmy do konkretnych zajęć. Między innymi ćwiczeń odbywanych z nieżyjącym już dzisiaj druhem 
Janem Słowikiem i jego synem Łukaszem, który dzisiaj jest jednym z członków zarządu OSP Poręba.
Czy pamięta Pani także swój udział w pierwszej akcji? Kiedy miała miejsce i jakie było to wydarzenie?
Miałam wówczas osiemnaście lat. W Łękach, okolicznej wsi, zapalił się dom. Brałam udział w jego gaszeniu. Rozwi-
jałam węże, którymi doprowadzana była woda.
A którą z akcji pamięta Pani w sposób szczególny, która wywarła na Pani olbrzymie wrażenie?
To akcja, podczas której w Zasani zderzyły się ze sobą dwa samochody. Pamiętam ranną kobietę, której ręka pocięta 
została przez rozbite odłamki szyby. Długo nie zapomnę tego widoku.
Czy dzisiaj wciąż uczestniczy Pani jeszcze w akcjach ratunkowych?
Tak, pod warunkiem jednak, że zdążę dotrzeć do strażnicy w razie alarmu przed mężczyznami. Panowie mieszkają 
znacznie bliżej remizy, niż ja i przeważnie wyprzedzają mnie w drodze do niej, kiedy rozlega się syrena alarmowa.
A ostatnia akcja, w której brała Pani udział?
To ubiegłoroczna akcja likwidacji gniazda szerszeni na terenie Poręby.
Czy to, że będzie Pani nominowana do funkcji prezesa OSP Poręba okazało się w ostatniej chwili, już podczas 
samego zebrania, czy miała Pani może jakieś „przecieki” o tym, że druhowie zechcą wybrać Panią na preze-
skę?
Mniej więcej od roku dało się słyszeć takie głosy, proszono mnie nawet, abym podjęła decyzję na tak, ale nie przy-

puszczałam, że są to głosy aż tak dalece poważne.
Jak Pani przypuszcza, co zadecydowało o tym, że druhowie jednogłośnie głosowali na Panią i wybrali na pre-
zesa?
Mogę się tylko domyślać. Wcześniej pełniłam role skarbnika i gospodarza strażnicy. Być może to, że starałam się 
obie te funkcje pełnić bardzo sumiennie miało decydujący wpływ na to, że wysunięto moja kandydaturę na prezesa 
jednostki?
Czy długo zastanawiała się Pani nad tym, aby powiedzieć: tak, kiedy padła propozycja, aby to właśnie Pani 
pełniła rolę prezesa?
Nie, nie długo. Pomyślałam, że skoro druhowie tego chcą, nie powinnam ich zawieźć. Poza tym było to dla mnie oso-
biście olbrzymie wyróżnienie.
Jaką motywację ma Agnieszka Motyka, mama dwuletniego Patryka, żona strażaka z OSP Zawada Andrzeja 
Motyki do tego, aby pełnić tak odpowiedzialną funkcję jak prezes jednostki OSP? Przecież jako młoda mama 
i żona ma Pani sporo domowych obowiązków? Czy radzi sobie Pani z ich pogodzeniem? Jeśli tak, to w jaki 
sposób?
Do działania motywuje mnie to, że jako strażacy niesiemy pomoc innym ludziom nic w zamian nie oczekując. Czyni-
my to zupełnie bezinteresownie i to jest piękne. Poza tym jednoczymy się i integrujemy w tym dziele niesienia pomo-
cy. I to też jest piękne. Czyż trzeba lepszej motywacji?
Jakie odczucia towarzyszyły Pani przez pierwsze dni pełnienia nowej funkcji? Czy przeważała myśl: nie wiem 
czy poradzę, czy nie zawiodę, czy może było to uczucie dumy z faktu, że druhowie obdarzyli Panią swoim za-
ufaniem?

Stosownie do swojego młodego wieku jest dynamiczna i chęt-
na do pracy. Dwa miesiące temu wybrana została na preze-

skę jednostki OSP w Porębie. Rzadko zdarza się, aby druhowie 
obdarzyli kobietę tak dużą dawką zaufania. Agnieszka Motyka 
podjęła wyzwanie. Chce przywrócić dawny blask jednostce, ma 
w tym względzie sporo pomysłów. Jakich? Przeczytajcie Pań-
stwo wywiad z prezeską, a wszystkiego się dowiecie.

AgnieSzkA MOtykA – absolwentka Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach (2009), absol-
wentka i magister prawa Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego (2015). Od 1999 roku do 2005 członkini Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej w Porębie (dowódca drużyny dziewczęcej). 2008 – 2010 sekretarz OSP Poręba, 2010 – 2012 skarbnik OSP Po-
ręba, 2011 – 2016 gospodarz Domu Strażaka w Porębie. Od 2016 roku prezes OSP Poręba.. Od 2012 roku honorowy dawca krwi, 
od 2015 potencjalny dawca szpiku kostnego i komórek macierzystych. Jako członek MDP kilkakrotnie była laureatką gminnych i po-
wiatowych turniejów wiedzy pożarniczej, należała także do dziewczęcej drużyny uczestniczącej w zawodach sportowo – pożarni-
czych. Odznaczenia: Odznaka MDP Za Aktywną Działalność w Drużynie OSP (2001), Odznaka „Strażak Wzorowy” za działalność, za-
angażowanie i godną postawę społeczną (2012), Odznaka Za wysługę lat (2012). Kursy: podstawowy kurs strażaka – ratownika I i 
II stopnia, kursy BHP i przeciwpożarowy. Syn Patryk, mąż Andrzej. Mieszka w Porębie, pracuje w Myślenicach. 

Do działania motywuje mnie to, że jako straża-
cy niesiemy pomoc innym ludziom nic w za-

mian nie oczekując. Czynimy to zupełnie bezinte-
resownie i to jest piękne. Poza tym jednoczymy się 
i integrujemy w tym dziele niesienia pomocy. i to 
też jest piękne. Czyż trzeba lepszej motywacji? - 
AGNIESZKA MOTyKA
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Podaruj 1% rodzinnego ciepła
Fundacja ARCHOn+ Dzieci które kochacie wspiera rodziny, którym gro-
zi utrata praw rodzicielskich ze względu na biedę i trudności życiowe, a 
także rodziny zastępcze, które wychowują osamotnione dzieci. Funda-
cja niesienie pomoc rodzinom biologicznym, które są w trudnej sytuacji 
materialnej, aby mogły przezwyciężać kryzysy, skutecznie wychowy-
wać swoje dzieci oraz tworzyć szczęśliwą rodzinę. naszą misją jest, aby 
dzieci nie trafiały do Domów Dziecka! Przekazany  1% wykorzystamy na 
pomoc dzieciom i ich rodzinom w ich potrzebach, gdyż często: nie mają 
na opłacenie mediów, zakup węgla, nie mają na zakup np: mleka,pielu-
szek czy lekarstw, nie mają toalety czy centralnego ogrzewania, nie mają 
komputera, nie mają internetu, mają przeciekający dach, nie stać ich na 
wyprawkę szkolną, podręczniki do szkoły, nie stać ich na naprawę pralki 
lub lodówki czy zakup nowej, nie mają na dojazd do pracy, szpitali, po-
radni, nie mają na lekarzy, prawników, psychologów, rodzinę nie stać na 
wysłanie dziecka na wakacje czy ferie, z powodu braku finansów dzieci 
nie kontynuują dalszej nauki. Abyśmy mogli pomóc potrzebna jest na-
sza wspólna pomoc w poprawie jakości życia dzieci i ich rodzin. za Pań-
stwa wsparcie i zaufanie serdecznie dziękujemy.

ogłoszenie

Myślę, że pół na pół. Trudno w takich chwilach uciec od poczucia dumy. Towarzyszy ono zawsze wówczas, kiedy ktoś 
obdarza nas tak daleko sięgającym zaufaniem. Była też myśl o tym, że mogę sobie nie poradzić, że mogę nie pogo-
dzić nowej funkcji z obowiązkami domowymi, z pracą, że mogę zawieść druhów, ale zaraz dodawałam do niej otu-
chę, że przecież nie jestem sama, że stoi za mną ośmioosobowy zarząd składający się z młodych, ale już doświadczo-
nych strażaków i że wspólnie damy radę poprowadzić jednostkę, że podołamy temu zadaniu.
Jest Pani prezesem jednostki od dwóch miesięcy, jakie były Pani pierwsze decyzje na tym stanowisku, czego 
dotyczyły?
Wspólnie z zarządem jednostki myślimy o napisaniu pierwszego projektu o dotacje finansowe mające pomóc nam w 
zorganizowaniu spotkania pokoleń. Chcemy także już w tym miesiącu przeprowadzić cykl spotkań z dziećmi. Mając 
świadomość, że strażacka młodzież nie bierze się  znikąd, chcemy zainteresować dzieciaki strażą. Pokazać im samo-
chód, sprzęt, zaproponować praktyczne ćwiczenia na przykład w rozwijaniu węży. Od młodych wiele dzisiaj zależy. 
Od ich zapału i woli działania. Chcę, aby w naszej jednostce nie zabrakło jednego i drugiego.
Rozumiem, że sama ma Pani i zapał i wolę działania?
Oczywiście. Nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. Mam w sobie obie te cechy. Dzisiaj już nie wyobrażam so-
bie swojego życia bez straży.
To piękna i obiecująca deklaracja. Proszę powiedzieć zatem jakie cele stawia przed sobą Pani Prezes?
Przede wszystkim chciałabym odbudować dawną świetność jednostki. Nie twierdzę, że jej dzisiaj nie ma, ale chy-
ba większość druhów zgodzi się ze mną, że kiedyś blask jednostki OSP Poręba świecił jaśniej. Poza tym stoi przed 
nami kilka ważnych zadań. Między innymi myślimy poważnie o gruntownym remoncie naszego forda. To nie najnow-
szy model i wymaga remontu. Chcielibyśmy bardzo pozyskać nowy samochód, najlepiej z napędem 4x4 bowiem ta-
kiego samochodu w naszym trudnym terenie bardzo nam brakuje. Nosimy się także z zamiarem, choć jest to melodia 
przyszłości czyli 2017 rok, przeprowadzenia termomodernizacji budynku strażnicy. Może to jednak nastąpić dopie-
ro po uprzednim doprowadzeniu do niej sieci gazowej. Chcemy, jeśli już pozyskamy nowych członków, umundurować 
ich wszystkich, aby druhowie z OSP Poręba prezentowali się jednolicie. Chcemy zagospodarować otoczenie straż-
nicy tak, aby było ono piękne. Chodzi tutaj o aranżację zielenią. Chcemy wreszcie wyremontować poddasze budyn-
ku strażnicy, tak aby wygospodarować tam kilka pomieszczeń z przeznaczeniem na niewielki hotel dla osób uczest-
niczących w imprezach weselnych oraz dla tych turystów, którzy zwiedzają nasze piękne okolice i chcą tutaj przeno-
cować. Plany są zatem, jak widać bardzo ambitne i ja jako prezes jednostki będę uparcie dążyć do tego, aby zosta-
ły w caości zrealizowane. 
Tak bogaty program zmian niesie ze sobą konsekwencje w postaci dużego zaangażowania się prezesa. Czy to 
nie odbije się na Pani życiu rodzinnym i zawodowym?
Myślę, że w jakimś stopniu tak. Wszak wychowuję dwuletniego malca i pracuję zawodowo. Mam jednak wielkie wspar-
cie ze strony rodziny. Mama deklaruje pomoc przy wychowywaniu dziecka, mąż także. Sam jest strażakiem i myśli 
bardzo podobnie jak ja.
Jak mąż zareagował na wiadomość, że wybrano Panią na prezesa jednostki? 
Wspaniale. Ucieszył się bardzo i myślę, że jest dumny ze mnie.
Podobno poznała Pani swojego męża podczas … zawodów strażackich. Czy to prawda?
Tak. Miałam wówczas … trzynaście lat i uczestniczyłam w turnieju wiedzy pożarniczej. W tym samym turnieju uczest-
niczył mój przyszły mąż. Tak się poznaliśmy. Potem jeszcze spotykaliśmy się kilkakrotnie podczas kolejnych turniejów, 
potem nasze drogi rozeszły się, a jeszcze potem zeszły tym razem już jako żony i męża.
Czy Pani zdaniem kobiety mogą jeszcze dzisiaj mieć kompleksy w stosunku do mężczyzn wykonujących ten 
sam zawód czy sprawujących te same funkcje? Słowem czy kobieta prezes jednostki OSP będzie gorszym pre-
zesem, niż mężczyzna?
Nie sądzę, abyśmy my kobiety miały jeszcze dzisiaj jakieś kompleksy względem mężczyzn. Przynajmniej ja ich nie od-
czuwam. Poza tym, traktując rzecz całą z przymróżeniem oka, kobiecie łatwiej trafić do urzędniczych sumień przy za-
łatwianiu tych czy innych formalności. Jedno jest pewne: będę gorąco namawiać dziewczęta z naszej wsi do tego, aby 
wstępowały w szeregi jednostki i zostawały strażaczkami.
Proszę o krótką prezentację jednostki, której jest Pani prezesem. Jakim bogactwem ludzkim i sprzętowym 
przychodzi Pani kierować?
Na chwilę obecną jednostka OSP w Porębie liczy 50 członków czynnych i jedenastu honorowych. W strukturach jed-
nostki funkcjonują dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – dziewczęca i chłopięca, w sumie 45 osób. Jednostka na-
leży do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego zaś na jej wyposażeniu znajdują się między innymi: lekki sa-
mochód pożarniczy marki ford i duży, wspaniały i nowoczesny mercedes rocznik 2012. Posiadamy także motopompę 
typu Niagara oraz sprzęt do ratownictwa drogowego. 30 druhów posiada specjalistyczne przeszkolenie, część z nich 
także przeszkolenie na dowódców akcji ratunkowych.
Trudno wyobrazić sobie jednostkę OSP bez współpracy z innymi organizacjami na terenie wsi czy miejscowo-
ści, w której się znajduje. Czy podziela Pani tę opinię?
W całej rozciągłości. Dlatego jako prezes OSP Poręba wyrażam oficjalnie akces i chęć współpracy z wszystkimi or-
ganizacjami, takimi jak Koło Gospodyń Wiejskich, sołtys, Rada Sołecka, parafia. Zresztą od dawna nasza jednostka 
taką współpracę realizuje i ja nie zamierzam w tej dobrej tradycji nic zmieniać. Dodam jeszcze, że pod naszymi au-
spicjami, w naszym budynku i częściowo przez nas finansowana działa w budynku strażnicy Świetlica Wiejska. To tak-
że nasze oczko w głowie, bowiem ta instytucja pozwala rodzicom przyprowadzać do świetlicy dzieci w godzinach od 
16 do 20, gdzie czekają na nie ciekawe i inspirujące zajęcia.
Strażacy dzisiaj to ta grupa zawodowa i społeczna, która może poszczycić się bodaj największym zaufaniem 
społeczeństwa. Czy Pani dwuletni synek Patryk też będzie kiedyś strażakiem?
Sądząc po tym w jakim klimacie dorasta należy przypuszczać, że tak. Już teraz, kiedy zabieram go do strażnicy naj-
chętniej zajmuje miejsce za kierownicą wozu bojowego. Przypuszczam, że Patryk będzie pewnie kiedyś strażakiem 
kontynuując rodzinne tradycje. Bardzo bym tego chciała.

Podjęłam
to wyzwanie

AGNIESZKA MOTYKA:
rozmawiał wit balicki
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AgnieSzkA MOtykA – absolwentka Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach (2009), absol-
wentka i magister prawa Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego (2015). Od 1999 roku do 2005 członkini Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej w Porębie (dowódca drużyny dziewczęcej). 2008 – 2010 sekretarz OSP Poręba, 2010 – 2012 skarbnik OSP Po-
ręba, 2011 – 2016 gospodarz Domu Strażaka w Porębie. Od 2016 roku prezes OSP Poręba.. Od 2012 roku honorowy dawca krwi, 
od 2015 potencjalny dawca szpiku kostnego i komórek macierzystych. Jako członek MDP kilkakrotnie była laureatką gminnych i po-
wiatowych turniejów wiedzy pożarniczej, należała także do dziewczęcej drużyny uczestniczącej w zawodach sportowo – pożarni-
czych. Odznaczenia: Odznaka MDP Za Aktywną Działalność w Drużynie OSP (2001), Odznaka „Strażak Wzorowy” za działalność, za-
angażowanie i godną postawę społeczną (2012), Odznaka Za wysługę lat (2012). Kursy: podstawowy kurs strażaka – ratownika I i 
II stopnia, kursy BHP i przeciwpożarowy. Syn Patryk, mąż Andrzej. Mieszka w Porębie, pracuje w Myślenicach. 
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druhowie OSP Zawada na zebraniu

(RED)

foto: maciej hołuj

STOSując zaSadę, że dObre-
gO SIę NIe zmIeNIa druhOwIe 
z jedNOStkI OSP zawada Na 
kOlejNą kadeNcję PrezeSO-
waNIa jedNOStce wybralI 
druha tadeuSza Przęczka. 
dla tej jedNOStkI POStać tO 
NIeOmal kultOwa.
wspaniałe wąsy prezesa są nie tyl-
ko ozdobą jego twarzy, ale przede 
wszystkim oznaką spokoju i rozwa-
gi. to właśnie te cechy poparte żela-
zną konsekwencją działania powodu-
ją, że tadeusz Przęczek prezesuje jed-

nostce w zawadzie od lat.
Podczas zebrania walnego Spra-
wozdawczo – wyborczego druho-
wie jednostki podsumowali miniony 
rok, przedstawili plany na rok bieżą-
cy, udzielili absolutorium ustępujące-
mu zarządowi oraz wybrali nowy. jed-
nostka OSP zawada to jedna z najlep-
szych jednostek na terenie gminy my-
ślenice, a także na terenie całego po-
wiatu. w mijającym roku druhowie 
z zawady interweniowali 29 razy w 
tym ugasili siedem pożarów. w chwi-
li obecnej jednostka liczy 66 człon-
ków czynnych (w tym 17 kobiet!), 
pod jej skrzydłami działają także dwie 

młodzieżowe drużyny Pożarnicze – 
dziewczęca (9) i chłopięca (12) oraz 
licząca ponad 30 muzyków, a grają-
ca od sześciu lat orkiestra dęta (nagra-
dzana m.in. podczas przeglądu powia-
towego w myślenicach).
Na kolejny rok działalności druho-
wie wytyczyli sobie konkretne cele. 
Są wśród nich: odświeżenie sal w re-
mizie, starania o nowy samochód bo-
jowy oraz udział w akcji bezpieczeń-
stwa w czasie tegorocznych Świato-
wych dni młodzieży, które odbedą 
sie w krakowie. 

Prezes wciąż ten sam
foto: maciej hołuj

Stonowany i raczej optymistyczny 
był raport, jaki przedstawicielka 

myślenickiego Sanepidu bogumiła 
burda złożyła radnym powiatowym, 
członkom komisji zdrowia i Pomo-
cy Społecznej przy radzie Powiatu 
myślenickiego. czy oznacza to, że 
mieszkańcy powiatu mogą czuć się 
bezpieczni? zapewne tak, ale musimy 
pamiętać o tym, że licho nie śpi ...
Najlepszym wykładnikiem obrazu-
jącym sytuację epidemiologiczną w 
powiecie w 2015 roku są liczby. Po-
służmy się zatem nimi. w 2015 roku 
myślenicki Sanepid odbył 2767 kon-
troli. Po raz pierwszy na terenie po-
wiatu myślenickiego zanotowano dwa 
przypadki zakażenia wirusem hIV. 
Odnotowano także zachorowania na 
tężec, rzadką dzisiaj chorobę, któ-
rej przypadków w skali kraju odno-
towuje się około dziesięciu rocznie. 
1407 osób zachorowało w 2015 roku 
na ospę wietrzną, u trzydziestu trzech 
stwierdzono gruźlicę, 221 osób prze-
szło kleszczowe zapalenie mózgu. 
znacznie w porównaniu do roku 2014 
spadło zainteresowanie szczepienia-
mi 6-latków (z 86 do 69 procent). Na 
grypę zaszczepiło się w 2015 roku 
1306 osób, co stanowi … 1,1% całej 
powiatowej populacji. 36 podmiotów 
na terenie powiatu realizowało szcze-
pienia, 97 procent dzieci było szcze-
pionych zaraz po urodzeniu.
myślenicki Sanepid sprawuje nad-
zór nad 9 wodociągami publiczny-
mi badając w nich regularnie jakość 
wody. Najgorsze wyniki dotyczą wo-
dociągu w wiśniowej, gdzie dwukrot-
nie stwierdzono złe wyniki. badana 
jest także woda w źródełkach, z któ-
rych mieszkańcy czerpią wodę. aż 
53-krotnie dozwolone normy czysto-
ści wody przekroczyło źródełko anie-
li Salawy w Sieprawiu. to rekordzista 
pod tym względem. Źródełko przy uli-
cy kazimierza wielkiego przekroczy-
ło dozwolone normy pięciokrotnie zaś 
to przy ulicy daszyńskiego aż dwu-
dziestokrotnie.

Sanepid raportuje

Licho nie śpi!

(RED)

STOPNIOwaNIe władzy w 
każdej wSI jeSt PrOSte. 

NajwIękSzą władzę POSIada 
NIe SOłtyS, jak POwSzechNIe 
PrzyPuSzcza wIelu, ale ze-
braNIe wIejSkIe. NIe INaczej 
jeSt w jawOrNIku, wSI Nale-
żącej dO gmINy myŚleNIce. 
jawOrNIkOwI, kONkretNIe 
zaŚ mówIąc jegO SPOłecz-
NOŚcI, jak każdej INNej, NIe 
Obce Są PrOblemy. Na chwI-
lę ObecNą dOmINują dwa. Są 
Na tyle POważNe, że Stały 
SIę POwOdem zwOłaNIa Naj-
wyżSzej władzy wSI czylI 
zebraNIa wIejSkIegO.
co nurtuje jaworniczan? Przede 
wszystkim chęć przyłączenia przez 
urząd mig myślenice części jawor-
nika do struktur miasta. Na 29 grudnia 

datowana jest treść uchwały, zgodnie 
z którą określony obszar wsi miałby 
zostać przyłączony do myślenic. gmi-
na argumentuje zamierzenie licznymi 
wnioskami przedsiębiorców posiada-
jących swoje firmy w Stefie aktywno-
ści gospodarczej jawornik – Polanka, 
którzy podobno twierdzą, że kurierzy 
i dostawcy mają problemy ze zidenty-
fikowaniem adresu firmy kierując się 
do Polanki zamiast zjechać z „zako-
pianki” w miejscu, w którym prowa-
dzi droga do wspomnianej strefy. w 
uzasadnieniu wspomnianej uchwały 
czytamy także, że proponowane roz-
wiązanie zgodne jest z zapisem w stra-
tegii mig myślenice.
jawornik nie zgadza się na przyłącze-
nie części wsi do myślenic. Podczas 
zebrania padły słowa potwierdzające 
ten fakt. - Pociągnie to za sobą olbrzy-

mie koszty dla mieszkańców tej czę-
ści Jawornika, która ma zostać włą-
czona w struktury miasta – mówił je-
den z mieszkańców wsi. - Będziemy 
zmuszeni zmienić wszystkie dokumen-
ty, od prawa jazdy począwszy, poprzez 
dowód osobisty na wpisach do ksiąg 
wieczystych kończąc. 
zebranie wiejskie wypracowało swo-
je stanowisko w powyższej sprawie. 
miało zostać przekazane do myślenic-
kiego umig. czytamy w nim mię-
dzy innymi: zależy nam na rozwoju 
Jawornika jak i tej jego części zwią-
zanej ze Strefą Aktywności Gospodar-
czej, ale propozycję okrojenia jego ob-
szaru odczytujemy, jako próbę ograni-
czenia wartości i pozycji naszej miej-
scowości w rozwoju całej Gminy. w 
dalszej części pisma mieszkańcy ja-
wornika proponują rozwiązanie pro-
blemu. - Naszym zdaniem problemy 
logistyczne i komunikacyjne mogą 
być rozwiązane przede wszystkim po-

przez właściwe oznakowanie i pro-
mocję SAG oraz wybudowanie bez-
kolizyjnego połączenia SAG z „zako-
pianką”. dodajmy, że zjazd do stre-
fy przemysłowej z zakopianki istnieje, 
ale nie jest odpowiednio oznakowany. 
gdyby był zapewne wielu odwiedza-
jących Sag nie zapuszczałoby się do 
Polanki i nie myliło drogi.
Na pytania związane z powyższym 
problemem nie miał kto odpowie-
dzieć, bowiem ani burmistrz, ani ża-
den inny przedstawiciel umig w 
myślenicach na zebranie nie przy-
był (chociaż maciej Ostrowski był 
na nie zaproszony). - To skandal, aby 
burmistrz tak zlekceważył mieszkań-
ców Jawornika w tak ważnych dla wsi 
chwilach– usłyszeliśmy z ust miesz-
kańców jawornika. - Skoro nie mógł 
przybyć sam, jak napisał w liście, bo 

przebywał na urlopie, powinien przy-
słać w swoim zastępstwie kogoś, kogo 
można by było zapytać i z kim moż-
na by było porozmawiać o naszych 
problemach.
w sprawie przyłączenia części jawor-
nika do myślenic mają odbyć się kon-
sultacje społeczne. do tego celu słu-
ży między innymi specjalna ankie-
ta, którą wypełniać będą mieszkań-
cy wsi. - Liczymy także na to, że za-
równo burmistrz, jak i Rada Miejska 
we wszystkich istotnych sprawach do-
tyczących Jawornika będą przed ich 
upublicznieniem kontaktowali się z 
Radą Sołecką Jawornika oraz samym 
sołtysem celem wysłuchania ich opi-
nii do proponowanych rozwiązań – 
mówi władysław kurowski, sołtys 
jawornika.
Na zebranie wiejskie w jaworniku 
nie przybył także prezes mzwik w 
myślenicach andrzej urbański, tłu-
macząc się treścią przysłanego listu, 
że przebywa poza terenem powiatu. 
Nikt też nie reprezentował wspomnia-
nej instytucji w zastępstwie prezesa. 
Szkoda, bowiem mieszkańcy jawor-
nika mieli mnóstwo pytań związa-
nych z kolejną, proponowaną przez 
mzwik podwyżką opłat za wodę i 
ścieki bytowe. - Wyprzedzamy teraz 
nieco wydarzenia, bowiem oficjalne 
stawki za wodę i ścieki podniesione 
zostaną w najbliższej przyszłości – 
mówił sołtys jawornika władysław 
kurowski. - Wiem jednak, że pod-
wyżki będą, bowiem zakomunikował 
nam to burmistrz podczas spotkania 
ze sołtysami. 
zdaniem mieszkańców wsi opłaty za 
wodę i ścieki są zbyt wysokie. wyż-
sze, niż w innych gminach. Na do-
wód tego władysław kurowski przed-
stawił tabelkę, z której jasno wyni-
ka, że myślenice z ceną 12,72 złote 
za metr sześcienny (brutto) znajdu-
ją się w rankingu daleko przed Suł-
kowicami (10,16 zł.) czy Suchą be-
skidzką (9,18 zł). bardzo wysoka jest 
także opłata stała wynosząca na tere-
nie gminy myślenice 28, 90 zł. brut-
to, gdy tymczasem na terenie innych 
gmin są to kwoty w granicach 5 zło-

Jawornik nie chce do Myślenic

Stosy przeczytanych dokumen-
tów, żmudna, wieloletnia praca 

w archiwach i bibliotekach, niekoń-
czące się gromadzenie materiału iko-
nograficznego, jego selekcja i wspa-
niały owoc tych działań w postaci li-
czącej 780 stron monografii „kró-
lewskiego miasta dobczyce” skła-
nia nas do tego, aby  miano człowie-
ka miesiąca marca przyznać history-
kowi z dobczyc, absolwentowi wy-
działu historii uj Pawłowi Figlewi-
czowi. O samej promocji książki pi-
szemy na stronie 13.

PAwEł fIGLEwICZ
hIStOryk z dObczyc

autOr mONOgraFII tegO mIaSta
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w Dobczycach pracowano nad strategią gminy

sesja Rady Powiatu w schronisku na Kudłaczach

czym żyje gmina

para prezydencka czytała lubieńskim dzieciom

czym żyje powiat

STO PIerwSzy, a mOże ty-
SIąc PIerwSzy raz zNa-

lazła POtwIerdzeNIe Stara 
Prawda, że marzeNIa SPeł-
NIają SIę, jeŚlI wIerzyć w tO 
mOcNO. Sama wIara jedNak 
NIe POmaga. trzeba jeSzcze 
POmóc jej POPrzez dzIała-
NIa. takIe chOćby, jakIe POd-
jęły dzIecI z klaSy aNNy ra-
Pacz w SzkOle POdStawO-
wej Numer 1 Im. króla ka-
zImIerza wIelkIegO w lub-
NIu.
dzieciaki wymyśliły, że zaproszą do 
akcji: „cała Polska czyta dzieciom” 
… prezydenta rP andrzeja dudę. 
akcja ta prowadzona jest w lubień-
skiej szkole za sprawą wspomnianej 
anny rapacz, nauczycielki naucza-
nia początkowego, od dwóch kaden-
cji także radnej powiatowej, od 2006 
roku. Przez mury szkolne przetoczyła 
się w tym czasie chmara czytających. 
między innymi andrzej Sikorowski, 
rodzice, dziadkowie, przedstawiciele 
rożnych zawodów. Prezydent nigdy 
jednak nie czytał dzieciom w lubniu 
i sami zainteresowani postanowili ten 
stan rzeczy zmienić. - Wysłaliśmy dwa 
listy z zaproszeniem dla prezydenta RP 
Andrzeja Dudy adresując je na prezy-
dencką kancelarię – wspomina anna 

rapacz. - Jeden napisały dzieci, dru-
gi ja. Były to listy zapraszające Pana 
Prezydenta do nas do szkoły, do udzia-
łu w akcji czytania dzieciom.
mało kto spodziewał się, że w nawale 
swoich obowiązków prezydent przy-
jedzie do lubnia i będzie czytał dzie-
ciom. tymczasem odpowiedź prezy-
dencka brzmiała: „tak”. rozpoczę-
to zatem gorączkowe przygotowania 
do wizyty andrzeja dudy w szkole. 
Prezydent przybył do lubnia wraz ze 
swoją małżonką agatą. w sali gim-
nastycznej, gdzie odbywało się spo-
tkanie obecni byli tylko uczniowie, 
nauczyciele, grupa akredytowanych 
dziennikarzy i jako gospodarz terenu 
wójt lubnia kazimierz Szczepaniec. 
kancelaria prezydencka jasno określi-
ła warunki spotkania: tylko dzieci, na-
uczyciele, dziennikarze, żadnych ofi-
cjeli, żadnych przedstawicieli samo-
rządu, żadnych osób ze świata poli-
tyki. - Miało to być spotkanie tylko z 
dziećmi i takie było – mówi anna ra-
pacz. Postanowienia kancelarii prezy-
denckiej były respektowane z żelazną 
konsekwencją o czym może świad-
czyć fakt, że na salę, gdzie odbywa-
ło się spotkanie pary prezydenckiej z 
dziećmi nie został wpuszczony … sta-
rosta myślenicki. wynikło z tego fak-
tu wielkie zamieszanie, którego au-

torem był wicestarosta tomasz Suś. 
jego pierwszy wpis na facebooku za-
wierał sporo nieścisłości, które po re-
akcji organizatorów spotkania autor 
musiał sprostować.
Samo spotkanie przebiegło w miłej, 
spokojnej atmosferze. agata korn-
hauser duda przeczytała fragment 
książki „malutka czarownica”. bo-
haterka tej opowieści wykorzystując 
swoje czarodziejskie możliwości po-
magała tylko tym, którzy popadli w 
biedę. Prezydent andrzej duda prze-
czytał fragment książki „Przez stule-
cia” wybierając z niej opowieść o ry-
cerzu zawiszy czarnym.
- Spełniliśmy jedno ze swoich marzeń, 
które wydawało się tak bardzo odle-
głe, że aż niemożliwe – powiedziała po 
spotkaniu anna rapacz. - Akcja czy-
tania dzieciom będzie w naszej szko-
le kontynuowana, a kogo zaprosimy 
do niej? Jeszcze nie wiemy, ale nasze 
apetyty po wizycie pary prezydenckiej 
znacznie wzrosły.

O małej czarownicy i Zawiszy Czarnym

foto: maciej hołuj

tych. Fakt, że gmina dopłaca do me-
tra sześciennego 0,86 złotego uznać 
należy za pozytywny, ale znowu w 
porównaniu do innych, okolicznych 
gmin, choćby do Sułkowic (dopła-
ta 1,3 złotego) czy kalwarii zebrzy-
dowskiej (dopłata 2,86 złotego) kwo-
ta ta nie powala z nóg.
w związku z czekającą gminę, a za-
tem także mieszkańców jawornika 
kolejną podwyżką cen za wodę i ście-
ki zebranie wiejskie zredagowało 
pismo, w którym czytamy m.in.: W 
związku z zapowiadaną przez burmi-
strza następną podwyżką wyrażamy 

STOSOwaNIe długOFalO-
wej StrategII w rOzwO-

ju gmINy NIe jeSt Praktyką 
NOwą. jeSt NatOmIaSt NIe-
zbędNe jeŚlI POważNIe my-
ŚlI SIę O PrzySzłOŚcI. gmINa 
dObczyce Pracuje właŚNIe 
Nad taką StrategIą aNga-
żując w teN PrOceS NIe tyl-
kO władze SamOrządOwe z 
burmIStrzem gmINy I mIa-
Sta Na czele, ale także SOł-
tySów, radNych rady mIej-
SkIej, PrzedStawIcIelI róż-
Nych OrgaNIzacjI, Przed-
SIębIOrców Oraz mIeSzkań-
ców.
Podczas trwających ponad cztery go-
dziny warsztatów podzieleni na czte-
ry zespoły robocze ich uczestnicy wy-
pracowywali SwOt czyli wskazali 
na mocne i słabe strony gminy w kil-
ku głównych sferach: społecznej, go-
spodarczej, infrastrukturalnej, prze-
strzennej, ekologicznej i dziedzictwa 

kulturowego. Na podstawie tych ana-
liz opracowana zostanie długofalowa 
strategia rozwoju gminy, którą realizo-
wać będzie dobczycki samorząd. ja-
kie są zatem mocne, jakie słabe stro-
ny gminy dobczyce? w sferze spo-
łecznej do mocnych stron uczestnicy 
warsztatów zaliczyli: różnorodność 
oferty kulturalno – sportowej, działal-
ność NgS-ów oraz aktywność miesz-
kańców. Słabe strony sfery społecznej 
to: brak żłobka w dobczycach, słaba 
integracja mieszkańców gminy oraz 
wynikający z tego faktu stan, któ-
ry określony został znanym powie-
dzeniem: każdy sobie rzepkę skrobie. 
jako największą szansę dla dalszego 
rozwoju gminy wskazano fakt coraz 
powszechniejszego zainteresowania 
obszarem gminy jako miejscem za-

mieszkania. w sferze infrastruktury 
mocną stroną jest istnienie oczyszczal-
ni ścieków, słabą zaś zbyt mała licz-
ba miejsc parkingowych w centrum 
dobczyc. mocną stroną sfery gospo-
darczej jest istnienie Strefy Przemy-
słowej, słabą zaś znikome możliwo-
ści turystycznego wykorzystania zale-
wu dobczyckiego. do mocnych stron 
w sferze przestrzeni uczestnicy warsz-
tatów zaliczyli samodzielność gminy 
wynikającą z historii, tradycji i po-
siadanych zasobów, do słabych zaś 
niedostateczną funkcjonalność cen-
trum miasta.
Strategia dla gminy dobczyce będzie 
nadal tworzona, jej twórcy wezmą pod 
uwagę wszystkie wnioski wypraco-
wane przez zespoły uczestniczące w 
warsztatach. 

Jakie są mocne,
a jakie słabe strony

swój sprzeciw wobec jakiegokolwiek 
podnoszenia cen za wodę i ścieki oraz 
opłaty stałej. Kolejna podwyżka z całą 
pewnością pogorszy i tak trudną sy-
tuację wielu rodzin. Tak zwane koszty 
bytowe w naszej gminie są wiele wyż-
sze, niż choćby w gminach ościennych. 
Oburzającym jest dla nas propono-
wanie następnych podwyżek. Doma-
gamy się takich działań Gminy, które 
doprowadzą do tego, że podstawowe 
opłaty bytowe będą znośne dla prze-
ciętnej rodziny – napisali mieszkań-
cy jawornika.
trudno się z ich opinią nie zgodzić.

Podczas oficjalnej konferencji prasowej zorganizowanej w gabinecie bur-
mistrza Macieja Ostrowskiego dla dziennikarzy lokalnych mediów w obec-
ności włodarza miasta i gminy, prezesa MZWiK Andrzeja Urbańskiego, 
przewodniczącego Rady Miejskiej Myślenic Tomasza Wójtowicza oraz 
odpowiedzialnej za projekt „Czysta woda dla Krakowa” Edyty Podmokły 
poinformowano dziennikarzy o zakończeniu i rozliczeniu tego projektu 
oraz zaprezentowano nowe taryfy opłat za wodę i ścieki zaproponowa-
ne przez prezesa MZWiK w Myślenicach, a mające (z dużym prawdopo-
dobieństwem) od maja obowiązywać na terenie całej gminy.
Wspominany przez nas w artykule obok sołtys Jawornika Władysław 
Kurowski miał rację i jej nie miał. Ceny za wodę zostały bowiem obni-
żone, natomiast za ścieki podniesione. I tak nowa taryfa opłat za metr 
sześcienny wody dla odbiorców indywidualnych jak i dla przedsiębiorstw 
proponuje kwotę (wszystkie podawane przez nas kwoty wyrażane są w 
postaci netto) 3,69 zł (do tej pory było 4,31 zł, jest to więc 15 – pro-
centowy spadek). Abonament z dotychczasowych 7,41 zł. obniżony 
został do 5,48 zł (spadek o 26 procent). Podniesiono natomiast opła-
ty za ścieki. Dotychczas za metr sześcienny mieszkańcy gminy musie-
li zapłacić 8,27 zł, teraz według nowych taryf zapłacą 9,1 złotego (10 – 
procentowa podwyżka). Abonament za ścieki, który dotychczas wyno-
sił 19,33 zł. obniżony został do 17,99 zł (prawie 7 – procentowa obniż-
ka). Summa summarum za wodę i ścieki zapłacimy w nowym rozdaniu 
czyli prawdopodobnie od maja 12,70 zł (do tej pory płaciliśmy 12,58 
zł). Podwyżka nie jest zatem bardzo wysoka, wynosi bowiem 12 gro-
szy na metrze sześciennym. Jak powiedział burmistrz Maciej Ostrowski 
dla przeciętnej czteroosobowej rodziny w skali miesiąca będzie to kwo-
ta wyższa od dotychczasowej o 8,85 zł.
Można dyskutować czy podwyżka jest duża czy mała, bowiem dla jed-
nych będzie ona kolejnym wysiłkiem finansowym w domowym budże-
cie, inni nie odczują jej prawie w ogóle. Maciej Ostrowski obiecał jednak 
solennie mając za świadków nas dziennikarzy, że jest to ostatnia pod-
wyżka opłat za wodę i ścieki i że w 2017 i 2018 roku stawki nie ulegną 
zmianie, gdyż gmina nie będzie realizowała w tych latach tak dużej i 
drogiej inwestycji jak kanalizacja. Ponieważ rożnie to z obietnicami da-
wanymi przez pana burmistrza w przeszłości bywało, będziemy dokład-
nie przyglądać się gminnej polityce cen gospodarki wodno – ściekowej 
trzymając jednocześnie Macieja Ostrowskiego za słowo.
I jeszcze zdań parę na temat uzasadnienia podwyżki cen opłat za wodę i 
ścieki. Zarówno burmistrz, jak i prezes MZWiK tłumaczyli ją konsekwen-
cjami realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa”.To mieszkańcy gminy 
muszą ponieść ciężar tej inwestycji poprzez tak, a nie inaczej skalkulo-
wane opłaty za wodę i ścieki. W tym roku nie będzie dopłat, które przez 
ostatnie dwanaście miesięcy obowiązywały na terenie gminy Myślenice. 
Według burmistrza i prezesa MZWiK stanie się tak dlatego, że rada Miej-
ska dokapitalizowała podjętą przez siebie uchwałą MZWiK kwotą pięciu 
milionów złotych. Kwota ta pozwoliła obniżyć opłaty za wodę. (RED)

STOczylI wOjNę, którą 
PrzegralI, ale udaje Im 

SIę Od czaSu dO czaSu wy-
grywać POjedyNcze bItwy. 
radNI rady POwIatu z klu-
bu PIS NIe mOgą lIczyć Na 
wIele Przy mNIejSzej lIczeb-
NOŚcI, ale NIe Składają brO-
NI. OtO POdczaS lutOwej Se-
SjI rady Przy POdejmOwaNIu 
uchwały w SPrawIe zmIaNy 
Stawek OPłat za tak zwa-
Ne zajęcIe PaSa drOgOwegO 
wygralI głOSOwaNIe.
dotychczasowa opłata za zajęcie pasa 
drogowego przez obiekt handlowy 
czy usługowy wynosiła jeden złoty za 
metr kwadratowy na dobę. wcześniej, 
do 6 listopada ubiegłego roku stawka 
ta wynosiła 0,30 zł. teraz postanowio-
no ponownie obniżyć kwotę do 0,75 
złotego. klub radnych PiS zapropono-
wał jednak, aby było to 0,50 złotego. 
Starosta myślenicki józef tomal prze-
konywał, że stawka ustalona przez Po-
wiat jest stawką najniższą w małopol-
sce obrazując swoją opinię faktem, że  
na terenie gminy myślenice stawka 
wynosi 1,50 zł. radni PiS stali jednak 
przy swoim. Ich propozycję poddano 
pod głosowanie. 10 radnych głosowa-
ło „za” stawką 0,50 zł, siedmiu było 
„przeciw” czterech wstrzymało się 
od głosu. dzięki temu stawka za za-
jęcie pasa drogowego wynosić będzie 
0,50 zł, a nie jak proponowano wcze-
śniej 0,75 zł. Niby różnice groszowe, 
ale w skali miesiąca, a także w skali 
roku nie były to już grosze.

*
wielu zastanawiało się gdzie „zako-
twiczy” były poseł na Sejm rP ma-
rek łatas po tym jak nie został wysta-
wiony na listy wyborcze w ostatnich 
wyborach parlamentarnych. już wia-
domo, że marek łatas od 1 czerwca 
2016 powróci na piastowane 10 i pół 
roku temu stanowisko dyrektora my-
ślenickiego zSt-e. zastepujący go 
przez ten okres jerzy kosiński zosta-
nie wicedyrektorem. taka była umo-
wa między obu dżentelmenami zawar-
ta w 2005 roku co potwierdził w roz-
mowie w nami jerzy kosiński. (RED)
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(RED)

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 JAROSŁAWEM SZLACHETKĄ koordynatorem dekanalnym ds. przygotowań ŚDM 2016

ogłoszenie

Fundacja Sztuki, 
Przygody i Przy-
jemności ARTS już 
od 2009 roku dzia-
ła na terenie po-
wiatu myślenickie-
go, realizując róż-

ne projekty o charakterze arty-
stycznym, edukacyjnym i spo-
łecznym.  Do najważniejszych 
obszarów działalności Fundacji 
należy promowanie twórczo-
ści artystów regionalnych Zie-
mi Myślenickiej oraz prowadze-
nie działalności grantowej. Po-
przez organizację konkursów 
Działaj Lokalnie oraz FIO Ma-
łopolska Lokalnie ARTS wspie-
ra finansowo ciekawe inicjaty-

wy i pomysły lokalnych organi-
zacji oraz grup nieformalnych, 
realizujących ważne dla lokal-
nej społeczności przedsięwzię-
cia. W czasie swojej 17-letniej 
działalności Fundacja zrealizo-
wała lub poprzez wsparcie fi-
nansowe i merytoryczne pomo-
gła zrealizować mnóstwo inicja-
tyw oddolnych we wszystkich 
gminach naszego powiatu. Za-
jęcia i warsztaty dla dzieci, ak-
tywizacja seniorów, piłka noż-
na dla dziewcząt, kursy szycia, 
wymiana odzieży, mobilny re-
gał zachęcający do czytelnic-
twa, warsztaty stolarskie, dzia-
łania na rzecz poprawy zdro-
wotności pszczół czy rozbudo-

wa parku rowerowego to tylko 
nieliczne z grona inicjatyw, któ-
re udało się zrealizować na tere-
nie powiatu dzięki programom 
grantowym prowadzonym przez 
Fundację. Możliwość przekaza-
nia jednego procenta podatku 
na wybraną organizację pożyt-
ku publicznego nic nie kosztuje 
i daje gwarancję, że część na-
szych pieniędzy popłynie tam, 
gdzie chcemy. Każdy 1% prze-
kazany Fundacji wróci do Wa-
szych społeczności w postaci no-
wych, ciekawych inicjatyw. Aby 
przekazać swój 1% wystarczy 
wpisać w odpowiednie miejsce 
w formularzu PIT numer KRS 
Fundacji: 0000314641.

SEDNO: DO ŚwIATOwYCh 
DNI MłODZIEżY w KRA-

KOwIE CORAZ BLIżEJ, JAK 
wYGLĄDAJĄ NA DZISIAJ 
PRZYGOTOwANIA POwIATu 
MYŚLENICKIEGO DO TEGO 
wIELKIEGO wYDARZENIA?
JAROSŁAW SZLACHETKA: Więk-
szość przygotowań w naszym dekana-
cie myślenickim do Światowych Dni 
Młodzieży Kraków 2016 odbywa się 
w parafiach. Powołaliśmy Parafialne 
Komitety Organizacyjne, w których 
rozdzielone zostały zadania dla po-
szczególnych osób. Ponadto Komitet 
Organizacyjny z sanktuarium MB My-
ślenickiej przygotowuje Festiwal Mło-
dych, który odbędzie się najprawdo-
podobniej na naszym rynku. Członko-
wie PKO promują ŚDM przy różnych 
okazjach, spotykają się z młodzieżą 
zapraszają do udziału oraz zaangażo-
wania się bardziej w to wielkie święto 
dla nas wszystkich np. poprzez pracę 
w charakterze wolontariuszy.
Co na chwilę obecną jest najważ-
niejsze w tych przygotowaniach?
Obecnie uaktualniamy bazy zakwa-
terowania pielgrzymów. Ciągle pro-
wadzimy akcje „Gość w dom” zbie-
rając deklaracje osób, które zechciał-
by przyjąć pielgrzymów w swoich do-
mach w okresie od 25 lipca do 1 sierp-
nia br. W parafiach prowadzimy tak-
że zapisy osób, które chcą wziąć oso-

biście udział w Światowych Dniach 
Młodzieży oraz w wydarzeniach, któ-
re będą im towarzyszyć.
Z jakimi sytuacjami będą mieli do 
czynienia mieszkańcy samych My-
ślenic jak i powiatu? wszak przy-
jedzie do nas mnóstwo młodzieży z 
całego świata, co nie zdarza się co-
dziennie?
Większych utrudnień dla samych 
mieszkańców Myślenic czy powia-
tu związanych z ŚDM nie będzie. Na 
pewno w naszych miastach i miejsco-
wościach uwidocznią się grupy piel-
grzymów. Przewidujemy także pew-
ne elementy wystroju promujące to 
wydarzenie.
Jakie służby i w jakich ilościach 
będą czuwać nad bezpieczeństwem 
samych uczestników ŚDM, a także 
mieszkańców powiatu, na ile jest to 
trudne logistycznie?
W połowie marca poznamy szczegó-
ły zabezpieczenia tego wydarzenia. 
Obecnie Komitet Organizacyjny po-
zostaje w stałej współpracy ze służba-
mi, które będą zabezpieczać przebieg 
Światowych Dni Młodzieży. Jest przy-
gotowywana specustawa, która doty-
czyć będzie m.in. kwestii zapewnienia 
bezpieczeństwa pielgrzymom i miesz-
kańcom regionu.
Jaka liczba młodych ludzi może 
przybyć w nasz region?
Do naszego dekanatu Komitet Orga-

nizacyjnych planuje skierować ponad 
5 tysięcy pielgrzymów, którzy przyja-
dą na ŚDM. Ogólnie szacujemy, że na 
spotkanie z papieżem Franciszkiem 
przyjedzie ponad 2 miliony osób.
Czy już wiadomo jak wyglądać bę-
dzie udział w ŚDM młodzieży z My-
ślenic i z terenu powiatu?
Nasza młodzież będzie brać udział w 
ŚDM jako uczestnicy – pielgrzymi. 
Mamy też dużo osób, które zgłaszają 
się do pracy przy organizacji ŚDM 
jako wolontariusze.
Czy ciągle można się zapisywać do 
udziału w ŚDM, jeśli tak jakie są 
wymagane formalności?
Tak jak wspomniałem wcześniej przy 
naszych parafiach prowadzimy zapi-
sy uczestników ŚDM, którzy zosta-
ną następnie zarejestrowani. Piel-
grzymi indywidualni oraz małe grupy 
nie rejestrują się samodzielnie w sys-
temie, ale nawiązują najpierw kon-
takt z odpowiednim Centrum Diece-
zjalnym i z diecezjalnym koordyna-
torem ŚDM. Ich adresy znajdują się 
na podstronie DNI W DIECEZJACH 
na oficjalnej stronie ŚDM Kraków 
2016 (http://www.krakow2016.com/
dni-w-diecezjach) lub na stronie KDM 
(http://kdm.org.pl/kdm). Organiza-
torom bardzo zależy na rejestracji 
wszystkich pielgrzymów, aby przygo-
tować właściwie miejsca spotkań, ka-
techez czy wyżywienie.

foto: maciej hołuj

Spodziewamy się pięciu tysięcy pielgrzymów
JAROSŁAW SZLACHETKA:
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Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej przed walnym

Service Bosch Franciszek Wołek radzi

Kiedy zimowe na letnie?

reklama

STO dNI zImy za NamI. za 
OkNem SłOńce, PachNIe 

już wIOSNą, a Suche drOgI 
wręcz zaPraSzają dO tegO, 
aby zmIeNIć OPONy zImOwe 
Na letNIe. czy jeSt tO już dO-
bry mOmeNt Na tę czyNNOŚć? 
czy NIe POdejmujemy decy-
zjI za wczeŚNIe? zaPewNe ta-
kIe PytaNIa zadaje SObIe wIe-
lu z NaS.
generalnie słońce i ładna pogoda w 
marcu jest w naszym kraju czymś nor-
malnym. jednak prawidłowość ta nie 
powinna nas zwieść. czy pamiętacie 
Państwo jak było w poprzednich latach? 

generalnie kiedyś, pod koniec zimy (a pamiętajmy, że cały czas trwa ona 
jeszcze i skończy się dopiero 21 marca), muszą pojawić się pierwsze pro-
mienie słońca. jednak zanim zima na dobre pogodzi się ze swoim odej-
ściem, mamy do czynienia z bardzo zmienną aurą. kiedy zatem zmienić 
opony na letnie?
Producenci ogumienia twierdzą, że opony zimowe tracą swoje właściwości 
powyżej +7 stopni. Nawet w te dni, kiedy robi się ciepło, w nocy, nad ranem 
i wieczorem temperatura często bliska jest zeru, bądź nawet spada poniżej 
zera. w związku z tym, nawet jeśli w południe temperatura przekroczy +7 
stopni, nie powinno być to dla nas jeszcze hasłem do zmiany opon.
Osobiście wyznaję zasadę, że opony letnie lepiej zmienić na zimowe wcze-
śniej, a opony zimowe na letnie później (wcześniej i później - to znaczy 
wcześniej lub później w stosunku do innych właścicieli samochodów). wie-
my, że zimówki szybko zużywają się w temperaturze wyższej niż plus sie-
dem stopni celsjusza. Nie należy jednak panikować. Opóźniona o 2 tygo-
dnie zmiana nie wpłynie istotnie na zużycie opon zimowych, pod warun-
kiem, że ktoś nie pokonuje swoim autem kilku tysięcy kilometrów w mie-
siącu. dlatego osobiście czekam, aż w kwietniu nadejdzie ostatnie ochło-
dzenie i dopiero po nim dokonuję wymiany na opony letnie. wraz ze zmia-
ną opon zimowych na opony letnie często stajemy przez dylematem kie-
dy kupić opony letnie, jeśli stare nadają się już do wyrzucenia? kupujmy 
je teraz, już! unikniemy dzięki temu tłoku w sklepach i będziemy mieli 
większy wybór towaru.

Wesołych,
Zdrowych

i Pogodnych
Świąt Wielkanocnych
Wszystkim Członkom

oraz Sympatykom
Izby Gospodarczej
Ziemi Myślenickiej

życzy

zarząd

życzenia świąteczne

Izba gOSPOdarcza zIe-
mI myŚleNIckIej StOI 

u PrOgu kOlejNegO, dO-
rOczNegO walNegO ze-
braNIa. OdbędzIe SIę ONO 
18 marca O gOdzINIe 17 w 
PrOgach hOtelu „POd dę-
bamI”. już teraz zarząd 
Izby z jej PrezeSem ta-
deuSzem SawIckIm Na 
czele PrOSI wSzyStkIch 
PrzedSIębIOrców I PracO-
dawców, których FIrmy 
zrzeSzONe Są POd wSPól-
Ną Flagą Izby O Przyby-
cIe Na zebraNIe.
jak minął 2015 rok w Izbie go-
spodarczej ziemi myślenickiej? 
był to rok wytężonej pracy zarzą-
du oraz biura izby. zarząd postawił 
przed sobą ambitny cel pozyska-
nia nowych podmiotów, które po-
większyłyby listę tych firm, które 
do izby od dawna już należą. dru-
gim bardzo istotnym celem było 
poprawienie stosunków na linii: 
izba – myślenicki samorząd (czy-
taj umig oraz Starostwo Powia-
towe). - Czym będzie nas więcej, 
tym mocniejszy może być i jest nasz 
głos – mówi prezes Igzm tade-
usz Sawicki. - Cieszymy się z każ-
dego nowo pozyskanego członka 
izby, a w roku 2015 było ich szes-
nastu. Dobre relacje z samorzą-
dem przełożą się także na działal-
ność izby, której głos będzie bar-
dziej słyszalny.
w sumie na chwilę obecną Izba 

gospodarcza ziemi myślenickiej li-
czy 143 podmioty. to dużo i mało. 
dużo jeśli przyjrzeć się innym izbom 
działającym w naszym regionie, mało 
bowiem firm funkcjonujących na te-
renie powiatu myślenickiego jest kil-
ka tysięcy.
w kwestii poprawy stosunków izby z 
samorządem uczyniono w minionym 
roku bardzo dużo. Odbyły się spotka-
nia zarządu Igzm z burmistrzem my-
ślenic maciejem Ostrowskim oraz ze 
starostą myślenickim józefem toma-
lem. zarząd izby wyszedł z propozy-
cją powołania do życia przy umig 
w myślenicach rady gospodarczej, 
w skład której oprócz przedstawicie-
li Igzm wchodziliby przedstawicie-
le burmistrza oraz przedsiębiorcy nie 
zrzeszeni w żadnej z trzech działa-
jących na terenie powiatu myślenic-
kiego izb gospodarczych. rada była-
by organem doradczym i konsultacyj-
nym w sprawach lokalnej przedsię-
biorczości. burmistrz myślenic pod-
jął wprawdzie rozmowy na temat po-
wołania rady, ale do dzisiaj jak na ra-
zie rada nie powstała.
dużym osiągnięciem Izby gospodar-
czej ziemi myślenickiej jest jej obec-
ność na szerszym forum. Izba weszła 
w skład powołanego do życia w lip-
cu 2015 roku Stowarzyszenia mało-
polskiego Porozumienia Organizacji 
gospodarczych (wraz z czternastoma 
innymi izbami) będąc przez dwa lata 
wcześniej członkiem małopolskiego 
Porozumienia Organizacji gospodar-
czych. - Kiedy nie ma nas na szerszym 

forum, tam gdzie są inni, to jakby cię 
w ogóle nie było, dlatego nasza izba 
jest wszędzie tam, gdzie jest mowa o 
poprawie warunków przedsiębiorczo-
ści zarówno tej lokalnej, jak i ogólno-
krajowej – mówi tadeusz Sawicki. 
wyróżnieniem dla myślenickiej izby 
jest obecność jej wiceprezesa wikto-
ra kielana w strukturach komisji re-
wizyjnej wspomnianego Stowarzysze-
nia małopolskie Porozumienie Orga-
nizacji gospodarczych.
Na pewno dużym osiągnięciem izby 
jest także jej obecność w regionie. to 
nie tylko czynny udział w akcjach cha-
rytatywnych (m.in. Szlachetna Pacz-
ka), ale także pomoc przy organizacji 
takich imprez jak choćby Ogólnopol-
ski zlot Samochodów zabytkowych i 
kultowych na myślenickim rynku.
w ramach integracji podmiotów nale-
żących do izby w 2015 roku zorgani-
zowane zostały dwie imprezy plenero-
we oraz opłatek z okazji Świąt boże-
go Narodzenia. dla wygody i z myślą 
o przedsiębiorcach stworzono dyżury 
prawnicze, podczas których członko-
wie izby mogli bezpłatnie korzystać 
z usług prawniczki. Przeprowadzono 
także kilka szkoleń, między innymi 
dotyczących możliwości i sposobów 
pozyskiwania przez przedsiębiorców 
środków unijnych.
Podczas walnego zebrania, które doj-
dzie do skutku 18 marca podsumowa-
na zostanie działalność izby za 2015 
rok, udzielone absolutorium ustępują-
cemu zarządowi oraz przeprowadzone 
wybory nowych władz izby.

Izba spotka się na walnym
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SEDNO

SEDNO:JEST PAN RADNYM MIEJSKIM PIERwSZĄ KADEN-
CJę. PROSZę POwIEDZIEć CZY TERAZ PO DwóCh LATACh 

fuNKCJONOwANIA w STRuKTuRACh RADY MIEJSKIEJ MY-
ŚLENIC TAK włAŚNIE wYOBRAżAł PAN SOBIE DZIAłALNOŚć 
RADNEGO CZY MOżE REALIA NIE SĄ ZGODNE Z PANA wCZE-
ŚNIEJSZYMI wYOBRAżENIAMI I OCZEKIwANIAMI?
MATEUSZ SUDER: Od niespełna 16 miesięcy jestem radnym miejskim. Moje 
wyobrażenia nie odbiegają od realiów. Od zawsze staram się działać społecz-
nie, a od kilkunastu lat pracuję również w lokalnym samorządzie, stąd funkcja 
radnego jest dla mnie naturalnym połączeniem obu tych funkcji.
Co najbardziej uderzyło Pana w pierwszych miesiącach Pańskiej dzia-
łalności w roli radnego?
Aby odpowiedzieć na to pytanie należy nakreślić aktualną sytuację w Radzie 
Miejskiej Myślenic. Otóż, mamy tylko dwa Kluby Radnych – większościowy 
Klub Radnych Macieja Ostrowskiego oraz mniejszościowy Klub Radnych Pra-
wa i Sprawiedliwości, którego jestem członkiem. Będąc w mniejszości od sa-
mego początku wiedzieliśmy, że nie mamy możliwości przegłosowania żadne-
go naszego projektu uchwały, jeżeli nie będzie na to zgody klubu większościo-
wego. Postawiliśmy na dialog i próbę nawiązania współpracy, a tym samym 
oczekiwaliśmy minimum kultury politycznej ze strony Radnych Klubu Macie-
ja Ostrowskiego. Niestety, już podczas wyborów Prezydium Rady (Przewod-
niczącego i Wiceprzewodniczących) zgłoszona kandydatura naszego radnego 
Wacława Szczotkowskiego, pełniącego mandat drugą kadencję, na jednego z 
dwóch Wiceprzewodniczących Rady, spotkała się z odmową klubu większo-
ściowego. Nawet podczas wyborów Wiceprzewodniczącego Komisji Architek-
tury, gdzie zaproponowaliśmy kandydaturę Stanisława Topy, radnego nasze-
go klubu, który na co dzień zajmuje się inwestycjami budowlanymi w samo-
rządzie gminnym, radni Burmistrza wyrazili dezaprobatę. W obecnym ukła-
dzie sił w Radzie, podobnie zresztą jak w obecnym Sejmie byłyby to funkcje 
wyłącznie honorowe, jednak nawet tego minimum kultury politycznej, której 
oczekiwałem tutaj po prostu zabrakło. Muszę też powiedzieć, że od samego 
początku pełnienia mandatu radnego odnoszę się krytycznie do trybu pracy 
Rady Miejskiej naszej gminy oraz Komisji Architektury, której jestem człon-
kiem. Chodzi tu o notoryczne niedoinformowanie radnych o tym nad czym 
mają debatować, a najczęściej nie są to sprawy błahe. Na sesjach Rady, wie-
le bardzo istotnych spraw załatwianych jest na zasadzie tzw. autopoprawki 
do porządku obrad, wprowadzanej już na samym posiedzeniu, przez Burmi-
strza. Polega to na tym, że oprócz programu i projektów uchwał dostarcza-
nych radnym przed planowaną sesją, na sali obrad dokładane są inne projek-
ty uchwał, których nie było wcześniej w programie i których nie ma już możli-
wości starannie przeanalizować. Jedynie Klub Radnych Prawa i Sprawiedli-
wości jest tym faktem oburzony. Zaś na Komisji Architektury pomimo moje-
go pisemnego wniosku w tej sprawie w ogóle żadnych materiałów wcześniej 
nie otrzymujemy. To kuriozum. 
Zapewne w kampanii wyborczej miał Pan swój program. Czy może Pan 
pokrótce przypomnieć jego główne założenia?
Programy wyborcze są domeną kandydatów na Burmistrza, a kandydaci na 
radnych powinni co najwyżej nakreślić zakres spraw, którymi szczególnie 
chcieliby się zająć. Ja podczas kampanii wyborczej podkreślałem, że gmina 
powinna dynamiczniej działać w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy. 
Że potrzeba pracy, takiej która daje przyzwoite zarobki i która będzie atrak-
cyjniejszą ofertą dla mieszkańców niż praca w zagranicznej „sieciówce”. Ak-
centowałem też, że sprawa wykorzystania potencjału Zbiornika Dobczyckie-
go pojawia się tylko podczas kampanii wyborczej, a potem w temacie nie robi 
się nic lub niewiele. Że trzeba wykorzystywać w tym temacie możliwości ja-
kie posiadają parlamentarzyści reprezentujący naszą gminę i powiat. Poru-
szałem sprawę Budżetu Obywatelskiego czyli mówiąc ogólnie, specjalnie wy-
dzielonej części pieniędzy z miejskiej kasy, o której przeznaczeniu decydowa-
liby sami mieszkańcy. Od wielu lat funkcjonuje on w polskich miastach np. w 
Krakowie, Niepołomicach, Gdańsku czy Zakopanem. Wprowadziła go w ubie-
głym roku także Skawina. 
Jak udaje się Panu realizować ten program, na jakie przeciwności czy 
trudności natknął się Pan w procesie jego realizacji?
Jak już wspomniałem, jestem radnym klubu mniejszościowego, w związku z tym 
moje możliwości są ograniczone. Nie poprzestaję jednak na biernym udziale w 
posiedzeniach Rady. Analizuję projekty uchwał i zgłaszam swoje uwagi oraz 
propozycje ich ewentualnej zmiany, na bieżąco wnioskuję też do różnych in-
stytucji w sprawach dotyczących mieszkańców. Czynię to zarówno na prośbę 
osób bezpośrednio zainteresowanych jak i z własnej inicjatywy. Przede wszyst-
kim zaś interpeluję do Burmistrza w wielu sprawach, o które od lat bezsku-
tecznie wnioskują mieszkańcy. Na obecną chwilę samych pisemnych interpe-
lacji wystosowałem już prawie trzydzieści, do tego pisma i wnioski do innych 
organów lokalnej administracji i służb. Wiele spraw staram się też rozwią-
zać poprzez Starostę i Zarząd Powiatu Myślenickiego oraz Posła Jarosława 
Szlachetkę. Wynika to z tego, iż w sprawach dotyczących okręgu wyborczego 
nr I władne jest decydować zarówno Starostwo Myślenickie, Urząd Miasta i 
Gminy Myślenice jak i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, albo 
jednostki organizacyjne tych instytucji. W ramach kompetencji przysługują-
cych Zarządowi Powiatu czy Burmistrzowi nie można jednak załatwić wszyst-
kiego, stąd niezbędna jest pomoc naszego parlamentarzysty, choćby w kwe-

stii Zakopianki. Z posłem Jarosławem Szlachetką jesteśmy już po spotkaniu w sprawie obowiązującego rozporządzenia odnośnie stref 
ochronnych Zbiornika Dobczyckiego, temat trzeba jednak na nowo przeanalizować z punktu prawnego. To kwestia, którą wraz z człon-
kami Zarządu PZW Myślenice już w 2013 roku powierzyliśmy do załatwienia ówczesnej Poseł Joannie Bobowskiej. Wtedy jednak nawet 
pomimo przygotowania przez nas niezbędnych materiałów i pism, została ona przez Nią zbagatelizowana i nowe rozporządzenie wyklu-
czające wykorzystanie akwenu dla rekreacji niestety weszło w życie. Na obecną chwilę temat jest już o wiele bardziej skomplikowany ale 
nie ustajemy w działaniach.  Propozycję podjęcia wspólnych prac nad wprowadzeniem pilotażowej edycji Budżetu Obywatelskiego czy 
choćby Inicjatywy Lokalnej już na 2016 rok, wystosowaliśmy jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości kilka miesięcy temu do Klu-
bu Radnych Macieja Ostrowskiego. Sami wnioskowaliśmy również o zabezpieczenie środków w projekcie obecnego budżetu gminy. Nie-
stety, propozycja nie zyskała uznania ze strony Burmistrza i jego radnych.
Czy można Pana nazwać radnym opozycyjnym? Jeśli tak na czym polega działalność radnego, który znajduje się w obozie opo-
zycyjnym? Jak taki radny radzi sobie z realizacją swojego programu?
Rozpoczynałem kadencję z założeniem, że jestem radnym będącym w mniejszości nie w opozycji. Identyczne stanowisko przyjął też nasz 
klub radnych, pomimo wiadomego rozkładu mandatów w Radzie. W moim przypadku takie podejście wynikało z deklaracji przedstawio-
nych wyborcom podczas kampanii, iż będę próbował nawiązać współpracę z każdym Burmistrzem, niezależnie czy zostanie nim Jaro-
sław Szlachetka czy Maciej Ostrowski. Niestety do tanga trzeba dwojga i sytuacja wygląda tak, że chcąc nie chcąc obecnie jestem rad-
nym opozycyjnym. Opozycja nie może być bierna ale również nie destrukcyjna. Od początku kadencji zdaję sobie sprawę, iż jestem w 
mniejszości, to czysta matematyka, ale znam też oczekiwania mieszkańców i ich stanowisko odnośnie wielu spraw trapiących gminę, 
o których nie boję się mówić na forum Rady Miejskiej. Dogłębnie analizuję wraz z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości projek-
ty uchwał przygotowane przez obóz rządzący, poruszam tematy przemilczane i niewygodne. Tutaj podkreślić należy nasz zdecydowany 
sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Burmistrza i radnych jego klubu, mających na celu prywatyzację Zakładu Utylizacji Od-
padów. Zakład nadal jest w 100% własnością gminy, doszło do zmiany prezesa i o dziwo pojawiły się nawet dodatkowe przychody.  Na 
pierwszym miejscu zawsze stawiam potrzeby mieszkańców, o które pomimo zasiadania w ławach opozycji cały czas staram się walczyć. 
Dlatego na bieżąco przedstawiam Burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu problemy, które należy załatwić, zarówno te zaległe jak i nowe. 
Jest ich mnóstwo. W większości dotyczą one braku lub złego stanu infrastruktury technicznej miasta, ale są też sprawy organizacji ruchu 
pieszo-jezdnego czy ochrony środowiska. W związku z opracowywaną przez Urząd Miasta koncepcją rozwoju sieci oświetleniowej prze-
kazałem Burmistrzowi kompleksowe zestawienie braków i propozycji rozwiązania problemów oświetlenia w okręgu nr I, który to obej-
muje 15 ulic naszego miasta wraz z obrzeżami. Zwracałem się też z prośbą o rewitalizację myślenickiego rynku, na bieżąco sygnalizuję 
też konieczność załatwienia prostych, codziennych potrzeb jak remonty i budowy brakujących chodników oraz nawierzchni ulic. Każdo-
razowo jednak na pierwszy plan wychodzi zła kondycja finansowa gminy, Burmistrz nie ma wygospodarowanych środków, nawet tych 
symbolicznych rzędu dwóch tysięcy złotych.
Koniec jednego i początek nowego roku to dla radnych Rady Miejskiej czas dyskusji nad budżetem gminnym. Jak ocenia Pan 
ten budżet, co i dlaczego budzi w nim Pana wątpliwości?
Do projektu Budżetu Gminy na rok 2016 już na wstępie uwagi zgłosiła Regionalna Izba Obrachunkowa wydająca zgodnie z obowiązu-
jącym trybem opinię w formie Uchwały. Podkreśliła wysokie zadłużenie Miasta i Gminy Myślenice jak i przewidywaną konieczność za-
ciągnięcia nowych pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie ponad 
19 mln złotych, ale w całości pochłaniają ją spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wraz z pozostałymi Radnymi Klubu Prawa i 
Sprawiedliwości zgłaszaliśmy na Komisjach i Sesji Rady Miejskiej pytania i uwagi do projektu budżetu. Nie uzyskaliśmy jednak wyczer-
pujących i satysfakcjonujących nas odpowiedzi, szczególnie w kwestii wysokości dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji (MZWiK) kwotą ponad 7 mln złotych jak i wykorzystania tych środków przez spółkę, tym bardziej, że planowane są pomimo 
tego kolejne podwyżki opłat za wodę i ścieki. Jako klub radnych zgłosiliśmy też uwagi co do formy opracowania budżetu (zbytnia ogól-
ność) jak i wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań gminy (nie wiadomo dlaczego takie, a nie inne wielkości 
zabezpieczanych finansów). Uwagi spowodowane były głównie tym, iż z treści budżetu nie wynika, czy składane w imieniu mieszkańców 
pisemne wnioski o realizację konkretnych zadań, dotyczących między innymi infrastruktury drogowej, oświetlenia czy Budżetu Obywa-
telskiego zostały w nim ujęte. Głosowanie za tak opracowanym budżetem gminy to jak kupowanie kota w worku. 
Jaka jest Pana opinia dotycząca zadłużenia Gminy? Burmistrz twierdzi, że gmina owszem jest zadłużona, ale bezpieczna. Czy 
podziela Pan tę opinię?
Zadłużenie gminy wynosi ponad 170 mln złotych, a terminy spłat wykraczają poza 2030 rok. Oczywiście spłacamy raty, ale pieniędzy nie 
ma przykładowo na wiatę przystankową za kilka tysięcy złotych gdy tymczasem mieszkańcy mokną czekając na autobus. Gdzie indziej 
nie ma oświetlenia, a wystarczy tylko zamontować lampy na istniejących słupach, ludzie chodzą po ciemku, a ostatnią wykonaną w ich 
rejonie inwestycją kilka lat wstecz było położenie kawałka asfaltu, o który dopraszali się przez ... 10-15 lat. Każdy potrafi ocenić to co 
widzi, wbrew pochlebnym artykułom w gazetach. Skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych jest naprawdę dobra, to duży plus dla 
Burmistrza natomiast ja osobiście cały czas zadaję sobie pytanie o ich właściwą alokację. Dla przykładu, mamy strzelnicę sportową, a 
jak widać chyba bardziej przydałoby się własne, sztuczne lodowisko z prawdziwego zdarzenia. 
Sporo kontrowersji i dyskusji wzbudziło ostatnio przedłużenie przez Radę Miejską o dwadzieścia lat dzierżawy terenu pod myj-
nię samochodową na Osiedlu Tysiąclecia. Jak ocenia Pan tę decyzję, jak ocenia Pan kwotę dzierżawy? Podobno jest śmiesznie 
niska?
Umowa, w oparciu o którą dzierżawca dysponuje gruntem, zawarta została w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, zgodnie z kom-
petencjami Burmistrza, ale znajduje się ona dopiero w połowie okresu obowiązywania, gdyż zawarta została do czerwca 2017 roku. Samo 
uzasadnienie, iż dzierżawca wystąpił o zmianę okresu obowiązywania umowy nie jest powodem do jej natychmiastowego przedłużania i 
to od razu o 20 lat. To wchodzenie w kompetencje rady miejskiej kolejnych 5 kadencji i blokowanie terenu gminy pod działalność, z któ-
rej gmina nie ma większych pożytków (identycznych myjni mamy już kilka), a ta w dodatku ani nie generuje odczuwalnej ilości miejsc 
pracy, ani znaczących dochodów dla miasta. Czynsz umowny za dzierżawę wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy. Dla porównania, za te-
ren poza centrum miasta, wydzierżawiany przez Powiat Myślenicki uzyskuje się czynsz ponad 30 zł za metr kwadratowy.
Jakie aspekty życia gminy według Pana są w chwili obecnej najważniejsze, co Pana zdaniem jako radnego zaliczyć należy do za-
dań priorytetowych?
Przede wszystkim Gmina musi zacząć w dużo szerszym zakresie wywiązywać się z własnych zadań ustawowych. Należy zająć się mniej-
szymi projektami, aby ludzie wyraźnie odczuli ich pozytywny efekt. Liczę tu na modernizację i budowę oświetlenia, chodników, ulic. Tych 
rzeczy bardzo brakuje na terenach miejskich jak i wiejskich. Oprócz tego czeka nas jeszcze ważna inwestycja polegająca na rewitaliza-
cji myślenickiego rynku i jego otoczenia. Jest ona niezbędna dla podniesienia prestiżu miasta ale nie chciałbym, aby odbyła się kosztem 
podstawowych potrzeb mieszkańców, które wyżej wymieniłem. Bo oczywiście wymagać będzie wkładu własnego gminy.
Czy był Pan ostatnio na myślenickim Zarabiu? Czy podziela Pan zdanie, że jest to dzielnica miasta, która wciąż nie spełnia ocze-
kiwań mieszkańców? Czy dla Pana hasło „Strefa wolnego Czasu” reklamująca Zarabie nie jest hasłem daleko odbiegającym 
od rzeczywistości?
Na Zarabiu bywam bardzo często i powiem, że odczuwalna jest zmiana na lepsze. Myślę, że wiele zmieniło wybudowanie ścieżki pieszo 
– rowerowej, jest ona non stop używana, a obiekty sportowe zdecydowanie podniosły też rangę dzielnicy. Mieszkańcy korzystają ze zre-
witalizowanego parku, a dzieci z tamtejszego placu zabaw. Nadal jednak nie mamy pomysłu na długotrwałą aktywizację okolicy starego 
jazu i chyba tu leży problem. Bo przede wszystkim dla rdzennych Myśleniczan to miejsce ma sentymentalne znaczenie. 
Sprawę lodowiska na myślenickim rynku komentował Pan już w poprzednim numerze naszej gazety i znamy w tym względzie 
Pana stanowisko, jaki jest zatem według Pana sposób na to, aby podobne „cudeńka” nie pojawiały się na terenie miasta, szcze-
gólnie w jego centrum?fo
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Jest młodym radnym Rady Miejskiej w Myślenicach. Ma 
sporo pomysłów i inicjatyw, ale ze względu na fakt, że 

należy do mniejszościowego klubu w Radzie nie są one 
przez gminę realizowane. O tym jak wygląda praca radnego 
i o związanych z nią problemach Mateusz Suder rozmawia 
dzisiaj z „Sednem”. Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem w mniejszości

MATEUSZ SUDER:
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rozmowa z MATEUSZEM SUDREM radnym Rady Miejskiej w Myślenicach

stii Zakopianki. Z posłem Jarosławem Szlachetką jesteśmy już po spotkaniu w sprawie obowiązującego rozporządzenia odnośnie stref 
ochronnych Zbiornika Dobczyckiego, temat trzeba jednak na nowo przeanalizować z punktu prawnego. To kwestia, którą wraz z człon-
kami Zarządu PZW Myślenice już w 2013 roku powierzyliśmy do załatwienia ówczesnej Poseł Joannie Bobowskiej. Wtedy jednak nawet 
pomimo przygotowania przez nas niezbędnych materiałów i pism, została ona przez Nią zbagatelizowana i nowe rozporządzenie wyklu-
czające wykorzystanie akwenu dla rekreacji niestety weszło w życie. Na obecną chwilę temat jest już o wiele bardziej skomplikowany ale 
nie ustajemy w działaniach.  Propozycję podjęcia wspólnych prac nad wprowadzeniem pilotażowej edycji Budżetu Obywatelskiego czy 
choćby Inicjatywy Lokalnej już na 2016 rok, wystosowaliśmy jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości kilka miesięcy temu do Klu-
bu Radnych Macieja Ostrowskiego. Sami wnioskowaliśmy również o zabezpieczenie środków w projekcie obecnego budżetu gminy. Nie-
stety, propozycja nie zyskała uznania ze strony Burmistrza i jego radnych.
Czy można Pana nazwać radnym opozycyjnym? Jeśli tak na czym polega działalność radnego, który znajduje się w obozie opo-
zycyjnym? Jak taki radny radzi sobie z realizacją swojego programu?
Rozpoczynałem kadencję z założeniem, że jestem radnym będącym w mniejszości nie w opozycji. Identyczne stanowisko przyjął też nasz 
klub radnych, pomimo wiadomego rozkładu mandatów w Radzie. W moim przypadku takie podejście wynikało z deklaracji przedstawio-
nych wyborcom podczas kampanii, iż będę próbował nawiązać współpracę z każdym Burmistrzem, niezależnie czy zostanie nim Jaro-
sław Szlachetka czy Maciej Ostrowski. Niestety do tanga trzeba dwojga i sytuacja wygląda tak, że chcąc nie chcąc obecnie jestem rad-
nym opozycyjnym. Opozycja nie może być bierna ale również nie destrukcyjna. Od początku kadencji zdaję sobie sprawę, iż jestem w 
mniejszości, to czysta matematyka, ale znam też oczekiwania mieszkańców i ich stanowisko odnośnie wielu spraw trapiących gminę, 
o których nie boję się mówić na forum Rady Miejskiej. Dogłębnie analizuję wraz z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości projek-
ty uchwał przygotowane przez obóz rządzący, poruszam tematy przemilczane i niewygodne. Tutaj podkreślić należy nasz zdecydowany 
sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Burmistrza i radnych jego klubu, mających na celu prywatyzację Zakładu Utylizacji Od-
padów. Zakład nadal jest w 100% własnością gminy, doszło do zmiany prezesa i o dziwo pojawiły się nawet dodatkowe przychody.  Na 
pierwszym miejscu zawsze stawiam potrzeby mieszkańców, o które pomimo zasiadania w ławach opozycji cały czas staram się walczyć. 
Dlatego na bieżąco przedstawiam Burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu problemy, które należy załatwić, zarówno te zaległe jak i nowe. 
Jest ich mnóstwo. W większości dotyczą one braku lub złego stanu infrastruktury technicznej miasta, ale są też sprawy organizacji ruchu 
pieszo-jezdnego czy ochrony środowiska. W związku z opracowywaną przez Urząd Miasta koncepcją rozwoju sieci oświetleniowej prze-
kazałem Burmistrzowi kompleksowe zestawienie braków i propozycji rozwiązania problemów oświetlenia w okręgu nr I, który to obej-
muje 15 ulic naszego miasta wraz z obrzeżami. Zwracałem się też z prośbą o rewitalizację myślenickiego rynku, na bieżąco sygnalizuję 
też konieczność załatwienia prostych, codziennych potrzeb jak remonty i budowy brakujących chodników oraz nawierzchni ulic. Każdo-
razowo jednak na pierwszy plan wychodzi zła kondycja finansowa gminy, Burmistrz nie ma wygospodarowanych środków, nawet tych 
symbolicznych rzędu dwóch tysięcy złotych.
Koniec jednego i początek nowego roku to dla radnych Rady Miejskiej czas dyskusji nad budżetem gminnym. Jak ocenia Pan 
ten budżet, co i dlaczego budzi w nim Pana wątpliwości?
Do projektu Budżetu Gminy na rok 2016 już na wstępie uwagi zgłosiła Regionalna Izba Obrachunkowa wydająca zgodnie z obowiązu-
jącym trybem opinię w formie Uchwały. Podkreśliła wysokie zadłużenie Miasta i Gminy Myślenice jak i przewidywaną konieczność za-
ciągnięcia nowych pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie ponad 
19 mln złotych, ale w całości pochłaniają ją spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wraz z pozostałymi Radnymi Klubu Prawa i 
Sprawiedliwości zgłaszaliśmy na Komisjach i Sesji Rady Miejskiej pytania i uwagi do projektu budżetu. Nie uzyskaliśmy jednak wyczer-
pujących i satysfakcjonujących nas odpowiedzi, szczególnie w kwestii wysokości dokapitalizowania Miejskiego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji (MZWiK) kwotą ponad 7 mln złotych jak i wykorzystania tych środków przez spółkę, tym bardziej, że planowane są pomimo 
tego kolejne podwyżki opłat za wodę i ścieki. Jako klub radnych zgłosiliśmy też uwagi co do formy opracowania budżetu (zbytnia ogól-
ność) jak i wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań gminy (nie wiadomo dlaczego takie, a nie inne wielkości 
zabezpieczanych finansów). Uwagi spowodowane były głównie tym, iż z treści budżetu nie wynika, czy składane w imieniu mieszkańców 
pisemne wnioski o realizację konkretnych zadań, dotyczących między innymi infrastruktury drogowej, oświetlenia czy Budżetu Obywa-
telskiego zostały w nim ujęte. Głosowanie za tak opracowanym budżetem gminy to jak kupowanie kota w worku. 
Jaka jest Pana opinia dotycząca zadłużenia Gminy? Burmistrz twierdzi, że gmina owszem jest zadłużona, ale bezpieczna. Czy 
podziela Pan tę opinię?
Zadłużenie gminy wynosi ponad 170 mln złotych, a terminy spłat wykraczają poza 2030 rok. Oczywiście spłacamy raty, ale pieniędzy nie 
ma przykładowo na wiatę przystankową za kilka tysięcy złotych gdy tymczasem mieszkańcy mokną czekając na autobus. Gdzie indziej 
nie ma oświetlenia, a wystarczy tylko zamontować lampy na istniejących słupach, ludzie chodzą po ciemku, a ostatnią wykonaną w ich 
rejonie inwestycją kilka lat wstecz było położenie kawałka asfaltu, o który dopraszali się przez ... 10-15 lat. Każdy potrafi ocenić to co 
widzi, wbrew pochlebnym artykułom w gazetach. Skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych jest naprawdę dobra, to duży plus dla 
Burmistrza natomiast ja osobiście cały czas zadaję sobie pytanie o ich właściwą alokację. Dla przykładu, mamy strzelnicę sportową, a 
jak widać chyba bardziej przydałoby się własne, sztuczne lodowisko z prawdziwego zdarzenia. 
Sporo kontrowersji i dyskusji wzbudziło ostatnio przedłużenie przez Radę Miejską o dwadzieścia lat dzierżawy terenu pod myj-
nię samochodową na Osiedlu Tysiąclecia. Jak ocenia Pan tę decyzję, jak ocenia Pan kwotę dzierżawy? Podobno jest śmiesznie 
niska?
Umowa, w oparciu o którą dzierżawca dysponuje gruntem, zawarta została w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, zgodnie z kom-
petencjami Burmistrza, ale znajduje się ona dopiero w połowie okresu obowiązywania, gdyż zawarta została do czerwca 2017 roku. Samo 
uzasadnienie, iż dzierżawca wystąpił o zmianę okresu obowiązywania umowy nie jest powodem do jej natychmiastowego przedłużania i 
to od razu o 20 lat. To wchodzenie w kompetencje rady miejskiej kolejnych 5 kadencji i blokowanie terenu gminy pod działalność, z któ-
rej gmina nie ma większych pożytków (identycznych myjni mamy już kilka), a ta w dodatku ani nie generuje odczuwalnej ilości miejsc 
pracy, ani znaczących dochodów dla miasta. Czynsz umowny za dzierżawę wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy. Dla porównania, za te-
ren poza centrum miasta, wydzierżawiany przez Powiat Myślenicki uzyskuje się czynsz ponad 30 zł za metr kwadratowy.
Jakie aspekty życia gminy według Pana są w chwili obecnej najważniejsze, co Pana zdaniem jako radnego zaliczyć należy do za-
dań priorytetowych?
Przede wszystkim Gmina musi zacząć w dużo szerszym zakresie wywiązywać się z własnych zadań ustawowych. Należy zająć się mniej-
szymi projektami, aby ludzie wyraźnie odczuli ich pozytywny efekt. Liczę tu na modernizację i budowę oświetlenia, chodników, ulic. Tych 
rzeczy bardzo brakuje na terenach miejskich jak i wiejskich. Oprócz tego czeka nas jeszcze ważna inwestycja polegająca na rewitaliza-
cji myślenickiego rynku i jego otoczenia. Jest ona niezbędna dla podniesienia prestiżu miasta ale nie chciałbym, aby odbyła się kosztem 
podstawowych potrzeb mieszkańców, które wyżej wymieniłem. Bo oczywiście wymagać będzie wkładu własnego gminy.
Czy był Pan ostatnio na myślenickim Zarabiu? Czy podziela Pan zdanie, że jest to dzielnica miasta, która wciąż nie spełnia ocze-
kiwań mieszkańców? Czy dla Pana hasło „Strefa wolnego Czasu” reklamująca Zarabie nie jest hasłem daleko odbiegającym 
od rzeczywistości?
Na Zarabiu bywam bardzo często i powiem, że odczuwalna jest zmiana na lepsze. Myślę, że wiele zmieniło wybudowanie ścieżki pieszo 
– rowerowej, jest ona non stop używana, a obiekty sportowe zdecydowanie podniosły też rangę dzielnicy. Mieszkańcy korzystają ze zre-
witalizowanego parku, a dzieci z tamtejszego placu zabaw. Nadal jednak nie mamy pomysłu na długotrwałą aktywizację okolicy starego 
jazu i chyba tu leży problem. Bo przede wszystkim dla rdzennych Myśleniczan to miejsce ma sentymentalne znaczenie. 
Sprawę lodowiska na myślenickim rynku komentował Pan już w poprzednim numerze naszej gazety i znamy w tym względzie 
Pana stanowisko, jaki jest zatem według Pana sposób na to, aby podobne „cudeńka” nie pojawiały się na terenie miasta, szcze-
gólnie w jego centrum?

W działaniu korzystna bywa determi-
nacja. Jednak nie powinno się nicze-
go robić na siłę i na pokaz. W przy-
padku inwestycji, szczególnie tych lo-
kalizowanych w centrum miasta, bez 
względu na to czy obiekt ma być tym-
czasowy czy stały, poprzedzone to po-
winno być opiniami osób kompetent-
nych w tym temacie i decyzjami po-
wołanych do tego organów państwo-
wych oraz Rady Miejskiej lub przy-
najmniej jej komisji. 
Nad czym pracuje Pan obecnie jako 
radny?
Najświeższym tematem, który podją-
łem jest rozwiązanie problemu z par-
kowaniem i przejazdem ulicą H. Sien-
kiewicza, od budynku T.G. Sokół do 
skrzyżowania z ulicą R. Traugutta. 
Pomimo przeniesienia placu targo-
wego na Dolne Przedmieście ta ulica 
jest nadal zakorkowana. Mieszkańcy 
uskarżają się na problemy z przejaz-
dem i wymijaniem pojazdów co jest 
następstwem parkowania samocho-

dów w tym miejscu, po jednej stro-
nie jezdni na całej jej długości. Reor-
ganizacja ruchu lub parkowania jest 
tu konieczna i nie rozumiem dotych-
czasowej zwłoki. Wystąpiłem do Bur-
mistrza z wnioskiem o zdecydowane 
działania w tej sprawie i zapropono-
wałem zwołanie tematycznego posie-
dzenia Komisji Architektury z udzia-
łem przedstawicieli mieszkańców i 
wszystkich instytucji decyzyjnych, tj. 
Starostwa, Zarządu Dróg Powiato-
wych oraz Policji. Oprócz tego jest 
cała masa spraw, którymi na bieżą-
co zajmuję się od początku kadencji, 
gdyż są one wielowątkowe lub długo-
terminowe ze względu na trwające po-
zyskiwanie środków finansowych albo 
opinii różnych instytucji. O wszystkich 
prowadzonych przeze mnie sprawach 
można przeczytać na stronie interne-
towej mateuszsuder.pl w zakładce pn. 
interpelacje. Znajdują się tam pisma i 
odpowiedzi na nie, ukazujące dokład-
ny przebieg sprawy i podejście osób 
decyzyjnych do przedstawianych im 
problemów. Na mojej stronie interne-
towej, chyba po raz pierwszy w histo-
rii gminy, można zapoznać się z pro-
tokołami z przebiegu posiedzeń Rady 
Miejskiej Miasta i Gminy Myślenice, 
czego do tej pory z niezrozumiałych 
powodów nie uczyniła żadna Rada 
Miejska Myślenic, pomimo wniosków 
w tej sprawie. Do wglądu są też inter-
pelacje i stanowiska Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości, poruszają-
ce takie tematy jak choćby lokowanie 
uchodźców z bliskiego wschodu, gdzie 
wyraziliśmy nasze obawy. Potwierdzi-
ło się także, iż ówczesny Wojewoda 

Małopolski Jerzy Miller o taką możliwość do gminy występował.  
wiemy, że pełni Pan także funkcję prezesa Stowarzyszenia Myślenice 
nad Rabą walczącego o to, aby rzeka powróciła do swojego wizerunku 
sprzed lat. wiemy też, że uchylono decyzję o kontrowersyjnej akcji re-
gulacji raby w Osieczanach. Czy mógłby Pan skomentować to zagadnie-
nie? Jaki jest stan tej inwestycji na dzisiaj?
Stowarzyszenie Myślenice nad Rabą walczyło o wstrzymanie tak inwazyjnej i 
bezmyślnej regulacji rzeki Raby prawie dwa lata. Zgodnie z obowiązującym 
prawem, na roboty budowlane planowane w korycie rzeki a nie będące jej bie-
żącym utrzymaniem, wymagana jest każdorazowo decyzja środowiskowa. In-
westor takiej nie posiadał bo Gmina Myślenice jej nie wydała, uznając że nie 
jest w tym przypadku wymagana. Zignorowano fakt, że w zakresie zaprojekto-
wanych robót ujęto budowę co najmniej czterech nowych urządzeń wodnych. 
Ostatecznie, w 2014 roku po dziesiątkach wystosowanych przez stowarzysze-
nie pism w postępowaniu administracyjnym, sprawa została umorzona przez 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i roboty przerwano. Komi-
sja Europejska skrytykowała tego typu działania i nawet wstrzymała Polsce 
finansowanie tego rodzaju inwestycji. Sam program ochrony przed powodzią 
w dorzeczu górnej Wisły, w ramach którego ujęto regulację myślenickiej Raby, 
też został zamknięty. W ubiegłym roku sprawa wróciła ponownie i na obecną 
chwilę powyżej mostu osieczańskiego wybudowane jest już pierwsze urządze-
nie wodne w postaci przegrody w poprzek rzeki. Jeżeli nie wydano na te prace 
decyzji środowiskowej to Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
działa z naruszeniem prawa. Kosztująca miliony złotych regulacja nie wyeli-
minuje wylewania wód z koryta rzeki, a most osieczański można było równie 

skutecznie chronić w sposób prostszy i tańszy. Mało tego, Raba staje się co-
raz mniej przyjazna dla przyrody jak i plażowiczów, wystarczy przyglądnąć się 
jak po regulacji wygląda plaża i brzegi w rejonie boiska LKS Orzeł. Zapewne 
kiedyś kolejne pokolenia myśleniczan będą zmuszone inwestować grube mi-
liony w renaturyzację tej rzeki. Z całą sprawą i fotografiami można zapoznać 
się pod adresem nadraba.pl, na stronie naszego stowarzyszenia.
I na koniec sprawa najświeższa. Co sądzi Pan na temat stawek wody, któ-
re jak słyszymy znowu mają zostać podniesione?
Mieszkańcy gminy już chyba zdali sobie sprawę z obciążeń jakie ponoszą co-
miesięcznie ich domowe budżety, w związku z bardzo wysokimi opłatami na 

rzecz myślenickich wodociągów. A stawki zgodnie z zapowiedziami będą jesz-
cze w tym roku podniesione. Jest to oczywiście spowodowane realizacją przez 
Gminę projektu Czysta woda dla Krakowa. Bardzo wysoki koszt tej inwestycji 
odbija się teraz w opłatach. Gdyby wykonanie całej infrastruktury wodno-ka-
nalizacyjnej zrealizowano przynajmniej zgodnie z sugestiami, które pojawia-
ły się kilka lat temu w kwestii użycia rur z PCV, a nie drogiej kamionki, gmi-
na nie byłaby teraz w tak złej sytuacji finansowej a ludzie płaciliby za wodę 
mniej. Co ciekawe, analizując zestawienia podawane na stronie MZWiK odno-
śnie opłat za wodę i ścieki w porównaniu do innych gmin Małopolski, odnoszę 
wrażenie, że w pewien sposób manipuluje się danymi, aby obecna sytuacja nie 
wyglądała tak źle, jak w rzeczywistości wygląda. Po pierwsze, przedstawione 
dane dotyczące wysokości opłat za wodę i ścieki w różnych gminach, nie za-
wierają informacji o wysokości dopłat, tym samym są zawyżone. Nie mamy 
więc wiedzy ile tak naprawdę płacą mieszkańcy innych gmin i jak na tym tle 
wyglądają stawki opłat w Gminie Myślenice. Po drugie, z tego co wiem oko-
ło 70% samorządów stosuje dopłaty, a wiele z nich dopłaca dużo więcej niż 
w Myślenicach i to nie tylko do wody ale również do ścieków czy abonamen-
tu. Po trzecie, w tabeli nie znajdziemy porównania opłat abonamentowych, 
które w Myślenicach obciążają nas niemiłosiernie. Konkluzja jest taka, że nie 
wiemy gdzie tak naprawdę w rzeczywistości plasujemy się jako gmina z dyk-
towanymi stawkami za wodę i ścieki. Z pewnością na gorszym miejscu niż po-
kazuje nam to zestawienie.

MAteuSz SuDeR – urodzony w 1978 roku w Myślenicach, żo-
naty, jedno dziecko. Magister administracji publicznej. Od 2001 
roku pracownik samorządowy Powiatu Myślenickiego, od 2014 
roku radny miejski Miasta i gminy Myślenice, prezes stowarzy-
szenia Myślenice nad Rabą, członek zarządu PzW Myślenice. 
Współpracuje z redakcją miesięcznika „Wędkarski Świat” oraz 
prowadzi własną firmę. zainteresowania: wędkarstwo, film, hi-
storia.

dossier

Przede wszystkim gmina musi zacząć w 
dużo szerszym zakresie wywiązywać się 

z własnych zadań ustawowych. należy za-
jąć się mniejszymi projektami, aby ludzie 
wyraźnie odczuli ich pozytywny efekt - MA-
TEUSZ SUDER

foto: maciej hołuj 

Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem w mniejszości
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premiera spektaklu “Harry Potter i kamień filozoficzny” w wykonaniu członków Studia Tańca “R”

foto: maciej hołuj

historyczne wędrówki Marka Stoszka

foto: maciej hołuj

STOkrOtka jeSzcze NIe 
kwItNIe, ale mamy ma-

rzec. chcIałbym w tym mIe-
SIącu zaPrOPONOwać Pań-
Stwu wyPrawę dO wIŚNIO-
wej. wIeŚ zOStała załOżO-
Na w rOku 1550 rOku I POd-
legała admINIStracjI zam-
ku dObczyckIegO.
wieś o bardzo bogatej i różnorodnej 
historii, w wieku XVII została spusto-
szona przez powstanie kuruców, czy-
li zbrojnych powstańców, którzy wal-
czyli w okresie 1671–1711 przeciw-
ko panowaniu habsburgów na wę-
grzech. w czasie I wojny światowej 
na przełomie listopada i grudnia 1914 
roku, była miejscem ciężkich walk, z 
tego okresu pochodzą dwa położone 
na jej terenie cmentarze. Podczas II 

wojny światowej na terenie wiśnio-
wej i okolic działała partyzantka wal-
cząca z okupantem. 17-18 września 
1944roku to najtragiczniejsze dni w 
historii miejscowości, wtedy to hitle-
rowcy dokonali krwawej pacyfikacji 
mordując wielu mieszkańców. tak w 
wielkim skrócie wygląda historia tej 
malowniczej miejscowości.
Oprócz przytoczonych powyżej fak-
tów z historii, wiśniowa ma jeszcze 
jedną ciekawostkę, o której warto wie-

dzieć. jest nią drewniana synagoga. z 
moich i kolegów ustaleń wynika, że 
synagoga w wiśniowej jest tak na-
prawdę jedynym obiektem tego typu 
w Polsce. co prawda oprócz niej, po-
dobne istnieją w Puńsku, aktualnie 
mieści się tam sklep, w Parczewie, 
gdzie funkcjonuje przedszkole oraz 
w Szumowie. ta ostatnia została tam 
przeniesiona ze Śniadowa i obecnie 
znajduje się w niej dom parafialny. 
do 2001 roku była jeszcze w tru-

skolasach, ale ze względu na fatal-
ny stan została wyburzona. Podob-
ny obiekt istnieje również w bobo-
wej, jest to jednak budynek drewnia-
no – murowany.
budynek bożnicy, o której mowa usy-
tuowany jest w samym centrum wsi, 
przy drodze prowadzącej do kasiny 
wielkiej. dokładna data jego budowy 
nie jest znana, wiadomo jedynie, że 
powstała na początku XX w. działkę 
pod nią przeznaczyła rodzina Farbe-
rów. jak wspomniałem jest to partero-
wy budynek drewniany. wnętrze jest 
podzielone na główną salę przezna-
czoną do modlitwy oraz na tak zwa-
ny „babiniec”. z wyposażenia wnę-
trza niestety nic się nie zachowało. w 
czasie II wojny podzieliła ona los po-
zostałych obiektów żydowskich, czy-

li została zdewastowana, na szczęście 
sam budynek ocalał. w latach powo-
jennych budynek wykorzystywała 
gmina. Pełnił on funkcję magazynu, 
a następnie był wykorzystywany jako 
strażnica straży pożarnej, aż do po-
łowy lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku. aktualnie synagoga znajduje 
się pod opieką gminy. właśnie dzięki 
zaangażowaniu władz gminnych i sto-
warzyszeniu „wspólnota myślenice” 
podjęte zostały działania mające na 
celu renowacje zabytkowego obiek-
tu, a w przyszłości zagospodarowania 
go w charakterze muzeum. zachęcam 
Państwa do odwiedzenia tej malowni-
czej miejscowości, spotkania z jej hi-
storią, ale przede wszystkim do obej-
rzenia synagogi, jako unikatowego za-
bytku naszej wspólnej historii. 

Jedyna
w Polsce?
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STO dwadzIeŚcIa OSób 
(czyt: taNcerek I taNce-

rzy) Na SceNIe, PONad gOdzI-
Na wSPaNIałegO, dyNamIcz-
NegO tańca, FeerIa kOlO-
rów I ŚwIateł tO Najkrót-
Sza receNzja SPektaklu ta-
NeczNegO „harry POtter I 
kamIeń FIlOzOFIczNy” w wy-
kONaNIu człONków StudIa 
tańca „r”.
Spektakl miał miejsce w ostatni dzień 
lutego na scenie sali widowiskowej 
myślenickiego Ośrodka kultury i 
Sportu i wypełnił rzeczony lokal do 
ostatniego miejsca. - Od dawna po-
stać Harry Pottera chodziła mi po gło-
wie i od dawna chciałam zrealizować 
spektakl taneczny oparty na powieści 
pani Rowling, ale dopiero teraz doszło 
do realizacji tego pomysłu – mówiła 
przed spektaklem karolina moskal – 
Flaga, założycielka i właścicielka Stu-
dia tańca „r”, które choć urodziło się 
w Sułkowicach dzisiaj działa także na 
terenie dobczyc i myślenic.

Od pomysłu do realizacji droga dale-
ka. daleka i długa. trwająca prawie 
pół roku. Sam pomysł to zaledwie 
początek tej drogi, chociaż przyznać 
trzeba, że bardzo ważny, kto wie czy 
nie najważniejszy. Potem, już po po-
myśle, przychodzi czas na układy ta-
neczne, fachowo mówiąc na chore-
ografię. trzeba ją wymyślić. każdy 
taniec po kolei, każdy ruch na scenie, 

każda grupa osobno, a jest ich sześć. 
Od najmłodszej, w której tańczą na-
wet trzylatki (!) do najstarszej, któ-
ra ostatnio powróciła z kęt, gdzie w 
Ogólnopolskim Festiwalu tańca wy-

walczyła trzecie miejsce w Polsce w 
kategorii grup powyżej 16 roku ży-
cia. - Podzieliłyśmy się zadaniem uło-
żenia układów tanecznych, my to zna-
czy ja i moje dwie koleżanki instruk-
torki: Natalia Ferlak i Magdalena 
Światłoń – mówi karolina moskal 
– Flaga. - Tak było łatwiej i prościej. 
Każda z nas pracowała ze swoją gru-
pą tancerzy.

Przez ponad godzinę na scenie królu-
je magiczny świat harry Pottera. tyle, 
że w wydaniu tanecznym. Są elemen-
ty tańca współczesnego, tańca jazzo-
wego, są techniki tańca street dance. 

Podkład muzyczny to nie tylko muzy-
ka współczesna, ale także fragmenty 
muzyki poważnej, rocka, disco house 
oraz oczywiście muzyka zaczerpnięta 
z wersji filmowej. dynamiczny ruch, 
świetna muzyka, gra świateł, wszyst-
ko to sprawia, że godzina i piętnaście 
minut mija jak z bicza trzasł.
to nie pierwszy spektakl przygotowa-
ny przez członków Studia tanecznego 
„r”. wcześniej były wersje taneczne 
„alicji w krainie czarów” i „wyspy 
skarbów”. wszystkie spektakle przy-
gotowane przez karolinę moskal – 
Flagę oraz jej instruktorki, to przed-
stawienia zrealizowane z dużym roz-
machem, dbałością o ruch scenicz-
ny i stroje. te ostatnie są nieodzow-
nym elementem i jeszcze jedną atrak-
cją spektakli. - Mamy zaprzyjaźnione 
krawcowe na czele z moją mamą, któ-
re wspaniale radzą sobie z przygoto-
waniem kostiumów dla naszych tance-
rzy – mówi karolina moskal – Flaga. 
- Rekwizyty do spektaklu o Potterze 
przygotowała nasza tancerka Agniesz-
ka Skorut zaś dubbingi nagrał Piotr 
Skóra, zaprzyjaźniony z naszym stu-
diem wokalista z Dobczyc.
Patronat honorowy nad spektaklem 
objął starosta myślenicki, sponsoro-
wała go Szkoła Prywatna teresy i 
andrzeja Osińskich natomiast patro-
nat medialny, poza „Sednem” objęła 
myślenicka telewizja Powiatowa itV 
oraz portal sulkowice.org

karolina Moskal – Flaga: Chcę podziękować tym 
wszystkim, którzy swoją ciężką pracą przyczynili się do 
zrealizowania tego spektaklu. Wiele osób pomogło nam 
bezinteresownie, za co także gorąco im dziękuję. Posta-
nowiliśmy, że rok rocznie przygotujemy przedstawienie 
i „Harry Potter i kamień filozoficzny” jest już trzecią od-
słoną naszej deklaracji. Myślę, że wykonaliśmy wspól-
nie z naszymi tancerzami dużo dobrej roboty.

Każdy kolejny spektakl taneczny przygotowany przez Studio tańca „R” z Sułkowic to prawdziwe wi-
dowisko. Rozmach i dynamika cechują te spektakle. także ten najnowszy: „Harry Potter i kamień fi-

lozoficzny”.

Taniec, światło i dźwiękSEDNO
patronuje

W spektaklu wystąpili: grupa 
R”0” i grupa R-Babies jako 
sówki, zumba kids Dobczy-
ce jako nietoperze, grupa 
R”1” jako duchy, grupy R”2” 
i R”3” jako uczniowie pierw-
szej klasy, „Jamajka Wave” 
jako Hogwart Dance Crew, 
i grupa najstarsza jako gro-
no pedagogiczne Hogwartu, 
w rolę Pani Wesley wcieliła 
się Ola Światłoń, Fred i geor-
ge- Monika i kinga Światłoń, 
jako ginny wystąpiła natal-
ka Moskal, w rolę Hedwigi 
wcieliła się Weronika gar-
bień, Lavender Brown - Ada 
Blak, Hanna Abot - Anna gar-
bień, Susan Bones - Oliwia 
Latoń, Vincent Crabbe - zu-
zanna kaczmarczyk, gregory 
goyle - Oliwia Biela, Malfoy 
- Anna Pomierska, głos ma-
szynisty - Władysław Skóra, 
Jordan - Justyna Maciejczyk, 
tiara Przydziału - Anna Oli-
wa, Wood - Sabina Pogan, 
pani trelawney - Marysia Pi-
tala, Quirell - Anna Jończyk, 
Snape -Justyna Latoń, pani 
Hoch - Joanna Ślusarz, Mi-
nerwa Mc gonagal - Oliwia 
Bochenek, Hagrid - kornelia 
konik, dyrektor Dumbledor - 
Agnieszka Skorut, Ron We-
sley - Maks krawczyk, Her-
miona granger - zuzanna Po-
mierska, głos Harrego Potte-
ra podłożyła Oliwia Biela zaś 
w rolę Harrego wcieliła się 
Ola Łabędzka.

(RED)
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Sportu ma 60 lat 

„Ispina” w nowym lokalu Poeci w Domu Ludowym O etyce życia społecznego Niczym Anna German

wszystkie zdjęcia: maciej hołuj

SEDNO
patronuje

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa-
telskich „Ispina” w dobczycach 

ma nową siedzibę. to zasłużone dla 
kultury dobczyckiej stowarzyszenie 
mieściło się dotychczas w maleńkim 
lokaliku przy ulicy Szkolnej 1, teraz 
będzie działać w domu stojącym przy 
dobczyckim rynku vis a vis budynku 
urzędu gminy i miasta dobczyce. to 
właśnie wspomniany urząd udostępnił 
„Ispinie” lokal, za co podczas otwar-
cia burmistrzowi dobczyc Pawłowi 
machnickiemu dziękowała prezes sto-
warzyszenia elżbieta kautsch i wice-
prezes małgorzata rapacz. w dwóch 
pomieszczeniach na pierwszym pię-
trze prezentowane będą wystawy i 
spotkania, z których organizacji mię-
dzy innymi słynie „Ispina”. 

Elżbieta Kautsch (bliżej) i Małgorzata Rapacz.

STOSy PaPIeru gazetO-
wegO SPISaNO już O 

myŚleNIckIej gruPIe FO-
tOgraFIczNej mgFOtO. 
wydawać by SIę mOgłO, 
że w zwIązku z tym te-
mat jeSt zgraNy I małO 
INtereSujący. NIc bar-
dzIej mylNegO. mgFOtO 
(PełNa Nazwa StOwarzy-
SzeNIe myŚleNIcka gru-
Pa FOtOgraFIczNa) Ob-
chOdzI w tym rOku ju-
bIleuSz dzIeSIęcIOlecIa 
dzIałalNOŚcI I jeSt tO PO-
wód, dla któregO gruPa 

PO raz kOlejNy traFIa Na 
NaSze łamy.
Obchody jubileuszowe miały miejsce 
w murach gościnnego muzeum re-
gionalnego „dom grecki”. lokal ten 
dawno nie widział takich tłumów. być 
może równie dużą rzeszę publiczności 
miała wystawa prac Picassa, ale za to, 
które z wydarzeń cieszyło się więk-
szym zainteresowaniem publiki ręki 
obciąć sobie nie damy. Oczywiście 
oprócz samych jubilatów i członków 
ich rodzin wernisaż wystawy zaszczy-
cili miłośnicy fotografii oraz sympa-
tyzujące z mgFoto osoby.
wystawa mająca charakter przekro-

SEDNO
patronuje

fotografia dla nich wielką Jest Artystką

Stojąc na stanowisku, że domy lu-
dowe należy ożywiać, dom ludo-

wy w Stadnikach znów działa ożywio-
ny z inicjatywy sołtyski i mieszkań-
ców. jesienią 2015 roku zainicjowa-
no cykl spotkań z poezją. Na „pierw-
szy ogień” poszli poeci „tilii”. Na po-
czątku lutego zaprezentowała się na-
sza redakcyjna koleżanka agnieszka 
zięba (na zdjęciu). Stadnickie spo-
tkania z poezją zbliżają twórców i 
czytelników, ponieważ mieszkańcy, 
tak dorośli jak i dzieci zaangażowa-
ni są w projekt – z dużym przejęciem 
czytają wiersze zaproszonego poety. 
Oprawę muzyczną zapewnił „Przy-
stanek zabawa”, którym opiekuje się 
magda kalemba oraz agnieszka mar-
czewska. 

Stosując się do umowy podpisanej 
onegdaj z krakowskim muzeum 

Narodowym uczniowie dobczyckiej 
Szkoły muzycznej koncertowali w 
domu matejki. koncerty te należą 
już do szkolnej tradycji. tym razem 
koncert nosił tytuł: „karnawał w sa-
lonie matejków – tańce i rozmaitości 
instrumentalne” i oprócz gry na in-
strumentach zawierał także elemen-
ty taneczne. uczniowie i nauczycie-
le zaprezentowali się w różnorod-
nym repertuarze, w którym nie zabra-
kło wirtuozowskich popisów i chwil 
wytchnienia przy bagatelach. koncert 
odbył się pod honorowymi patronata-
mi józefa Pilcha - wojewody mało-
polskiego i jacka krupy - marszałka 
małopolskiego.

wystąpili w Domu Matejki
Stosunkowo niedawno, bo w lutym, 

na rynku wydawniczym pojawi-
ła się nowa książka autorstwa naszej 
koleżanki redakcyjnej antoniny Se-
besty. książkę „kłopot z wartościa-
mi. Szkice z etyki życia społeczne-
go” wydaną przez księgarnię aka-
demicką tworzy kilkanaście artyku-
łów. Publikacja zapoznaje z proble-
mami etyki w jej praktycznym wy-
miarze, bowiem  prezentowane w niej 
teorie etyczne odnoszone są do rze-
czywistości, a nie tylko wzajemnych 
związków między nimi. Pozycja sta-
nowi stosunkowo reprezentatywny 
wybór artykułów i referatów autorki 
powstałych w ostatnich latach, część 
z nich była publikowana w zbioro-
wych monografiach. 

Stosownie do klimatu wieczoru 
lucyna Ordon – klimczak, ar-

tystka Opery krakowskiej, pieśniar-
ka śpiewająca piosenki zmarłej  przed 
34. laty anny german ubrana była w 
czarną, długą suknię. koncert odbył 
się na deskach sceny sali wystawo-
wej myślenickiego muzeum regio-
nalnego „dom grecki” i nosił tytuł: 
„Oczarowanie światem”. Pieśniarce 
towarzyszył z akompaniamentem na 
pianinie grzegorz klimczak. Przyby-
ła na koncert publiczność wysłuchała 
piętnastu utworów śpiewanych przed 
laty przez annę german, teraz inter-
pretowanych przez lucynę Ordon – 
klimczak. między innymi „człowie-
czy los”, „czarny kot”, „tańczące eu-
rydyki”, „to chyba maj”. 

60-lecie MOKiS (3) wystawa JOLI CZERNECKIEJ w WDK Głogoczów

Sto sześćdziesiąt siedem metrów 
powierzchni liczył dom kultury 

mieszczący się przy ulicy reja. dwa-
naście razy większy był budynek, któ-
ry jako siedziba dzisiejszego mOkiS 
powstał przy ulicy Piłsudskiego (nie-
gdyś Świerczewskiego), a którego bu-
dowę rozpoczęto w 1964 roku.
dzisiaj trzecia i zarazem ostatnia część 
historii mOkiS z okazji obchodzone-
go w 2015 roku jubileuszu 60-lecia 
istnienia. Przez cały czas opieramy 
się na wiedzy wieloletniego dyrek-
tora placówki jana koczwary, które-
go przebogate archiwum pozwala na 
zdobycie tej wiedzy.
Nowy budynek przy ulicy Świerczew-
skiego obejmował kilka sal, w tym wi-
dowiskową na 385 miejsc oraz hol, 
który jak ulał nadawał się na organi-
zowanie wernisaży i wystaw. O sali 
widowiskowej mOkiS jan koczwa-
ra pisał tak: Niespotykane wręcz moż-
liwości programowe i organizacyjne 
stworzyła sala widowiskowa z praw-
dziwego zdarzenia, posiadała ona od-
powiednie zaplecze sceniczne i maga-
zynowe. Dzięki niej MOK mógł pod-
jąć współpracę z Przedsiębiorstwami 
Imprez Estradowych i Rozrywkowych 
w kraju oraz prezentować myślenic-
kiej publiczności znakomitych arty-
stów tamtych czasów, nie tylko z Pol-
ski, ale także zza granicy. 
w nowym budynku m.in. funkcjono-
wała sala lustrzana (po lustrach w niej 
dawno już dzisiaj zaginął ślad) oraz 
sala kameralna. Prawdziwym prze-
bojem pierwszych lat działalności dk 
były kursy języka angielskiego odby-
wające się w doskonale wyposażonej 
w dwadzieścia stanowisk sali, rozpo-
częły swoja działalność pracownie 
muzyczne, plastyczne, ruszyła gale-
ria Sztuki współczesnej. 
Ostatnie 10 lat to rządy małgorzaty 
anity werner w roli dyrektorki mO-
kiS. ale to już materiał na osobny ar-
tykuł, który kiedyś może powstanie?

12 razy większy

STOPIeń PO StOPNIu aż Na drugIe PIętrO cIągNIe SIę klat-
ka SchOdOwa - galerIa dzwONNIca w wIejSkIm dOmu 

kultury w głOgOczOwIe. Na ŚcIaNach FOtOgraFIe I gwa-
Sze. autOrką Prac jeSt myŚleNIcka artyStka malarka, 
abSOlweNtka wydzIału malarStwa krakOwSkIej aSP jOla 
czerNecka. wyStawa NOSI tytuł „hIberNacja”.
Nie po raz pierwszy możemy oglądać fotografie joli, wystawy m.in. w galerii 
mgFoto w myślenickiej miejskiej bibliotece Publicznej czy także wcześniej 
właśnie w galerii dzwonnica pokazały nam możliwości artystki w tej dzie-
dzinie. rzadko jednak mogliśmy do tej pory oglądać grafiki czerneckiej. te-
raz jest ku temu wspaniała okazja. wystarczy zjechać z „zakopianki” i wpaść 
do budynku, w którym mieście się wdk oraz prowadzona przez tą instytu-
cję galeria. - Czasem trzeba coś zamrozić, aby potem rozkwitło to z podwójną 
siłą – mówiła artystka podczas wernisażu swojej wystawy. I jeszcze: - Moją 
koronną dziedziną sztuki jest malarstwo, grafikę traktuję jako pewne uzupeł-
nienie tego co robię, ale przecież zawsze należy podejmować próby tworze-
nia czegoś nowego. zarówno fotografie jak i gwasze poświęcone zostały te-
matycznie zimie zaś filozofię ich powstania wyjaśniają znajdujące się w mini 
folderze wystawy słowa z księgi hioba 37, 6-13, księgi ezechiela 17, 24 oraz 
wiersz amerykańskiej poetki emily dickinson „by zrobić łąkę ...” wystawę 
joli czerneckiej w wdk można oglądać do 15 kwietnia. Polecamy!

„hibernacja” według Joli Czerneckiej

foto: maciej hołuj

(w.b.)
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jubileusz dziesięciolecia mgFoto

krótko

Mularczyk w nowej galerii Monografia Dobczyc w MBP „Teraz” - czyli czwarty już tomik poezji „Tilii” Z myślą o gimnazjalistachSEDNO
patronuje

jowej nie była jedynym akcentem 
uświetniającym jubileusz. był nim 
także album wydany specjalnie z tej 
okazji. znalazły się w nim prace dwu-
dziestu członków mgFoto. każdy z 
nich mógł dodatkowo zaprezentować 
motywy, które skłoniły go do zajęcia 
się fotografią oraz zamieścić dwa lub 
trzy wybrane zdjęcia. wyboru tych 
ostatnich, jak również aranżacji wy-
stawy w muzeum na prośbę członków 
mgFoto dokonał jurek Fedirko.
Sam album to wydawnictwo bardzo 
starannie przygotowane, na dobrym 
papierze i z dobrymi reprodukcjami 
zdjęć. grupa pracowała nad nim kil-

ka miesięcy, sfinansował zaś urząd 
miasta i gminy myślenice, z którym 
mgFoto ma bardzo dobre kontakty, 
a wydało muzeum „dom grecki”. 
trudno powiedzieć czy album jest 
jeszcze dostępny na rynku bowiem 
podczas wernisażu każdy chciał go 
mieć na własność.
dziesięć lat to sporo czasu. Na tyle 
sporo, że nie każdy zatem pamięta 
początki historii grupy. Formalnie za-
wiązała się ona w 2006 roku, ale już 
wcześniej, bo w 2005 roku w myśle-
nickiej kawiarni „u jędrusia” spo-
tykało się kilku fascynatów fotogra-
fii, aby dyskutować o niej i wymie-

niać doświadczenia. to właśnie z tej 
grupki ludzi wyłonili się założycie-
le mgFoto. w 2008 roku grupa sta-
ła się stowarzyszeniem i od tego cza-
su nosi nazwę Stowarzyszenie my-
ślenicka grupa Fotograficzna. Przez 
dziesięć lat działalności mgFoto zor-
ganizowało mnóstwo wystaw, plene-
rów, konkursów i zajęć warsztatowych 
dla amatorów fotografii. dorobiło się 
także swojej autorskiej galerii, choć w 
gościnnym budynku miejskiej biblio-
teki Publicznej, a nie we własnym lo-
kalu, którego niestety wciąż nie ma (a 
chyba powinno).
trudno oprzeć się wrażeniu, że mgFo-
to to w chwili obecnej jedna z niewie-
lu organizacji pozarządowych na tere-
nie myślenic działająca tak dynamicz-
nie, tak konsekwentnie i tak skutecz-
nie. miejmy nadzieję, że przyjdzie 
nam za kolejne dziesięć lat święto-
wać następny jej jubileusz.

fotografia dla nich wielką Jest Artystką Aktualny skład mgFoto: Paweł Boćko, Gra-
żyna Gubała, Marek Gubała, Rafał Hechsman, 
Stanisław Jawor, Witold Koleszko, Marek Kosi-
ba, Mariusz Kowalik, Paweł Kurek, Aneta Mią-
sik, Aneta Mudyna, Mieczysław Nowak (pre-
zes), Mariusz Pietrzyk, Joanna Rachtan, Piotr 
Rachtan, Paweł Stożek, Janusz Trzciński, Mi-
chał Turczyk, Mariusz Węgrzyn, Robert Wilko-
łek, Marcin Woźniak, Michał Zięba i Grzegorz 
Żądło. Byli członkowie: Ireneusz Fornalik, 
Jerzy Gogol, Anna Nowak, Krystyna Nowak, 
Bogusława Szafrańska, Tomasz Szczepański, 
Piotr Szostak, Justyna Węgrzyn, Piotr Wol-
ski i Arkadiusz Żak. Członkowie honoro-
wi: Bożena Kobiałka, Mariusz Broszkiewicz, 
Andrzej Juchniewicz.
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Mieczysław Nowak, prezes mgFoto podczas wernisażu wystawy jubileuszowej w „Domu Greckim”.

Sto pochwał spłynęło na głowę ka-
rola mularczyka (na zdjęciu), my-

ślenickiego ucznia liceum Plastycz-
nego w krakowie, podczas wernisa-
żu jego malarskiej wystawy w murach 
miejskiej biblioteki Publicznej w my-
ślenicach. wystosował je pierwszy na-
uczyciel karola – rafał zalubowski 
w liście odczytanym podczas wernisa-
żu. karol mularczyk uczęszcza do III 
klasy wspomnianego liceum i jak sam 
powiedział podczas otwarcia wystawy 
znajduje się na początku drogi mają-
cej doprowadzić go kiedyś do wła-
snej interpretacji malarstwa. wysta-
wa odbyła się w nowo powstałej ga-
lerii, której matkami chrzestnymi są: 
ewa Filek, artystka amatorka i tere-
sa Nalepa, dyrektorka mbP.
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Sto stron to już całkiem pokaźne 
dzieło literackie, jak zatem trak-

tować książkę, która liczy ich 780? w 
progach miejskiej biblioteki Publicz-
nej w myślenicach odbyło się spo-
tkanie promujące monografię „kró-
lewskiego miasta dobczyce”. auto-
rem liczącej 780 stron książki jest do-
bczycki historyk Paweł Figlewicz, ab-
solwent wydziału historii na krakow-
skim uj. Podczas spotkania z czytel-
nikami w myślenickiej bibliotece au-
tor monografii opowiadał o tym jak 
powstawała książka oraz ile wyma-
gała cierpliwości i czasu (samo usys-
tematyzowanie fotografii zajęło rok!). 
Paweł Figlewicz jest rodzonym do-
bczycaninem choć obecnie mieszka 
i pracuje w krakowie. 

Sto do jednego, że myślenicka grupa literacka „tilia” jest jedną z nie-
wielu tak prężnie i konsekwentnie działających na terenie miasta i po-

wiatu grup. można by ją pod tym względem porównać do opisywanej po-
wyżej grupy mgFoto.
„tilia” działa od czternastu lat. w 2012 roku obchodziła jubileusz dziesięcio-
lecia istnienia. bardzo często okazją do spotkania z jej członkami „tilii” jest 
wydanie nowego tomiku lub almanachu. I tym razem spotkanie w murach 
„domu greckiego” odbyło się w związku z czwartym już almanachem (czy 
jak kto woli tomikiem poezji) „tilii” zatytułowanym „teraz”.
w niewielkiej książeczce, na okładce której zamieszczono jedno z urokli-
wych zdjęć autorstwa Stanisława jawora i do której wstęp napisał ksiądz eli-
giusz dymowski znajduje się kilkanaście wierszy członków „tilii”. wieczór 
w „domu greckim” był wyjątkowy, bowiem wiersze czytali i interpretowa-
li sami autorzy. między innymi: Piotr Oprzędek, jadwiga malina żądło, Inga 
malina, mariusz michalak, jan bajgrowicz (który umilił czas także grą na 
gitarze), kasia dominik czy nasze koleżanki redakcyjne: antonina Sebesta i 
agnieszka zięba. muzycznie w nastrojowy klimat wieczoru wkomponowa-
li się: magda kalemba (śpiew), witold uchman (gitara), mateusz Szczurek 
(gitara i śpiew) oraz kazimierz marszałek (akordeon).

Stosownie do dwunastoletniej tra-
dycji Starostwo Powiatowe w 

myślenicach oraz zS im. andrzeja 
Średniawskiego w myślenicach zor-
ganizują targi edukacyjne Powia-
tu myślenickiego 2016. Podczas tar-
gów zaprezentowana zostanie oferta 
edukacyjna siedmiu działających na 
terenie powiatu myślenickiego szkół 
oraz placówek oświatowych takich jak 
mOS czy poradnie Psychologiczno – 
wychowawcze. taki jest zresztą cel 
tych targów: przybliżenie absolwen-
tom gimnazjów ofert szkół ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu. targi od-
będą się 16 marca w godzinach od 9 
do 14 w hali sportowej wspomniane-
go zespołu Szkół im. andrzeja Śred-
niawskiego w myślenicach. 
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(za)dymki Sedna czyli ... z przymróżeniem oka

prezentacje - członkowie Myślenickiej Grupy Poetyckiej “Tilia” - AGNIESZKA ZIęBA

Swojego psa narysował „Sednu” władysław Piaściak, wójt tokarni
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dietetyk radzi (8)tekst: agnieszka zięba

Polska za progiem (22)

tekst: jadwiga żądło

andrzej boryczko

Skamieniałe miasto (3)

absurdawki Jana Koczwary

AlergIa jeSt częStO my-
lONa z NIetOleraN-

cją, chOć bardzO SIę róż-
NIą. alergeNamI, czylI Sub-
StaNcjamI wywOłującymI 
tę PrzyPadłOŚć Są Przede 
wSzyStkIm bIałka. w POl-
Sce NajczęStSzymI aler-
geNamI Są: PyłkI rOŚlIN, 
SkładNIkI zawarte w POży-
wIeNIu, SkładNIkI POchO-
dzeNIa zwIerzęcegO.
alergia to nadmierna, nieprawidłowa 
reakcja układu odpornościowego or-
ganizmu na składnik, który u osoby 
zdrowej nie wywołuje oznak uczule-
nia. jest zestawem powtarzalnych ob-
jawów, które występują po spożyciu 
określonego pokarmu (nawet w ilo-
ści śladowej) – stąd producenci wy-

szczególniają na etykietach składni-
ki będące potencjalnymi alergenami. 
alergia wywołuje najczęściej gwał-
towną reakcję, może wymagać nawet 
interwencji lekarza. alergia pokarmo-
wa może mieć podłoże genetyczne. u 
poszczególnych osób ten sam alergen 
może wywoływać różne reakcje: bie-
gunkę, wymioty, wysypkę, świąd, za-
palenie skóry, czy, szczególnie gwał-
towny i niebezpieczny wstrząs anafi-
laktyczny, który może zakończyć się 
śmiercią. Osobami szczególnie podat-

nymi na wstrząs są astmatycy, a wy-
jątkowo wstrząsogennymi pokarma-
mi są: orzeszki ziemne, sezam, seler, 
jajo kurze, ryby i krewetki.
co wywołuje alergię? Najczęściej: 
mleko krowie, jaja, ryby, skorupiaki, 
orzechy, orzeszki arachidowe, soja 
i pszenica. Poza gliadyną, białkiem 
pszenicy, alergizują też białka innych 
zbóż – jęczmienia (hordeina), żyta (se-
kalina), owsa (awenina).
Nietolerancja pokarmowa wynika 
najczęściej z zaburzeń metabolizmu 

– braku konkretnego enzymu, który 
przyczynia się do przekształceń skład-
nika zawartego w żywności. tak dzie-
je się np. w przypadku braku laktazy, 
czyli enzymu rozkładającego laktozę 
(cukier mleczny). Nietolerancja może 
mieć objawy odłożone w czasie, są 
one zazwyczaj uogólnione: bóle gło-
wy, złe samopoczucie, wzdęcia. mle-
ko i jego przetwory dostarczają wap-
nia oraz witamin z grupy b, więc aby 
z nich nie rezygnować, osoby z nie-
tolerancją mogą korzystać z fermen-
towanych napoi mlecznych lub serów 
(ostrożnie z serami podpuszczkowy-
mi, zawierają dużo tłuszczu) – bakte-
rie przeprowadzające fermentację zu-
żywają laktozę, jej ilość się zmniejsza 
do poziomu, który znacznie rzadziej 
wywołuje niepożądane objawy.

Alergia, a nietolerancja
mydlić komuś oczy – popularna, bar-
dzo często podejmowana w różnych 
środowiskach społecznych i zawodo-
wych akcja sanitarna z udziałem my-
dlarzy i mydlarek, polegająca na de-
zynfekcji obu gałek ocznych przy za-
stosowaniu najwyższej jakości dobrze 
pieniących się mydełek, szamponów 
oraz innych środków oczyszczająco 
– upiększających, mieć twardy do-
wód – dysponować na przykład do-
wodem osobistym lub też innym do-
kumentem tożsamości wzmocnionym 
twardą lub przynajmniej utwardzoną 
oprawą, szczery do bólu – pacjent sie-
dzący na krześle gabinetu stomatolo-
gicznego szczerząco i pokazowo ma-
nifestujący urodę swojego uzębienia; 
poddający się bezwolnie woli swoje-
go dentysty.

pI e r w -
S z y r a z 

z  a g N I e S z -
ką zIębą I jej 
w I e r S z a m I 
zetkNęłam 
SIę POdczaS 
SalONu PO-

ezjI leSzka PNIaczka, w 2009 
rOku. zarówNO POzIOm Pre-
zeNtOwaNych wIerSzy, jak 
rówNIeż Sama autOrka Od 
razu zwrócIły mOją uwa-
gę. zależałO mI Na tym, aby 
agNIeSzka Stała SIę częŚcIą 
tIlII. I tak, ta NIeSłychaNIe 
wrażlIwa I zdOlNa OSOba 
zaczęła cOraz częŚcIej PO-
jawIać SIę Na NaSzych SPO-
tkaNIach, cOraz OdważNIej 
dzIałać Na rzecz gruPy, aż 
wreSzcIe Stała SIę jedNym 
z jej FIlarów.
dziś już nie można sobie wyobrazić 
tIlII bez agnieszki. bardzo cenię jej 
zaangażowanie, solidność i pracowi-
tość. jest otwarta na nowe wyzwania, 
uczynna, a przy tym serdeczna i kole-

żeńska. Nigdy się na niej nie zawio-
dłam. każde podjęte zadanie dopro-
wadza do końca, doskonale odnalazła 
się w także roli dziennikarki, a efekty 
jej pracy możecie państwo śledzić na 
łamach SedNa, gdzie od kilku mie-
sięcy prezentuje sylwetki naszych po-
etów i nie tylko.
agnieszka zięba mieszka w myśle-
nicach. jest absolwentką uniwersy-
tetu rolniczego w krakowie, dyplo-
mowanym dietetykiem i technolo-
giem żywienia. Obecnie pracuje jako 
dietetyk.
książki i wiersze stanowią istotną 
część jej życia; od dzieciństwa to-
warzyszyły jej w domu, a następnie 
na zajęciach kółka recytatorskiego w 
Ośrodku kultury i teatralnego – w 
szkole średniej. wiersze pisze od 14-
go roku życia. debiutowała na łamach 
„gazety myślenickiej” w 2007 roku, a 
w 2013 ukazał się jej pierwszy tomik 
pt. „Ocalić anioły”. zajmuje wysokie 
miejsca w konkursach poetyckich, ma 
na swoim koncie m.in. pierwsze miej-
sce w konkursie im. elżbiety guśpiel. 
Oprócz wierszy pisze także opowia-

dania. jak sama mówi „tIlIa” jest 
dla niej ważna nie tylko ze względu 
na to, że łączy poetów z okolicy, ludzi 
o podobnej wrażliwości, ale również 
dlatego, że pozwala na prezentowanie 
twórczości szerszej publiczności – w 
zbiorowych tomikach, podczas spo-
tkań, których grupa jest inicjatorem, 
a które na stałe wpisały się w kultu-
ralny kalendarz myślenic. 

Całe szczęście
Całe szczęście, ze miłość nieszczęśliwa,

bo gdyby szczęśliwa, to tylko przez 
chwilę,

a potem nieszczęście gotowe.
Z tej nieszczęśliwej od zawsze do końca

urojone troski, dzieci, rozstania
i zejścia niekoniecznie i nie zawsze 

śmiertelne.
Z tej szczęśliwej przez chwilę

prawdziwe nieszczęścia,
dzieci i rozstania.

Nieszczęśliwej do szczęścia jednego 
potrzeba,

szczęśliwej aż dwojga na teraz i za-
wsze.
Amen.

Skarbów nie znaleźliśmy, ale za to żyjemy. czeluści piekielne nie 
pochłonęły nas podczas eksploracji szczeliny. wracamy na obla-

ny słonecznym światłem parking i przez symboliczną, drewnianą bra-
mę wchodzimy na teren rezerwatu. zgubić się tu nie sposób. Niebie-
ski szlak powiedzie nasz przez wszystkie atrakcje Skamieniałego mia-
sta. w niedzielne przedpołudnie ludzi tu sporo. w najbardziej malow-
niczych zakątkach na zrobienie pamiątkowej fotki trzeba trochę pocze-
kać w kolejce. 
leśna trasa prowadzi lekko pod górę. wąwozem harcerzy docieramy 
do grupy ostańców zwanych dolną i górną warownią. Nie trzeba wy-
silać wyobraźni - to z pewnością są legendarne baszty bramy strzegą-
cej wjazdu do miasta. Przebywali w nich strażnicy, których zadaniem 
było czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców. do dziś zachowały 
się w kamiennych wieżach dawne okrągłe okienka. Na blokach górnej 
warowni łatwo dostrzec wykute napisy – są to podpisy działających tu 
w XIX wieku kamieniarzy.
mijamy kolejno fantazyjnie wyrzeźbione przez naturę skały: Orzeł, Pie-
czarki, Pianino, jajo węża, Piekiełko i docieramy do rozległej formacji 
skalnej zwanej grupą borsuka. jak głosi legenda - przed wielu, wielu 
laty żył w okolicach ciężkowic rycerz znany nie z męstwa i odwagi, 
lecz z ogromnego skąpstwa. jego jedyną pasją było gromadzenie kosz-
towności, które skrywał w szczelinie skalnej. Powodowało to u niego 
wielki stres, paniczny strach przed możliwością utraty skarbu. z oba-
wy przed złodziejami nigdy nie oddalał się ani na krok od swoich bo-
gactw, pilnując ich jak borsuk swojej nory. Spotkała go za to straszna 
kara. Pewnej nocy podczas snu został zamieniony właśnie w borsuka i 
po dzień dzisiejszy śpi skrywając pod sobą szczelinę ze skarbem. Ska-
ła borsuk kształtem rzeczywiście przypomina to zwierzę. z uwagi na 
swoje położenie na kumulacji wzniesienia oraz urozmaiconą formę skał 
uwięzionych w plątaninie korzeni porastających je sosen, jest to jeden z 
najbardziej lubianych przez turystów zakątków rezerwatu.
Przez polanę zwaną Pustynią zmierzamy do kolejnej formacji skalnej 
na naszej trasie. to są Piramidy. Nic dziwnego, wyglądają jak zminia-
turyzowane grobowce faraonów, a może tak było … w bardzo dawnych 
czasach z polecenia faraona wybrał się w podróż po krajach europy ba-
dacz, kronikarz, czy emisariusz. w czasie swej wędrówki wykonywał 
notatki i szkice z najbardziej godnych uwagi miejsc. Przybywszy do 
ciężkowic uwiecznił na zwojach papirusu skały, które spodobały mu 
się najbardziej. Po powrocie do egiptu zastał kraj w żałobie. zmarł wła-
śnie faraon i ogłoszono konkurs na jego grobowiec. Nasz znajomy po-
dróżnik wziął udział w tym konkursie przedstawiając projekt w kształ-
cie piramid i zwyciężył. 
Ponownie wchodzimy między drzewa. w pobliżu Piramid podziwiać 
możemy jeszcze skałki Sfinks i aligator, po czym dość ostro pod górę 
wspinamy się dnem lisiego wąwozu do Pustelni. jest to skała usytu-
owana nieco na uboczu, oddalona od innych formacji Skamieniałego 
miasta, stąd według legendy była niegdyś domem pobożnego i dobre-
go pustelnika. Pewnego dnia do drzwi pustelni zastukał starzec. zmę-
czony długą wędrówką poprosił o kubek wody. Pustelnik dał mu pić i 
wtedy starzec ostrzegł go „Spakuj swoje rzeczy i uciekaj stąd, jutro już 
będzie za późno”. Przed wieczorem pustelnik opuścił swój dom i ru-
szył w świat, a następnego dnia cieszko złamał słowo i wszystko ob-
róciło się w kamień.
Od pustelni droga skręca w stronę 
zabudowań. tuż przed pierwszy-
mi domami miasteczka znajduje 
się rozległe pole biwakowe. war-
to spocząć na chwilę na nagrzanej 
słońcem trawie, są tu również ław-
ki i stoły z belek. rozpakowujemy 
prowiant, bo świeże, leśne powie-
trze, przepojone aromatem sosno-
wych igieł, wzmaga apetyt.

Skała Borsuk.
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charytatywne zawody narciarskie na stoku w Sieprawiu

SEDNO

foto: maciej hołuj

STOI Nad krakOwSkIm hO-
SPIcjum dla dzIecI „alma 

SPeI” bóg, czuwa OPatrz-
NOŚć bOSka. czuwa także 
darczyńca, który NIe chce 
ujawNIać SwOjegO ImIeNIa I 
NazwISka, bOwIem wSzySt-
kO cO rObI, rObI z PrOStej-
POtrzeby Serca, a NIe dla 
POklaSku.
Opatrzność boska dała znać o sobie, 
kiedy na dzień przed organizacją za-
wodów narciarskich dla dzieci nad 
bezśnieżnym stokiem w Sieprawiu 
sypnęło śniegiem. gdyby nie to zawo-
dy prawdopodobnie nie odbyłyby się 
i nie byłoby kolejnej okazji ku temu, 
aby zebrać pieniądze na działalność 
hospicjum. mówi anna tatka, koor-
dynatorka do spraw Pr w krakow-
skim hospicjum. - To już druga edy-
cja zawodów narciarskich na stoku w 
Sieprawiu, kiedy to dzieci stratują dla 
dzieci. Pomysłodawcą i siłą napędo-
wą przedsięwzięcia jest człowiek, któ-
ry pomaga nam bezinteresownie i któ-
ry nie chce ujawniać swojego nazwi-
ska. Bardzo przychylnie podeszli do 
naszego pomysłu także właściciele 
stacji Siepraw Ski oddając nam część 
stoku we władanie i nie pobierając w 
zamian za to opłaty.
Na starcie narciarskiego slalomu sta-
nęło prawie pięćdziesięciu zawod-

ników. Przy pięknej, słonecznej po-
godzie i dwóch stopniach na plusie 
walczono niczym podczas zawodów 
o Puchar Świata. Najmłodsi zawod-
nicy mieli po pięć lat i aż miło było 
patrzeć jak szusują po stoku bez naj-
mniejszych obaw czy kompleksów. - 
Przed rokiem udało nam się zebrać 
około siedmiu tysięcy złotych, oczy-
wiście przeznaczyliśmy je na pomoc 
dla hospicjum – mówi anna tatka. - 
W tym roku poza pieniędzmi pozyska-
nymi z wpisowego będziemy chcie-
li uzyskać środki także z kiermaszu 
oraz licytacji gadżetów wśród których 
znalazły się między innymi: plastron 
Kamila Stocha z zawodów o Puchar 
Świata w Insbrucku i autograf Ada-
ma Małysza.
Pieniądze zebrane na stoku w Siepra-
wiu podczas zawodów dla dzieci mają 
już swoje przeznaczenie. mówi o tym 
anna tatka. - Od pewnego czasu zbie-
ramy pieniądze na specjalne urządze-
nie – asystor kaszlu. Jest to urządze-
nie, które pomaga wykrztuszać wy-
dzielinę podczas kaszlu, kiedy mię-
śnie dziecka są zbyt słabe, aby pora-
dzić sobie z tą czynnością. Koszt ta-
kiego asystora to 24 tysiące złotych. 
Mam nadzieję, że po dzisiejszych za-
wodach będziemy znacznie bliżej tego 
zakupu.
hospicjum dla dzieci „alma Spei” 

opiekuje się dziećmi w różnym wie-
ku. Od bardzo małych, kilkumiesięcz-
nych, do dorosłych. Są to dzieci z cho-
robami nowotworowymi oraz dzie-
ci chorujące na choroby genetyczne. 
aby im pomóc hospicjum musi szu-
kać pieniędzy między innymi poprzez 
organizację zawodów takich, jak te na 
stoku w Sieprawiu.
zapytacie kto został zwycięzcą sie-
prawskiego slalomu? Odpowiemy 
słowami organizatorów – wszyscy! 
wszyscy ci, którzy pojawili się w 
tym dniu w Sieprawiu, którzy zgło-
sili akces uczestnictwa w zawodach, 
którzy uiścili opłatę wpisowego (mi-
nimum 30 złotych) i którzy pokona-
li, szybciej lub wolniej, co nie miało 
najmniejszego znaczenia, trasę slalo-
mu. każdy z uczestników imprezy zo-
stał nagrodzony pamiątkowym meda-
lem i dyplomem, każdy mógł skorzy-
stać na mecie slalomu z mobilnej cu-
kierni serwującej pyszne pączki i go-
rącą herbatę.
gdyby ktoś z naszych czytelników 
zechciał wspomóc krakowskie ho-
spicjum „alma Spei” i przeznaczyć 
na jego działalność 1 procent swoje-
go podatku podajemy numer krS – 
KRS 0000237645. Numer konta, na 
które można wpłacać datki to: bgż 
bNP Paribas 08 2030 0045 1110 0000 
0155 0700.

AnnA tAtkA: tak się szczęśliwie składa, że mamy wokół siebie przyjaznych 
nam ludzi, którzy pomagają w organizacji takich przedsięwzięć, jak zawody 
narciarskie na stoku w Sieprawiu. Dziękujemy właścicielom stoku za bezpłat-
ne przyjęcie nas pod swoje skrzydła. Myślę, że za rok, jeśli nadal będzie dla 
nas tak przyjazna atmosfera, pojawimy się w Sieprawiu po raz trzeci. Dzię-
kuję także oddanym sprawie wolontariuszom. Bez ich pomocy pewnie orga-
nizacja zawodów nie byłaby możliwa. najpiękniejszym było jednak to, że to 
dzieci przyszły z pomocą dzieciom. to naprawdę wspaniała idea.

fo
to

: 
m

ac
ie

j 
h
o
łu

j

Coraz więcej akcji cha-
rytatywnych odbywa 

się poprzez sport. Jedna z 
takich akcji zorganizowa-
na została przez krakow-
skie hospicjum dla dzieci 
„Alma Spei”. Były to za-
wody narciarskie dla dzie-
ci rozegrane na siepraw-
skim stoku.

Dzieci dzieciomwit   balicki

foto maciej hołuj

12,564 złote
tyle zebrano podczas

sieprawskich zawodów
na hospicjum
„Alma Spei”
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