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SEdNo: ZA NAMI oKRES wA-
KACYJNY. To ZAwSZE TRUd-

NY CZAS dLA STRAżAKów. 
ZwŁASZCZA TYCH, dZIAŁAJĄ-
CYCH w bEZPoŚREdNIM ob-
SZARZE „ZAKoPIANKI”. JAKI 
bYŁ To oKRES dLA PANA I do-
wodZoNEJ PRZEZ PANA JRG?
MARIAN ROKOSZ: Czas wakacji to 
istotnie czas podróży, migracji, wy-
cieczek itp. To również czas pośpiechu, 
zmęczenia kierowców, którzy przemie-
rzają setki, jeśli nie tysiące kilometrów 
udając się na upragniony urlop lub wra-
cając z niego. Na skutek tego bardzo 
często dochodzi do wypadków samo-
chodowych. Najczęściej właśnie na 
„Zakopiance”. Licząc ostatnie 90 dni to 
średnio prawie 6 wyjazdów dziennie. 
Na brak pracy zatem nie narzekaliśmy.
Jakie zdarzenia zdominowały wa-
sze interwencje. w świadomości lu-
dzi nie związanych z pożarnictwem 
strażacy wciąż kojarzeni są z poża-
rami, tymczasem chyba nie jest tak 
do końca, że gasicie tylko pożary?
W myśl ustawy z 24 sierpnia 1991 roku 
o PSP misją naszych działań jest ra-
towanie życia i zdrowia oraz środowi-
ska i mienia podczas nagłych zagro-
żeń, w tym katastrof i klęsk żywioło-
wych. Interwencje od 15 czerwca do 17 
września br. to: 40 pożarów w tym 32 
z udziałem naszej jednostki (wypala-
ne trawy, śmieci, odpady, nieużytków 
rolnych, a nawet kabli elektrycznych w 
celu odzyskania miedzi), to także 489 
zagrożeń miejscowych (wypadki, ko-
lizje, urwane konary drzew, usuwania 
gniazd szerszeni, skutków kolizji itp.).
Komenda PSP w Myślenicach jest 
najważniejszym ogniwem na ma-
pie pożarniczej powiatu. Czy Pana 
zdaniem jest do tej roli dobrze przy-
gotowana. Czy może Pan uspoko-
ić naszych Czytelników i wymienić 
sprzęt, którym dysponuje PSP w 
Myślenicach?
Odpowiadając na to pytanie chcę po-
wiedzieć, że komenda PSP w Myśle-
nicach jest najmocniejszym ogniwem 
łańcucha ochrony przeciwpożarowej 
na terenie powiatu myślenickiego z ra-
cji tego, iż sprawuje nadzór operacyjny 
nad jednostkami Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Mam nadzieję, że czytelni-

dARIUSZEM GNATowSKIM
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od naczelnego

maria gaczyńska

cy „Sedna” dostrzegają naszą pracę i oceniają ją po-
zytywnie, czując się bezpiecznie. Co do wyposażenia 
w sprzęt specjalistyczny, to myślenicka Jednostka 
Ratowniczo - Gaśnicza PSP posiada w tzw. podziale 
bojowym 3 samochody ratowniczo – gaśnicze, jeden 
samochód ciężki ratownictwa technicznego, samo-
chód podnośnik hydrauliczny, samochód lekki roz-
poznawczy, łódź, quada, zapory do usuwania sub-
stancji ropopochodnych na ciekach wodnych i wiele, 
wiele innego sprzętu specjalistycznego potrzebnego 
do ratowania ludzkiego życia. Mamy też 30 letniego 
(sprawnego) Stara 200 do przewozu wcześniej wy-
mienionych zapór.
Ale sprzęt to jedno. Jest oczywiście niezwykle 
ważny w kontekście wciąż zachodzącego po-
stępu w tej dziedzinie. Cóż jednak znaczy naj-
nowocześniejszy nawet sprzęt bez czynnika 
ludzkiego. Jak zatem przygotowana jest zało-
ga PSP Myślenice do pełnienia swoich odpowie-
dzialnych zadań?
Sprawny system ratowniczy wymaga od ratowni-
ków wysokiej wiedzy i umiejętności zawodowych. 
Zdobywa się je zarówno w ramach ciągłego kształ-
cenia zawodowego, jak również w ramach dosko-
nalenia zawodowego, które poddawane jest wie-
lu modyfikacjom związanym z nowo występujący-
mi zagrożeniami wokół nas. Każdy strażak podda-
wany jest licznym ocenom, testom i egzaminom, te-
stom sprawności fizycznej, posiadanych wiadomo-
ści teoretycznych, kontrolom zewnętrznym nadzo-
rujących organów PSP, inspekcjom i ćwiczeniom w 
zakresie obszarów: sprzętu do działań ratowniczo – 
gaśniczych, ratownictwa medycznego, techniczne-
go, chemiczno – ekologicznego, na obszarach wod-
nych, na wysokościach, działań poszukiwawczych, 
taktyki zwalczania pożarów, wreszcie psychoedu-
kacji. Doskonalenie zawodowe jest nierozłącznym 
elementem strażackiej służby. Nabyte umiejętno-
ści, nawyki i opanowanie przekazanej wiedzy przy-

czyniają się do efektywnego prowadzenia działań 
ratowniczych. Sam sprzęt nie uratuje życia i mie-
nia, do tego są potrzebni odpowiednio przeszkole-
ni ludzie. W tym wypadku 51 przygotowanych pro-
fesjonalnie funkcjonariuszy PSP przydzielonych do 
pełnienia służby na 3 zmiany po 11 osób plus funk-
cjonariusz (oficer ) przyjmujący zgłoszenia i dyspo-
nujący do zdarzeń odpowiednie siły PSP oraz OSP, 
które są też jednym z głównych filarów odpowied-
niego zabezpieczenia powiatu w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej (70 jednostek OSP ). 
dwa miesiące temu drukowaliśmy w „Sednie” 
Pana relację z tragicznego wypadku w Tenczy-
nie. Należy przypuszczać, że z takimi wydarze-
niami ma Pan do czynienia na co dzień. Jak ra-
dzi Pan sobie z takimi widokami, z tragediami 
ludzkimi, z dramatami niejednokrotnie kończą-
cymi się śmiercią?
To trudne pytanie. Każdy radzi sobie z taką sytua-
cją na swój sposób. Mamy do dyspozycji psycholo-
ga, który podpowiada nam jak walczyć ze stresem. 
Jako zastępca dowódcy Jednostki Ratunkowo – Gaś-
niczej muszę być na takie sytuacje przygotowany. 
Niestety pewnych wydarzeń nie jestem w stanie do 
dzisiaj wymazać z pamięci. Kiedy jadę „Zakopian-
ką” wspominam miejsca, w których doszło do dra-
matycznych zdarzeń. Czasem brzmi w moich uszach 
krzyk matki, której syn stracił życie w wypadku. No 
cóż, nie jest łatwo.
Czy strażacy zawodowi są do takich sytuacji w 
jakiś sposób przygotowywani? Czy pracują na 
przykład z psychologiem i czy wszyscy radzą so-
bie z tym problemem w praktyce?
Wspominałem już o pracy z psychologiem. Często 
jest tak, że po takich akcjach siadamy i analizuje-
my zdarzenie krok po kroku zastanawiając się czy 
wszystko z naszej strony wykonane zostało tak jak 
powinno. To także pewien sposób przygotowania do 
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Jaka jest dzisiaj kondycja polskiego pożarnictwa? 
Tego zawodowego i tego ochotniczego, bo prze-
cież współpraca strażaków zawodowych z dru-
hami oSP jest dzisiaj nieodzowna?
Postęp w pożarnictwie jest ogromny. Przede wszyst-
kim sprzętowy. I pod tym względem straż jest do-
skonale przygotowana do realizacji swoich zadań. 
Kiedy w 1991 roku zaczynałem pracę w Komen-
dzie Powiatowej przygotowywałem analizy. Wyni-
kało z nich, że w ciągu roku mieliśmy do czynienia 
z 74 pożarami. Dzisiaj interwencji jest około … 2 ty-
sięcy. Rozrosła się także znacznie lista zagrożeń. To 

już nie tylko pożary. 
Czy wpływ na dobrą kondycję polskiego pożar-
nictwa ma także pożarnictwo ochotnicze?
Oczywiście. Bez pomocy jednostek OSP nie byliby-
śmy w stanie funkcjonować na takim poziomie, na 
jakim funkcjonujemy. Jednorazowo na służbie w ko-
mendzie PSP przebywa jedenastu strażaków plus 
osoba przyjmująca zgłoszenia. Bez pomocy druhów 
często nie bylibyśmy w stanie działać.
od lat poza pełnieniem funkcji zastępcy dowód-

cy JRG pełni Pan także funkcję rzecznika praso-
wego PSP w Myślenicach. wiele razy my dzienni-
karze otrzymujemy od Pana wyczerpujące, a co 
najważniejsze fachowe i precyzyjne informacje 
dotyczące zdarzeń, w których uczestniczą stra-
żacy z PSP w Myślenicach. Czy nie ma Pan dość 
tych telefonów o różnej porze dnia i tych pytań 
o to jak było, co się zdarzyło i dlaczego? dzien-
nikarze przecież bywają niezwykle wścibscy?
Funkcję rzecznika prasowego Komendy PSP w My-
ślenicach pełnię od dziesięciu lat. Przeszedłem w tym 
zakresie szkolenia, posiadam certyfikat współpracy 

z mediami: radiem, telewizją i prasą. Lubię tę funk-
cję i wykonuję ją z dużą przyjemnością.
Niestety najczęściej ma Pan dla nas złe wiado-
mości?
Tak, ale czasem też śmieszne. Kiedyś „Fakt” napisał 
o … psie na drzewie w powiecie myślenickim. Istot-
nie. W Dziekanowicach pies zapędził się za kotem 
na drzewo i tam utknął. Nie potrafił zejść na ziemię 
Musieliśmy mu w tym pomóc. Innym razem krowa 
znalazła się w … kanale samochodowym.

Czy obowiązki rzecznika prasowego nie kolidu-
ją z funkcją zastępcy dowódcy JRG? Przecież 
bywa tak, że dowodzi Pan akcją ratunkową, a 
tu telefon czerwony, bo dziennikarze chcą wie-
dzieć co się dzieje?
Jest jedna, naczelna zasada, którą stosuję: najpierw 
akcja ratownicza, a dopiero potem rzecznikowanie.
Czy powiat myślenicki jest Pana zdaniem powia-
tem bezpiecznym jeśli chodzi o ochronę prze-
ciwpożarową? Czy my, mieszkańcy tego po-
wiatu możemy spać spokojnie wiedząc, że kie-
dy spotka nas nieszczęście, będziemy mogli li-
czyć na pomoc z waszej strony?
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że mieszkańcy 
powiatu myślenickiego mogą czuć się bezpiecznie i 
spać spokojnie. Cały czas czuwamy. We dnie i w nocy.
Podczas naszej niedawnej rozmowy wspominał 
Pan coś o … przejściu na emeryturę. To był żart?
Nie żartowałem. Po trzydziestu latach służby mogę 
odejść na emeryturę. I poważnie biorę taki scena-
riusz pod uwagę.
Ma Pan dość bycia strażakiem?
Może nie dość, ale każdy chce w którymś momen-
cie życia coś w nim zmienić.
Jakiej zmiany w swoim życiu chce Pan dokonać?
Mam kilka pomysłów, ale nie chciałbym ich na ra-
zie zdradzać.
Czego można Panu życzyć na koniec naszej roz-
mowy?
Tego czego każdemu innemu człowiekowi: zdro-
wia i spokoju.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że mieszkańcy powiatu my-
ślenickiego mogą czuć się bezpiecznie i spać spokojnie. Cały czas 
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CZUWAMY DNIEM I NOCĄ
ASPIRANT SZTABOWY MARIAN ROKOSZ:

Przed miesiącem w tym miejscu zamieściliśmy 
materiał dotyczący realizowanego przez my-
ślenicki OIKiP oraz Starostwo Powiatowe pro-
jektu „Rodzina wolności”. Niefortunnie uży-
liśmy stwierdzenia, iż zaproszone zostały do 
niego (cyt:) rodziny, które z przemocą miały lub 
mają do czynienia. Bijemy się w piersi i prze-
praszamy zainteresowane strony oraz rodziny 
za ten błąd. Oczywiście do projektu organiza-
tor zaprosił wszystkie chętne rodziny z terenu 
powiatu myślenickiego i to takie właśnie okre-
ślenie powinno znaleźć się w naszym tekście.

Redakcja

PRZEPRASZAMY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska 
Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskie-

go w Myślenicach wzbogaciła się o wyremonto-
waną i przebudowaną infrastrukturę sportową. 
To trzy boiska zlokalizowane tuż przy budynku 
szkolnym: do siatkówki, do piłki ręcznej (z bież-
nią) oraz do piłki nożnej. Dwa pierwsze posiadają 
nawierzchnię sztuczną, boisko piłkarskie zaś mu-
rawę. To także siłownia pod „chmurką” składają-

ca się z kilku przyrządów. Obiekt usprawni jeszcze 
bardziej edukację sportową młodzieży popularne-
go „Tytusa”. Dyrektor szkoły Jerzy Niedenthal za-
sugerował nawet powołanie przy LO klasy o pro-
filu sportowym.
Remont obiektu kosztował 2 mln 900 tysięcy zło-
tych. Środki pochodziły od Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego, który jest organem prowadzą-
cym myślenicką szkołę. (REd.)

NOWE BOISKA DLA „TYTUSA”
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DRODZY CZYTELNICY
Przeżywamy trudny, a zarazem ciekawy czas. 
Czas podejmowania decyzji, decyzji, których 
skutki odczuwać będziemy przez cztery najbliż-
sze lata. To szmat czasu i zapewne nikt z nas 
nie chciałby, aby błędy popełnione przy ur-
nach wyborczych „wlokły” się za nami aż do 
2020 roku. Wybierać będziemy burmistrzów 
(3), wójtów (6) i radnych. Tych ostatnich cały 
tabun. Do rad miejskich i gminnych. Chętnych 
do „radzenia” jest wielu. Wśród nich nierzad-
ko osoby znane, popularne i cenione w swoich 
środowiskach. Są tacy, którzy zabiegać będą 
o kontynuację swoich mandatów, tacy, którzy 
po czteroletniej karencji zechcą ponownie zaist-
nieć i tacy, którzy z niełatwą funkcją radnego 
zamierzają zmierzyć się po raz pierwszy. War-
to w tym miejscu wyrazić nadzieję, że wszyscy 
oni, bez względu na staż i doświadczenie świa-
domi są czekającego ich wyzwania. Niewątpli-
wie podstawowym warunkiem zmierzenia się z 
nim będzie wygranie wyborów. Samo zwycię-
stwo to jednak preludium do tego, co ma na-
stąpić potem. Funkcja radnego nie jest ani ła-
twa, ani usłana kwiatami. Bywa, że od począt-
ku do końca jest walką (najczęściej nierówną 
w przypadku radnych opozycyjnych), zmaga-
niem się z oporną materią, czasem frustracji i 
wewnętrznych rozdarć. Wszystko dlatego, że 
zbyt często (a tak naprawdę zawsze) w pracę 
radnych wkrada się polityka. Jedni chcą, dru-
dzy nie. I chryja gotowa. Zamiast konstruktyw-
nych działań na korzyść społeczności, mamy 
kłótnie, swady, wzajemne obrzucanie się bło-
tem. Jednomyślności w tym wszystkim jak na 
lekarstwo. Jeden cały budżet przeznaczyłby 
najchętniej na remont przydrożnych kapliczek, 
inny na budowę niekoniecznie potrzebnego mu-
zeum, a jeszcze inny na oświetlenie ulicy, na 
które mieszkańcy czekają od kilku lat. Różnica 
interesów zawsze była kością niezgody, ale od 
czego konsensus? Konsensus jest materią twór-
czą, buduje, nie rujnuje. Wystarczy tylko zro-
zumieć i zaakceptować tę prostą konstrukcję.
Głosujmy z rozsądkiem. Nie unikajmy go po-
dejmując ważną decyzję. Głosujmy na ludzi 
sprawdzonych, takich, wobec których mamy 
absolutne zaufanie, w solidność, rzetelność, 
uczciwość i sprawiedliwość, których bezgra-
nicznie wierzymy.
Tylko czy są tacy? Myślę, że tak.

Redaktor Naczelny
Maciej Hołuj

asp.sztab. Marian ROKOSZ – mieszka w Ko-
bielniku, gmina Wiśniowa. Od 25 lat żonaty, 
żona Teresa, dzieci: córka Dominika (24) oraz 
syn Sebastian (20). Absolwent LO II Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego w Zakopanem (narciar-
stwo biegowe), Szkoły Chorążych Pożarnictwa 
w Krakowie (technik pożarnictwa). Od 1991 w 
KP PSP w Myślenicach, a od 1993 roku pełni 
służbę na stanowisku zastępca dowódcy Jed-
nostki Ratowniczo – Gaśniczej w Myślenicach. 
Oprócz obowiązków dowódczych jest rzecz-
nikiem prasowym komendanta powiatowego 
PSP oraz organizatorem szkoleń i kursów dla 
druhów Ochotniczych Straży Pożarnych powia-
tu myślenickiego. Posiada certyfikat - „Zasady 
współpracy z przedstawicielami prasy, radia i 
telewizji. Budowa wizerunku PSP oraz realiza-
cja programów podnoszących poziom bezpie-
czeństwa Małopolski”. Ukończył kurs pedago-
giczny szkolenia kadr PSP. Osiągnięcia: zwy-
cięzca ogólnopolskiego konkursu internetowe-
go dla rzeczników prasowych pod hasłem „Na-
jaktywniejsi” organizowanego przez Komendę 
Główną PSP w 2009 roku. Zainteresowania: 
narciarstwo, siatkówka, ogrodnictwo oraz sa-
morządność lokalna.

rozmawiał: maciej hołuj

foto maciej hołuj
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Rada Miejska Myślenice okręg nr 1 Miasto Myślenice

1.Suder
Mateusz

2.Fita 
Mirosław

3.Gomulak 
Konrad

4.Szczurek 
Dominik

5.Dyląg 
Halina

6.Gablankowski 
Wojciech

7.Piwowarska 
Gabriela

8.Leśniak 
- Małota 
Krystyna

9.Gabryś 
Dorota

10.Chorabik 
Dawid

Rada Miejska w Myślenicach. 
Okręg nr 2, sołectwa: Bęczarka, Bysina, 

Głogoczów, Jasienica, Jawornik.

1.Szczotkowski 
Wacław (Jawornik)

2.Wierzba 
Czesław(Głogoczów)

3.Firek Paulina
(Jawornik)

4.Klimas Marek
(Bysina)

5.Orzechowska 
Ksenia (Bęczarka)

6.Stopka Katarzyna
(Jasienica)

7.Stankiewicz 
Bogusław

(Głogoczów)

Rada Miejska w Myślenicach. Okręg nr 3
Sołectwa: Borzęta, Bulina, Chełm, Droginia,

Krzyszkowice, Łęki, Osieczany, Polanka, Poręba, 
Trzemeśnia, Zasań, Zawada.

1.Topa 
Stanisław

(Łęki)
2.Grzybek 

Andrzej
(Krzyszkowice)

3.Łabędź 
Małgorzata
(Trzemeśnia)

4.Motyka 
Piotr

(Zawada)
5.Funek 

Irena
(Droginia)

6.Jaśkowiec 
Małgorzata

(Zasań)

7.Zelek 
Rafał

(Poręba)

8.Chudzik - Zięba 
Dorota

(Osieczany)

9.Łabędź 
Jan

(Myślenice-
Chełm)

10.Madej 
Grzegorz
(Borzęta)

Rada Powiatu Myślenickiego okręg nr 1 Gmina Myślenice.

1.Kurowski 
Władysław

2.Pitala 
Robert

3.Suder 
Stanisław

4.Horecka 
Monika

5.Murzyn 
Robert

6.Funek 
Michał

7.Kobiałka 
Bożena

8.Siłuszyk 
Wiktor

9.Ingarden 
Maja

10.Bylica Jan 11.Cichoń 
Magdalena

Do Sejmiku Województwa Małopolskiego
kandydatami na liście PiS są:

nr 5 Anna Szafraniec-Rutkiewicz 
nr 9 Robert Bylica 

OGŁOSZENIE
płatne

Anna Szafraniec  
Rutkiewicz Robert Bylica

materiał sfinansowany ze środków
KW Prawo i Sprawiedliwość

#RazemDlaMyślenic

Lista nr 10

Tak jak mieszkańcy Gminy Myślenice korzystają już z owoców dobrej zmiany na poziomie ogólnopolskim (500plus, wy-
prawka szkolna, leki dla seniorów), tak samo skorzystają na naszych propozycjach. Aby nasz plan dla Miasta i Gmi-
ny Myślenice mógł być wdrożony do realizacji potrzeba, aby w nowych władzach samorządowych gminy, powia-
tu oraz województwa znalazły się osoby odpowiedzialne, aktywne i chcące pracować na rzecz dobra wspólnego 
naszej małej Ojczyzny. Dlatego rekomenduję Państwu kandydatów z listy nr 10.

Jarosław Szlachetka Poseł na Sejm RP i Kandydat na burmistrza Miasta i Gminy Myślenice 

Myślenice – czas na zmiany!
Szanowni Mieszkańcy!
Autorami mojego programu jesteście Wy – 
mieszkańcy Myślenic, ponieważ powstał on 
w odpowiedzi na konkretne problemy zgła-
szane przez Was. Miałem okazję zapoznać 
się z nimi pracując w radzie gminy, sejmiku 
wojewódzkim, a także w Sejmie Rzeczpo-
spolitej Polskiej.
Teraz, jako burmistrz Myślenic, chciałbym 
służyć mieszkańcom miasta i gminy – roz-
wiązywać problemy i rozwijać możliwości. 
Mój program tworzą kluczowe dla miesz-
kańców i możliwe do rozwiązania proble-
my, którymi chciałbym zająć się w pierw-
szej kolejności.

Niższe opłaty za wodę i ścieki 
W Myślenicach mamy jedne z najwyższych 
stawek komunalnych w Polsce. Zobowią-
zuję się do obniżenia opłat za wodę i ście-
ki. Podejmę starania, aby obniżyć opłaty 
za odbiór odpadów.

Nowe miejsca w żłobkach i gminnych 
przedszkolach

Problemem w naszej gminie jest brak wy-
starczającej liczby miejsc w żłobku oraz 
gminnych przedszkolach. Dlatego dekla-
ruję budowę nowego przedszkola z funk-
cją żłobka imodernizację żłobka już istnie-
jącego.

Przyjazna edukacja
Dbałość o infrastrukturę szkolną postrze-
gam jako jeden z priorytetowych obowiąz-
ków władz miasta. Rodzice i nauczyciele 
od lat zabiegają o remonty pomieszczeń 
szkolnych oraz doposażenie szkół.
W obszarze działań związanych z edukacją 
mieści się także wydłużenie godzin opieki 
nad dziećmi w szkolnych świetlicach oraz 
pilotażowe utworzenie gabinetu stomato-
logicznego.
Należy odtworzyć i na nowo powołać do 
życia Szkołę Podstawową nr 1 w Myśleni-
cach.

Dobra infrastruktura
Będę kontynuował działania na rzecz dal-
szej poprawy bezpieczeństwa na „zako-
piance” (budowa węzła w Jaworniku oraz 
bezkolizyjnych wyjazdów z miejscowości 
położonych wzdłuż „zakopianki”).
Na skutek wieloletnich zaniedbań koniecz-
ne są remonty dróg, rozbudowa oświetle-
nia ulicznego oraz budowa nowych chod-
ników zwłaszcza w miejscowościach wiej-
skich. 
Na terenie miasta konieczne są rozwią-
zania umożliwiające powstanie nowych 
miejsc parkingowych oraz uporządkowa-
nie ruchu w centrum miasta,  m.in. podję-
cie realizacji budowy pierwszego odcinka 
zachodniej obwodnicy Myślenic.
W dalszym ciągu będą dążył do budo-
wy nowej linii kolejowej Kraków-Myślenice.
Będę wdrażał i realizował program „Czy-
ste powietrze” wspierające walkę ze smo-
giem, m.in. współpracując z Narodowym i 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Sport i rekreacja
Priorytetem w tej dziedzinie będzie rozbu-
dowa i modernizacja przyszkolnej infrastruk-

tury sportowej.
Chciałbym zaproponować budowę kryte-
go całorocznego boiska na Zarabiu, ukoń-
czenie trzeciej niecki na myślenickim base-
nie krytym, która od lat stoi nieużywana oraz 
stworzenie nowych ścieżek rowerowych zlo-
kalizowanych w kompleksach leśnych (na 
przykład góra Chełm).

W trosce o seniorów
To, jak wygląda nasza gmina jest w dużej 
mierze zasługą osób, które ciężko i uczci-
wie przez wiele lat pracowały na jej roz-
wój. Mamy obowiązek zadbać o naszych 
seniorów, dlatego chciałbym zapropono-
wać utworzenie dziennego domu opieki 
dla osób starszych, działającego np. w ra-
mach programu Senior Plus. 
Powołam gminną Radę Seniorów, kluby 
seniora, rozszerzę ofertę Myślenickiej Karty 
Seniora oraz stworzę warunki do bezpłat-
nych zajęć kulturalnych, zdrowotnych czy 
rekreacyjnych organizowanych w gmin-
nych jednostkach.

Lokalny patriotyzm
Będę ambasadorem lokalnych przedsię-
biorców, osób które od lat prowadzą w 
naszej gminie działalność gospodarczą.
Ważną sprawą dla mnie będzie wspiera-
nie dużych projektów kulturalnych, z któ-
rych Myślenice mogą być dumne, ale też 
niewielkich, lokalnych inicjatyw, podejmo-
wanych chociażby przez KGW, OSP czy or-
kiestry strażackie.
Zaproszę do współpracy wszystkie stowa-
rzyszenia i organizacje pozarządowe z te-
renu gminy Myślenice.
Zwiększę środki przeznaczone na budżet 
obywatelski z 15 na 20 zł na mieszkańca 
oraz wygospodaruję w budżecie gminy 
większe środki na fundusz sołecki. 
Udowodniłem wielokrotnie, począwszy od 
szczebla samorządu po działalność w par-
lamencie, że wywiązuję się ze składanych 
obietnic. Dlatego mogą być Państwo pew-
ni, że tym razem również dotrzymam słowa.
Z wyrazami szacunku

W czasie mojej pracy poselskiej dla mieszkań-
ców Miasta i Gminy Myślenice skutecznie za-
dbałem m.in. o: 
Nową karetkę dla Szpitala Powiatowego w 
Myślenicach. 
Dodatkowe środki do zakupu wozu ratowni-
czo - gaśniczego dla OSP Zarabie oraz OSP 
Trzemeśnia.
Środki na doposażenie m.in. OSP Krzyszko-
wice oraz OSP Zawada z Fundacji ENERGA.
Środki z budżetu państwa oraz z NFOŚiGW na 
zakup nowego wozu ratowniczo -  gaśnicze-
go dla OSP Borzęta (500 tys zł) oraz OSP Ja-
wornik (500 tys zł).
Środki z rezerwy budżetu państwa na remont 
oddziału zakaźnego w szpitalu powiatowym 
(ponad 2,3 mln zł).
Środki na budowę remizy OSP Głogoczów z 
fundacji Energa (50 tys zł). 
Środki na Remont Domu Kultury w Myśleni-
cach z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nor-
dowego (200 tys zł).
Rozbudowę i modernizację Szkoły Muzycznej 
w Myślenicach (ponad 7 mln zł).
Wsparcie w realizacji projektów kulturalnych 
m.in. Polish Art Philharmonic.
Renowacji ołtarza głównego w kościółku św. 
Jakuba na Stradomiu (100 tys zł).
Pomoc w pozyskiwaniu środków na funkcjo-
nowanie klubów sportowych ze środków Mini-
sterstwa Sportu oraz spółek skarbu państwa .
Remont boiska sportowego „Orlik” przy Szko-
le Podstawowej nr 3 w Myślenicach (300 tys 
zł. z MSWiA).
Inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na 
„zakopiance” (remont wiaduktu na Polankę, 
budowa kładek dla pieszych w Głogoczowie 
i w Jaworniku, przebudowa skrzyżowania oraz 
opracowanie koncepcji „tunelu” w Krzyszko-
wicach, przebudowa skrzyżowania na Zara-
biu oraz budowa węzła dwupoziomowego 
z ul. Sobieskiego w Myślenicach) wykonane 
i skierowane do realizacji przez Ministra Infra-
struktury do tej pory na kwotę ok. 35 mln zł.
Dofinansowanie dla gminy Myślenice na re-
mont drogi gminnej w Zawadzie (50 tys zł) 
oraz w Głogoczowie (60 tys zł) ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji. 

OGŁOSZENIE
płatne

kandydat na burmistrza Myślenic



SEDNO SEDNO
kontrowersjeczym żyje gmina

7/październik 20186/październik 2018

NiepubliczNy zakład Opieki zdrOwOtNej 
„certuS”

Myślenice ul. Drogowców 5 
(budynek Centrum Medycznego Tele-Fonika)

Tel. (12)  272-56-70, 272-56-71, kom. 601-661-449
zaprasza do gabinetów:

alergologia: dr.med. G.Osmenda
choroby wewnętrzne: lek.med. A. Cyganek, lek.med. A. 

Homenda, lek.med. M. Przała
chirurgia ogólna: dr.med W. Dutkiewicz, lek.med J. Pucz, 

lek.med R. Gdula , lek.med K. Panuś, lek.med. Z.Kus
chirurgia naczyniowa: lek.med J. Radwan, dr.med 

J.Krzywoń, dr.med J.Zasada
dermatologia: lek.med M. Lijowska-Bochnia

diabetologia: lek.med. W.Głodzik
endokrynologia: dr.med T. Koblik, lek.med. K.Tyrawa

gastroenterologia: dr. med. P. Szulewski
ginekologia: lek.med. M.Kołodziejczyk -Pietruszka

kardiologia: doc. dr. hab. J. Dropiński, lek.med. R.Machnik
kardiochirurgia (gab. konsultacyjny): dr.med. J.Stoliński

laryngologia: prof.dr.hab.med. J.Pilch, dr.med A. Ścisławski, 
lek.med.K.Wróblewska, lek.med. J.Wąsowicz

medycyna pracy: lek.med. T. Mrowca-Kliś, lek. med. A. 
Delikat, lek.med. M.Fordoński
nefrologia: lek. med. A.Wojton

neurologia: lek.med. A. Magnusa, lek.med. J. Sękowska, lek.
med. K.Soboń

okulistyka: lek.med. W. Moczulski,  lek.med. A.Papiernik, 
lek.med. J.Głowacka

ortopedia: lek. M. Święch, dr.med. P. Ślęczka, lek.med. W. 
Satora, lek.med. W. Ambroży, lek.med. K.Karkosz, lek.med. 

P.Dąbek
reumatologia: lek.med. A. Murzyn, lek.med. 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 „Profesja”
Zapraszamy do nowo uruchomionego Gabinetu 

Alergologicznego

NiepubliczNy zakład Opieki zdrOwOtNej 
„certuS”

z siedzibą w Myślenicach ul. Drogowców 5
(budynek Centrum Medycznego Tele-Fonika)

Uprzejmie informuje o uruchomieniu od dnia 1 czerwca 2017 r. 
Gabinetu Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 
Świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

udzielane będą w gabinetach zlokalizowanych w Myślenicach 
przy ul. Władysława Jagiełły 1. (dawniej budynek WR Medica 

– naprzeciw apteki Pani mgr. E. Pucz)
Zapraszamy pacjentów do korzystania z naszych usług .
Uprzejmie informujemy o konieczności dokonania ponownych 
zapisów do lekarzy POZ przyjmujących w naszej przychodni 

poprzez złożenie nowych deklaracji wyboru.
Zapisy pacjentów przyjmowane będą od dnia 1 czerwca 
2017r. w godzinach pracy przychodni , od poniedziałku 

do piątku od 8.00 do 18.00   
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem 

telefonu : (12) 312-71-20, (12) 312-71-21

(REd.)

człowiek miesiąca
foto: maciej hołuj

(REd.)

Aż DWóCh KONfERENCJI PRASOWYCh POTRZEBA BYłO NA TO, ABY 
POINfORMOWAć OPINIę PUBLICZNĄ O ŚRODKACh ZEWNęTRZNYCh 

POZYSKANYCh NA REMONT MYŚLENICKIEGO SZPITALA. PIERWSZĄ Z NICh 
PRZED SZPITALEM ZORGANIZOWAł POSEł NA SEJM RP JAROSłAW SZLA-
ChETKA, DRUGĄ PRZED ODDZIAłEM ZAKAźNYM STAROSTWO POWIATO-
WE W MYŚLENICACh. SęK W TYM, żE OBIE DOTYCZYłY TEGO SAMEGO.
Dlaczego dwie? Dlatego, że w pierwszej, „poselskiej” zabrakło na planie starosty my-
ślenickiego, który poczuł się tym faktem urażony. - Obiecałem kiedyś wesprzeć zło-
żony przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach wniosek o środki z rezerwy budżeto-
wej państwa na remont szpitala - mówi Jarosław Szlachetka. - Słowa dotrzymałem. 
Najpierw mocno zabiegałem o to, aby wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez 
wojewodę małopolskiego, bowiem jest to niezbędna przepustka do dalszej procedury, 
potem dwukrotnie, osobiście rozmawiałem na temat przyznania środków z rezerwy 
budżetowej państwa z premierem Mateuszem Morawieckim. Kiedy pieniądze stały się 
faktem zorganizowałem briefing, aby poinformować o tym opinię publiczną. I tyle. Za-
prosiłem do udziału w nim reprezentującego stronę rządową wicewojewodę oraz dy-
rektora myślenickiego szpitala adama Stycznia, jako gospodarza instytucji, który jed-
nak zaproszenia nie przyjął. Nie uznałem za stosowne zapraszać starosty. Kiedy staro-
stwo organizowało uroczystości związane z otwieraniem wyremontowanych dróg, do 
sfinansowania remontów których przyczyniałem się jako poseł, starosta też mnie nie 
zapraszał. Zresztą dla starosty nie jestem Jarosławem Szlachetką, tylko „posłem partii 
rządzącej”, co wyraźnie akcentował kilkakrotnie w swoich wypowiedziach prasowych. 
Dla mnie nie jest ważne kto przyczynił się do pozyskania środków, ale to, że zostały one 
przyznane i że mogą służyć rozwojowi miasta i regionu.
Starosta Józef Tomal i wicestarosta Tomasz Suś mają pretensje do posła o to, że nie 
uwzględnił ich na liście uczestników organizowanej przez siebie konferencji praso-
wej. Uważają, że jako reprezentanci organu prowadzącego lecznicę powinni się na 
niej znaleźć. To przecież starostwo złożyło wniosek o dofinansowanie remontów. 
Zarówno starosta i jak i wicestarosta nie rozmijają się z prawdą. Wniosek istotnie 
przygotowany został przez starostwo. Czy jednak miałby szansę na tak szybkie roz-
strzygnięcie i w takiej wysokości gdyby nie interwencja posła?
Jeśli przenieść polityczne starcia na margines, obraz tego co aktualnie w zakresie re-
montów dzieje się w myślenickim szpitalu jawi się pozytywnie. Pieniądze, o których 
mowa na wstępie to prawie dwa i pół miliona złotych. Przeznaczone zostały na re-
mont oddziału zakaźnego (trwa). Ruszył także remont sterylizatorni zaś na przeno-
siny i rozbudowę oczekuje oddział anestezjologii i intensywnej terapii. W dalszych 
planach, które zdradza dyrektor szpitala Adam Styczeń, wyburzenie dwóch starych 
budynków przy wewnętrznym parkingu szpitala i postawienie tam nowoczesnego 
obiektu z przewiązkami łączącymi go z budynkiem głównym.

foto: maciej hołuj

Czy starosta myślenicki powinien być zapraszany tam, gdzie 
rzecz idzie o kierowaną przez niego instytucję? Powinien, ale 
nie musi. To właśnie z tego powodu w Myślenicach odbyły się 
dwie konferencje prasowe, z których dowiedzieliśmy się, że 
szpital pozyskał pieniądze na remont kolejnego oddziału.

KAżDY DBA O SWOJE

Za zasługi położone w pra-
cy samorządowej i wielo-

letnią służbę w szeregach jed-
nostki OSP Dobczyce Marian 
Masełko odebrał z rąk Barba-
ry Dziwisz, radnej Sejmiku Wo-
jewódzkiego Medal honoro-
wy za Zasługi dla Wojewódz-
twa Małopolskiego. Mariano-
wi Masełce za wieloletnią pra-
cę na rzecz innych przyznaje-
my miano Człowieka Miesiąca 
października.

MARIAN MASEŁKo
STRAżAK Z DOBCZYC

budynek Domu Ludowego w Stadnikach (gmina Dob-
czyce) ma nowy dach. Kosztował trzysta tysięcy zło-

tych. Pieniądze na remont wyłożyła ze swojego budże-
tu gmina, część środków pochodziła z funduszu sołe-
ckiego, bowiem tak zadecydowali mieszkańcy Stadnik. 
Budynek, który stoi w Stadnikach przechodził na prze-
strzeni lat różne koleje losu, był nawet pomysł, aby go 
zburzyć zaś działkę, na której stoi sprzedać. Na szczęś-
cie obecna sołtyska Stadnik Agnieszka Kominiak bardzo 
mocno zaangażowała się w ratowanie budynku mając 
świadomość, jak ważnym jest on dla społeczności wsi. 
Przy okazji wymiany dachu ekipa remontowa wykonała 
nowy strop. Na remont czeka teraz wnętrze okazałego 
budynku. Remont ten nastąpi wówczas, kiedy wieś po-
zyska kolejne środki na jego realizację. Póki co na dachu 
Domu Ludowego pojawiła się tradycyjna wiecha. Towa-
rzyszyło jej spotkanie mieszkańców wsi podczas trady-
cyjnego wiejskiego pikniku. (REd.)

foto: maciej hołuj

Myślenice mają trzeciego kan-
dydata na burmistrza. W 

najbliższych wyborach oprócz Ja-
rosława Szlachetki i Krzysztofa hal-
ka o tę zaszczytną funkcję ubiegać 
się będzie także Grażyna Ambro-
ży, kandydatka KWW „Bez ukła-
dów”, 45-letnia mieszkanka Osie-
czan (wcześniej Myślenic), absol-
wentka Liceum nr 2 w Krakowie 
im. Jana III Sobieskiego oraz Absol-

wentka Akademii Górniczo-hutniczej w Krakowie - mgr inż. geodeta. Kariera zawodo-
wa kandydatki: Wojewódzkie Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Po-
wiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Myślenicach, obecnie 
Starostwo Powiatowe w Myślenicach - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Graży-
na Ambroży jest mężatką, matką dwójki dzieci: córki 20 lat i syna 17 lat.
W programie wyborczym Grażyna Ambroży obiecuje m.in. konsultacje z mieszkań-
cami gminy i miasta, oddłużenie gminy, upublicznianie umów realizowanych przez 
gminę, powołanie rad: Młodzieżowej i Senioralnej, zwiększenie środków dla sołectw, 
współpracę gminy ze środowiskiem twórczym, poprawę powietrza w gminie, czysto-
ści ulic, budowę parkingów w centrum miasta oraz poprawę funkcjonowanie spółek 
gminnych, głównie MZWiK. (REd.)

foto: m
aciej hołuj

PO RAZ KOLEJNY GRUPA RADNYCh OPOZYCYJNYCh PRZY RADZIE MIEJ-
SKIEJ W MYŚLENICACh WYSTOSOWAłA DO BURMISTRZA MIASTA PISEM-

NĄ INTERPELACJę. TYM RAZEM ZWIĄZANĄ Z ZAMIANĄ DZIAłEK POMIęDZY 
GMINĄ, A JEDNYM Z MYŚLENICKICh PRZEDSIęBIORCóW.
Przedsiębiorca ów otrzymał od gminy atrakcyjną działkę zlokalizowaną w strefie prze-
mysłowej przy ulicy Słowackiego w Myślenicach oddając w zamian działki położone w 
Krzyszkowicach. Szkopuł polega na tym, że przedsiębiorca wybudował na pozyskanej z 
wymiany działce duży market przemysłowy natomiast na gminnej działce hula wiatr i bie-
gają dzikie zwierzęta, bowiem położona jest w bardzo niekorzystnym, zalesionym tere-
nie. Praktycznie „robi” dzisiaj za klasyczny nieużytek. Kiedyś Myślenicki Klub Motorowy 
organizował w tym miejscu zawody crossowe, ale gmina odebrała mu pozwolenie na or-
ganizację, twierdząc, że zawody zakłócają spokój okolicznym mieszkańcom. Od tamte-
go czasu nieużytek zionie pustką. Zaniepokojenie radnych wzięło się także stąd, że gmi-
na ponosi koszty związane z użytkowaniem wieczystym działki. Dzisiaj, jak twierdzą rad-
ni, jest to kwota ponad pół miliona złotych. Poniżej prezentujemy treść wspomnianej in-
terpelacji. Radni czekają na odpowiedź ze strony burmistrza.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Gmina Myślenice ponosi koszty z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 1638/2 i nr 
1638/3 położonej w Krzyszkowicach, objętej księgą wieczystą nr KR1y/00003651/0 oraz po-
danie zestawienia ww. kosztów oddzielnie dla każdego roku kiedy wnoszono opłaty. Prosi-
my również o podanie: - czy gmina pozyskała ww. działki poprzez zamianę gruntów, - stron 
umowy (imię nazwisko, adres), - wartości przekazanych przez gminę nieruchomości oraz da-
nych sporządzającego operat (nazwa, adres), - lokalizacji i przeznaczenia w mpzp nierucho-
mości przekazanych przez gminę, - wartości działki nr 1638/2 i nr 1638/3 oraz danych spo-
rządzającego operat (nazwa, adres), - w jakim celu gmina pozyskała ww. działki, - jak były 
przez ostatnie lata wykorzystywane i w jakiej wysokości przyniosło to dochody do budżetu 
gminy, - informacji czy przed zamianą dokonano zmiany mpzp dla obszaru na którym znaj-
dują się działki nr 1638/2 i nr 1638/3 położone w Krzyszkowicach, objęte księgą wieczystą 
nr KR1y/00003651/0, - informacji jakie przeznaczenie przed zmianą mpzp miały działki nr 
1638/2 i nr 1638/3 położone w Krzyszkowicach, objęte księgą wieczystą nr KR1y/00003651/0, 
- informacji jakie przeznaczenie po zmianie mpzp mają działki nr 1638/2 i nr 1638/3 położo-
ne w Krzyszkowicach, objęte księgą wieczystą nr KR1y/00003651/0.

Na nieużytkach w Krzyszkowicach MKM organi-
zował kiedyś zawody i był to jedyny przejaw dzia-
łalności na tych terenach. Dzisiaj działka zionie 
pustką, a opłaty z tytułu użytkowania wieczy-
stego muszą być realizowane. Tak więc zamiana 
działek przez gminę to klasyczny przykład: Za-
mienił stryjek ...

foto: maciej hołuj

ZAMIENIł STRYJEK ...

(REd.)
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ogłoszenie płatne

DARIUSZ GNATOWSKI - wycho-
wywał się w Zabrzu, tam chodził 
do szkoły podstawowej i liceum. 
absolwent Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. Ludwika Sol-
skiego w Krakowie (1985). W 1986 
roku zadebiutował w roli Mieczy-
sława Walpurga w „Wariacie i za-
konnicy” Witkiewicza w reżyserii 
Krzysztofa Jasińskiego w Teatrze 
STU w Krakowie. W 1985 roku wy-
stąpił jako Pyzo w „Ferdydurce” w 
reżyserii Macieja Wojtyszki. Na ma-
łym ekranie pojawił się w pierw-
szym odcinku serialu Crimen (1988) 
jako członek sekty kosturowców. W 
latach dziewięćdziesiątych prowa-
dził w TVP1 programy skierowa-
ne do dzieci takie jak „Przewodnik 
Włóczykija” o tematyce turystycz-
no-historycznej czy „Słowa, słów-
ka i półsłówka” czyli teleturniej o 
tematyce języka polskiego. Zyskał 
sławę ogólnopolską w 1999 roku 
dzięki roli arnolda Boczka, sąsia-
da Kiepskich w serialu „Świat we-
dług Kiepskich”. Choruje na cukrzy-
cę typu 2. Od 2015 jest reżyserem 
i odtwórcą głównej roli w spekta-
klu ,,Słodki drań”, który przedsta-
wia problematykę życia z tą choro-
bą. Jest współautorem książki „Die-
ta bez wyrzeczeń”, która jest for-
mą promocji zdrowego stylu życia. 

SEdNo: SPoTYKAM PANA w dobCZYCACH, 
w TUTEJSZEJ MIEJSKIEJ bIbLIoTECE PUb-

LICZNEJ. JAK To SIĘ STAŁo, żE dARIUSZ GNA-
TowSKI PoJAwIŁ SIĘ w TYM MIEJSCU?
DARIUSZ GNATOWSKI: ( z uśmiechem) Jestem sąsia-
dem zza rzeki. W Dobczycach byłem dwa lata temu ze 
spektaklem „Słodki drań” promującym walkę z cukrzy-
cą. Kiedy zadzwonił do mnie pan Jan Burkat i poprosił 
o obecność, zgodziłem się natychmiast.
To dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami dobczyc 
ma szczególny wymiar?
Wiem, że jest to jeden z elementów akcji mającej wspo-
móc chorą na glejaka mózgu mieszkankę Brzączowic.
Niesienie pomocy innym nie jest dla Pana czymś 
nowym?
Z przyjaciółmi założyliśmy Fundację, nazywa się Wstań-
my Razem aktywna Rehabilitacja. Fundacja poma-
ga innym.
Z dobczycami wiążą Pana raczej dobre wspomnie-
nia?
Tak. Podczas spektaklu, o którym wspominałem na wi-
downi zasiadło ponad pięciuset widzów. To wspania-
ły wynik.
większość widzów kojarzy Pana głównie z rolą Ar-
nolda boczka w serialu „Świat według Kiepskich”, 
tymczasem gra Pan także, a może przede wszyst-
kim w teatrze?
Istotnie. Z serialem jestem już od dwudziestu lat. Śmie-
ję się, że to takie 500+, bo mamy za sobą ponad pięć-
set nakręconych odcinków. Z teatrem jestem związany 
jeszcze dłużej. Od ponad trzydziestu lat gram w sztuce 
„Wariat i zakonnica” wystawianej na deskach sceny kra-
kowskiego „Teatru Stu”, z którym współpracuję od 1985 
roku. Gram także w „Zemście”. Zapraszam do teatru.

Jakiego rodzaju aktorstwo jest Panu najbliższe?
Kojarzony jestem z aktorem komediowym. Trudno 
się gra w komediach, bo wielka to sztuka rozśmie-
szyć widza.
Czy lubi Pan Arnolda boczka?
Gdybym nie lubił, nie grałbym go w serialu. arnold 
kojarzy mi się z … Kubusiem Puchatkiem. To boha-
ter o wielkim sercu, ale o małym rozumku.
Nie jest tajemnicą, bowiem rozpisywały się o 
tym gazety i portale internetowe, że cierpi Pan 
na cukrzycę. Pana działalność pozaaktorska sku-

pia się także na zagadnieniach związanych 
z tą chorobą?
Przez trzy ostatnie lata pracowaliśmy nad te-
matem terapii cukrzycowej. Chodzi o to, aby 
nie spychać ludzi cierpiących na tę chorobę na 
margines. Przeprowadziłem na ten temat roz-
mowy z samym ministrem, rozmawiałem tak-
że z senatorami.
Jakie plany ma na przyszłość dariusz Gna-
towski?
Być zdrowym, wytrwać i móc pracować.

LUBIę ARNOLDA BOCZKA
DARIUSZ GNATOWSKI:

rozmawiał: maciej hołuj

foto: maciej hołujfoto: maciej hołuj

dwie imprezy kulturalne: spotkanie z ak-
torem Dariuszem Gnatowskim (popu-

larny Boczek z serialu „Świat według Kiep-
skich”) oraz koncert Damiana holeckiego 
(na zdjęciu powyżej) o charakterze chary-
tatywnym (podczas obu zbierano pieniądze 
na leczenie chorej na glejaka Edyty z Brzą-
czowic) odbyły się w murach dobczyckie-
go RCOS-u im. Burmistrza Marcina Pawla-
ka. Obie odbywały się pod hasłem: „Sztu-
ka wszelaka zwalczy glejaka”. Zarówno Da-
riusz Gnatowski jak i Damian holecki wystą-
pili non profit. Organizatorami spotkania i 
koncertu była Miejska Biblioteka Publiczna 
w Dobczycach oraz dobczycki MGOKiS. W 
sprowadzeniu obu artystów do Dobczyc po-
mógł przedsiębiorca Jan Burkat.
Obok zamieszczamy rozmowę z Dariuszem 
Gnatowskim, jaką udało nam się przepro-
wadzić z aktorem podczas jego pobytu w 
Dobczycach.
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rozmowa z MARKIEM MIKOSIEM prezesem myślenickiego TG „Sokół” 

MYŚLENICKI „SOKół” PRZEBIł WSZYSTKICh. ZORGANIZOWAł IMPREZę, KTóRA NA STAłE PRZEJDZIE DO 
hISTORII MIASTA. PUChAR ŚWIATA W TAńCACh TOWARZYSKICh BYł DO TEJ PORY DOMENĄ TAKICh ME-

TROPOLII JAK: PEKIN, SYDNEY, LONDYN CZY PARYż. TERAZ ZSTĄPIł W PROGI NIEDUżEGO, POłOżONEGO NA 
POłUDNIU POLSKI MIASTECZKA, KTóRE SWóJ SPOKOJNY żYWOT PęDZI NAD BRZEGAMI RABY. JEST SIę Z CZE-
GO CIESZYć. TYM BARDZIEJ, żE Z ORGANIZACYJNYCh ZADAń CZłONKOWIE „SOKOłA” WYWIĄZALI SIę WRęCZ 
WZOROWO.
Marek Mikoś, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Myślenicach mówi o tym jak Puchar Świata zawędrował pod 
dach myślenickiej hali. - Kiedyś, przed rokiem, organizowaliśmy turniej tańca na poziomie ogólnokrajowym. Udał się bardzo do-
brze. Poziom organizacyjny spodobał się wielu, między innymi prezesowi Polskiego Towarzystwa Tanecznego Januszowi Białemu. 
Z ust prezesa padła wówczas propozycja organizacji turnieju na wyższym, niż krajowy, poziomie. Mowa była o Mistrzostwach Eu-
ropy, a nawet Mistrzostwach ... Świata. To było wielkie wyzwanie, a my lubimy takie wyzwania. Powiedzieliśmy: tak. Ostatecznie 
skończyło się na Pucharze Świata. Tak zdecydowała World Dance Counsil.
Podczas trwającego dwa bite dni turnieju przez parkiet hali widowiskowo - sportowej na Zarabiu przewinęło się ... trzysta par. 
Tańczyły na specjalnie sprowadzonej w tym celu do Myślenic podłodze. Reprezentowały trzydzieści różnych kategorii. To był 
pokaz na najwyższym, światowym poziomie. Na parkiecie zobaczyliśmy między innymi pary z Chin, które w Polsce pojawiły 
się po raz pierwszy.
hala nie przypominała tej, którą znamy na co dzień. Wspaniała scenografia i światło stworzyły bajkową wręcz scenerię. Naj-
ważniejsze jednak w tej scenerii były rywalizujące pary. Ci z myśleniczan, którzy skorzystali z okazji i pojawili się w hali podczas 
turnieju podjęli dobrą decyzję. Ile razy bowiem w życiu mamy okazję zobaczyć w akcji na żywo najlepsze pary taneczne świa-
ta? Wprawdzie są plany, aby impreza zadomowiła się w Myślenicach na dłużej i odwiedzała miasto cyklicznie, ale są to wciąż 
tylko plany, których przyszłość jest, jak na razie, niepewna. Z pobożnych życzeń, jak na razie, nikt bicza jeszcze nie ukręcił.
Galę taneczną w myślenickiej hali poprowadziła sama Iwona Pavlovič, jurorka w programie 
„Taniec z gwiazdami”, tancerka, wielokrotna mistrzyni Polski w tańcach towarzyskich, sędzia w konkursach tanecznych. Praw-
dziwą okrasą gali były pokazy taneczne takich „tuzów” tańca jak rosyjsko – brazylijski duet: Anastasia Mielnikowa/Victor Da 
Silva, mistrzowie świata w tańcach latynoamerykańskich, mistrzów Europy w hip-hopie zespołu Junior Wena Squad, trzykrot-
nych mistrzów świata amatorów Marka Kosatego i Pauliny Glazik czy uczestników „You can dance” Kamila Kuroczko i Sary Ja-
nickiej. Na parkiecie pojawili się także reprezentanci gospodarzy. Barw „Sokoła” bronili: Anna Pawlikowska i Wojciech Sawicki, 
Katarzyna Kosińska i Mikołaj Włoch oraz Natalia Urbańska i Dominik Szyrszeń.
Szkoda, że tego rodzaju imprezy odbywają sie w myślenickiej hali widowiskowo - sportowej raz na dziesięć lat. Istnieje niejako 
szansa na to, że Puchar Świata w Tańcach Towarzyskich powróci do Myślenic za rok. Trzymajmy za to kciuki!

SEdNo: RoZMAwIAMY KILKA dNI Po TURNIE-
JU. CZY wSZYSTKo odbYŁo SIĘ TAK JAK Po-

wINNo, bEZ żAdNYCH wPAdEK?
MaREK MIKOŚ: Tak. Jestem bardzo zadowolony. Wszyst-
ko poszło zgodnie z wcześniejszymi założeniami, nie zano-
towaliśmy żadnych wpadek. Wszyscy nas chwalili.
wszyscy to znaczy kto?
Między innymi obecni w Myślenicach prezydenci dwóch 
największych na świecie federacji tańca towarzyskiego: 
rosyjskiej i chińskiej, sędziowie turnieju z takich krajów 
jak: Łotwa, Rumunia, Czechy zaś prowadząca turniej Pani 
Iwona Pavlovič była wręcz zachwycona poziomem orga-
nizacyjnym turnieju.
Rozmawiał Pan z szefem rosyjskiej federacji osobiście?
Tak. Trochę po rosyjsku, trochę po polsku. Nie krył swoje-
go podziwu dla nas organizatorów. Jak powiedział przyje-
chał specjalnie do Myślenic, aby zobaczyć jak z tak dużą, 
prestiżową imprezą poradzą sobie działacze z małego, po-
wiatowego miasteczka.
I co?
Powiedział, że jeśli nic się nie zmieni on będzie optował za 
tym, aby w październiku przyszłego roku Myślenice goś-
ciły uczestników Mistrzostw Świata w Tańcach Towarzy-
skich zawodowców. Gdyby ten plan się nie powiódł Puchar 
Świata par amatorskich powróci do nas za rok na pewno.
Aby mogły odbyć się Mistrzostwa Świata konieczne 
będzie zdobycie dużych pieniędzy?
Drugie tyle, albo nawet ciut więcej, niż na organizację Pu-
charu Świata.
A ile kosztował Puchar?
200 tysięcy złotych.
będziecie w stanie zdobyć  drugie tyle?
Myślę, że tak. Mamy obietnicę z Ministerstwa Sportu i Tu-

rystyki, że do Mistrzostw Świata są w sta-
nie dołożyć środki w kwocie około 300 tysię-
cy złotych.
Na ile ocenia Pan szanse na to, że MŚ 
odbędą się w 2019 roku w Myślenicach?
Na 50 %.
Co musiałoby ulec zmianie, oprócz wy-
sokości środków finansowych, gdyby MŚ 
miały odbyć się w Myślenicach?
Przede wszystkim musielibyśmy pomyśleć 
o zwiększeniu bazy noclegowej, po drugie 
znaleźć kilku dalszych sponsorów. Reszta 
bez zmian.
Skąd ostatecznie wywodziły się uczestni-
czące w zawodach pary?
Z Rosji, Ukrainy, anglii, Chin, Słowenii, Sło-
wacji, Czech i Polski.
w turniejowych szrankach znalazły się 
trzy pary broniące barw „Sokoła”. Która 
z nich spisała się najlepiej?
Kasia Kosińska i Marcin Włoch awansowa-
li do finału kategorii do 15 roku życia w tań-
cach latynoamerykańskich i zajęli w nim pią-
te miejsce.
Hala widowiskowo – sportowa pękała w 
szwach. Kibiców mogło być około pięciu-
set. Ilu było uczestników turnieju?
Myślę, że około tysiąca osób. To nie tylko pary, 
ale także towarzyszące im osoby i trenerzy.
Jakie korzyści, poza prezentacją pięknego 
tańca, przyniosły pucharowe zmagania?
Myślę, że promocję Myślenic na całym świe-
cie.

BYć MOżE
MISTRZOSTWA
ŚWIATA?

MAREK MIKOŚ:

rozmawiał: maciej hołuj
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Podejmowanie trudnych wyzwań leży w natu-
rze ludzi odważnych. Ekipa myślenickiego To-

warzystwa Gimnastycznego „Sokół” pod wodzą 
prezesa Marka Mikosia nie ulękła się wyzwania i 
w sposób nieomal perfekcyjny zorganizowała tur-
niej Pucharu Świata w Tańcach Towarzyskich, im-
prezę na najwyższym światowym poziomie. Od 
pamiętnych zawodów w trialu motocyklowym to 
pierwsza impreza w Myślenicach o tak znaczącym 
prestiżu, na dodatek i w przeciwieństwie do tria-
lu zorganizowana w całości przez rodzimą, my-
ślenicką instytucję.
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REKLAMA w SEdNIE
sednomyslenice@interia.pl

NIE WIEMY DOKłADNIE CZYJ TO BYł POMYSł, ABY UCZESTNICZĄCE W TEGOROCZ-
NYM POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE ORKIESTR DęTYCh ORKIESTRY WYPROWADZIć 

Z BUDYNKU MOKIS, GDZIE OD LAT TRADYCYJNIE ODBYWAłA SIę TA IMPREZA I PRZEWIE-
TRZYć JE NIECO. KTOKOLWIEK TO BYł MIAł DOBRY POMYSł.
TRZYNAŚCIE ORKIESTR PRZEDEfILOWAłO ULICAMI MIASTA łAPIĄC WIATR I SłOńCE W 
TRĄBY, PUZONY I WALTORNIE. MIEJSCEM PREZENTACJI BYłA MYŚLENICKA hALA WI-
DOWISKOWO – SPORTOWA, KTóRA PRZEZ WIęKSZOŚć NIEDZIEL W ROKU JEST MAR-
TWA. TYM RAZEM NIE BYłA.
W tym roku zrezygnowano z formuły konkursu. Być może dlatego, że przegląd dedykowany był set-
nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (stąd podtytuł „Dla Niepodległej”). Najpierw w 
hali zagrzmiał grany przez trzynaście orkiestr hymn narodowy, potem jeszcze sześć innych utwo-
rów, a dopiero po nich rozpoczęła się prezentacja kolejnych orkiestr. Każda z nich po zakończeniu 
swojego programu otrzymywała z rąk starosty lub wicestarosty pamiątkowy dyplom uczestnictwa 
i kopertę z gotówką. Wcześniej starosta myślenicki Józef Tomal zadeklarował pomoc finansową w 
wysokości 5 tysięcy złotych dla każdej z orkiestr. Pomoc ma być przydzielana sukcesywnie. Pięć ty-
sięcy złotych to jedna, markowa tuba lub dwa markowe puzony. Dobre i co.
W pulę nagród wpisał się także były senator RP, dzisiaj wiceprezes MARR-u Stanisław Bisztyga, któ-
ry ufundował nagrody specjalne dla najstarszego i najmłodszego uczestnika przeglądu (na naszym 
górnym zdjęciu). Z jego rąk nagrody trafiły do pięcioletniej Julii hodurek z Jawornika i siedemdzie-
sięcioczteroletniego Stanisława Ostafina z Trzebuni (orkiestra dęta „Orzeł” najstarsza w powiecie, 
a jak twierdzą niektórzy najstarsza w Polsce). Nie kryjący wzruszenia Stanisław Ostafin powiedział: 
Pierwszy raz jestem w ten sposób wyróżniony, choć gram w orkiestrze ponad 60 lat. Bardzo się cieszę, 
kto wie czy nie jest to w moim przypadku pierwsze i ostatnie takie wyróżnienie.
Rok rocznie przy okazji przeglądu nasuwa się pytanie komu i na co potrzebne są dzisiaj orkiestry dęte? 
Jest przecież współcześnie tyle innych, być może doskonalszych form przekazywania i odtwarzania 
dźwięków. Tymczasem nic bardziej mylnego. Orkiestra dęta to nie tylko wspaniała, polska tradycja, 
ale także możliwość zagospodarowania wolnego czasu młodzieży, która garnie się do grania, moż-
liwość zrealizowania życiowych pasji, wreszcie możliwość muzycznego spełnienia się. Do dzisiaj nikt 
nie wyobraża sobie podniosłej uroczystości bez asysty orkiestry dętej, a strażacy wręcz nie wyobra-
żają sobie bez niej życia. Tak więc dobrze się dzieje, jak się dzieje. Przegląd, który w pewnym mo-
mencie wydawał się podupadać, odżył i ma się coraz lepiej. I niech tak zostanie.
Organizatorem przeglądu było Starostwo Powiatowe w Myślenicach zaś partnerem MOKiS.

(REd.)

Orkiestry uczestniczące w Powiatowym Przeglądzie Or-
kiestr Dętych 2018: Orkiestra Dęta „Orzeł” z Trzebuni, Orkie-
stra Dęta OSP Krzczonów, Orkiestra Dęta z Jawornika, Orkie-
stra Dęta „Dobczyce”, Orkiestra Dęta OSP Głogoczów, Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta OSP Jasienica, Orkiestra Dęta „Bęczarka”, 
Orkiestra Dęta OSP Zawada, Orkiestra Dęta OSP Tokarnia, Or-
kiestra Dęta OSP Węglówka, Góralska Orkiestra Dęta ze Sko-
mielnej Czarnej i Bogdanówki, Orkiestra Dęta OSP Pcim, Orkie-
stra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice.

foto: maciej hołuj
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SEDNO SEDNO
rozmowa z EWELINĄ ZAMOJSKĄ właścicielką myślenickiej kawiarni „Filiżanka”spektakl grupy „Mirakl”

14/październik 2018 15/październik 2018

(REd.)

dZIAłAJĄCA PRZY MYŚLENICKIM „TEATRZE PRZY DRODZE” DZIECIęCA GRUPA „MI-
RAKL” WZNOWIłA PRZEDSTAWIENIE „TYLKO BóG MA PRAWO MNIE OBUDZIć”. 

SPEKTAKL OPARTY ZOSTAł NA KSIĄżCE AUTORSTWA ERICA EMANNUELA SChMIT-
TA „OSKAR I PANI RóżA”. MAłYCh AKTORóW MOżNA BYłO OGLĄDAć W SALI WIDO-
WISKOWEJ MYŚLENICKIEGO DOMU PARAfIALNEGO.
Na scenie niewiele dzieje się do śmiechu. A jeśli już, to do śmiechu przez łzy. Tytułowy Oskar (w 
tej roli Jasiek Kaleta) to dziesięcioletni chłopiec, który wie, że choruje na nieuleczalną chorobę 
nowotworową. Od wielu tygodni szpital jest jego domem. To właśnie tu spotyka wolontariuszkę 
o imieniu Róża (Beata Uchacz), która staje się jego jedyną powierniczką. Pani Róża dużo z Oska-
rem rozmawia. W trakcie tych rozmów namawia chłopca do tego, aby napisał list do … Pana 
Boga. Oskar idzie za jej głosem. Pisze kolejne listy, zawiesza je na balonach i wysyła wprost do 
nieba. W ten sposób prowadzi swoisty dialog z Bogiem.
Spektakl był już wystawiany w przeszłości kilkakrotnie. Pisaliśmy o nim na naszych łamach. Tym 
razem przedstawienie połączono z akcją charytatywną zbierając do puszek datki, które wspo-
mogły leczenie nowotworu mózgu Michała Brózdy. Przejmujący list mamy Michała odczytano 
na zakończenie spektaklu. - Bohater naszego przedstawienia jest śmiertelnie chory, chory jest tak-
że Michał – mówił przed spektaklem jego reżyser Zbyszek Kaleta. - Różnica jest jednak zasadni-
cza. Janek po spektaklu pójdzie do domu, Michał musi zostać w szpitalu, bo jego choroba jest czymś 
realnym, czymś, z czym chłopiec i jego rodzice muszą się zmierzyć. ale Michał ma jedną przewagę 
nad bohaterem spektaklu. Michał ma szansę. Oskar nie ma żadnej. Michał może wrócić do zdrowia, 
a my musimy mu w tym pomóc!
Kwota ponad czterech tysięcy złotych zebrana podczas spektaklu jest przysłowiową kroplą w 
morzu potrzeb, jak jednak podkreślił Zbyszek Kaleta, być może przykład płynący z „Mirakl” na-
tchnie innych ludzi do podobnych odruchów dobroci.
Samo przedstawienie to popis gry dwójki aktorów: siedemnastoletniego Jasia Kalety, ucznia II 
klasy krakowskiego Technikum łączności oraz Beaty Uchacz, aktorki – amatorki, o której pisali-
śmy już wielokrotnie na łamach naszej gazety. I chociaż na scenie pojawia się cały tabun małych 
i dorosłych aktorów (w sumie 23 osoby), to trudno oprzeć się wrażeniu, że to właśnie wspomnia-
na dwójka „dźwiga” na swoich barakach spektakl. Beata Uchacz to aktorka doświadczona, by 
przypomnieć w tym miejscu jej znakomitą rolę w spektaklu „Ikona” granym przez „dorosły” „Te-
atr przy drodze”, Jaś jest synem Zbigniewa Kalety i najwyraźniej wykazuje talent, który w Techni-
kum łączności na niewiele mu się przyda, a na pewno przyda się w szkole … aktorskiej. Zarówno 
Jasiu jak i Beata są w tym co robią na scenie bardzo autentyczni i  przekonywający.
Czy warto zobaczyć „Tylko Bóg ma prawo mnie obudzić”? Polecamy. Problem tylko w tym, że 
nie znamy dzisiaj terminu w jakim przedstawienie może być wznowione.

SEDNO
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NIEWIELE DO 
ŚMIEChU

Piękny, wzruszający spektakl połączo-
ny został z akcją zbiórki pieniędzy na 
chorego Michała. Po raz kolejny grupa 
dziecięca „Mirakl” z „Teatru przy dro-
dze” udowodniła, że wspaniałą rzeczą 
jest łączyć kunszt aktorski z niesieniem 
pomocy innym.

w POPRZEDNIM NUMERZE „SEDNA” PI-
SALIŚMY O NOWEJ KAWIARENCE, KTó-

RA OSIADłA W MURACh JEDNEJ Z KAMIENIC 
PRZY MYŚLENICKIM RYNKU. „fILIżANKA”, 
BO O NIEJ TU MOWA, POWOłANA ZOSTAłA 
DO żYCIA PRZEZ EWELINę ZAMOJSKĄ. ROZ-
MOWę Z WłAŚCICIELKĄ „fILIżANKI MUSIMY 
ROZPOCZĄć OD … SPROSTOWANIA.

SEdNo: Napisaliśmy w poprzednim numerze, 
że gra Pani na skrzypcach barokowych i jest ab-
solwentką AM w Krakowie. Tymczasem to tylko 
prawda połowiczna?
EWELINa ZaMOJSKa: Istotnie. Gram na skrzypcach 
barokowych, chociaż dzisiaj już tylko okazjonalnie, 
od czasu do czasu, najczęściej w okresie Bożego Na-
rodzenia, natomiast nie jestem absolwentką aM w 
Krakowie tylko we Wrocławiu. Dodatkowo uczyłam 
się grać na skrzypcach w Utrechcie.
Nurtuje mnie pytanie czym skrzypce barokowe 
różnią się od skrzypiec klasycznych?
Są od nich mniejsze i mają zupełnie inny dźwięk, ina-
czej się je także stroi. Skrzypce klasyczne piszczą, ba-
rokowe brzmią niczym ludzki głos.
Jak wytłumaczyć fakt, że zamiast zostać wir-
tuozką skrzypiec zajęła się Pani prowadzeniem 
portalu internetowego?
Przez cztery lata pełniłam funkcję redaktora portalu 
www.prefoto.pl prowadzonego przez Polskie Zgro-
madzenie Księży Sercanów w Stadnikach. Obecnie 
jestem redaktorem naczelnym tego portalu.
Jest to na dzisiaj Pani praca zawodowa?
Tak, z tej działalności żyję.
dwa słowa o portalu?
To portal ewangelizacyjny opierający się na sło-
wie Bożym. Zero polityki, zero komentarzy, żad-
nych przedruków, tylko materiały autorskie. Głosi-
my ewangelię na różne sposoby. W chwili obecnej 
dla portalu pracuje 138 osób.
Sporo czasu poświęca Pani na redagowanie por-
talu, skąd zatem pomysł na otwarcie kawiarenki 
w Myślenicach i dlaczego akurat tutaj?
Jeszcze na studiach marzyłam o tym, aby otworzyć 
niewielką, klimatyczną kawiarenkę. Teraz to marze-

nie spełniło się. a dlaczego w Myślenicach? Zakocha-
łam się w tym mieście, zwłaszcza w rynku, który jest 
uroczy, choć smutno – pusty.
obiecuje Pani, że kawiarenka to nie tylko wspa-
niałe ciasta i równie wspaniała kawa, ale także 
coś dla ducha?
Chcę, aby „Filiżanka” stała się miejscem spotkań 
ciekawych ludzi. Stąd pomysł na spotkania autor-
skie oraz niewielkie, kameralne wystawy. Jedną z 
nich już pokazaliśmy. Czekamy na kolejne. Liczymy 
w tym względzie na pomoc Jurka Fedirki, myśleni-
ckiego kuratora i organizatora wystaw.
Czy to prawda, że „Filiżanka” serwuje niepo-
wtarzalną kawę?
Nasza kawa jest ręcznie palona. To kawa … misyjna. 
Z każdej filiżanki 20 groszy przeznaczamy na misje. 
Wybudowaliśmy już z tych środków 23 domy na Fili-
pinach, budujemy kolejne studnie w Czadzie. Działa 
to tak, że ktoś w Myślenicach  pije kawę, a ktoś za 
to w Czadzie … wodę.

Z wykształcenia jest muzykiem, ale 
muzykuje dzisiaj sporadycznie. Jest 

redaktorem jednego z portali interne-
towych i niedawno otwarła w Myśleni-
cach kawiarenkę. Łączy w życiu kilka 
pasji. Powołana przez nią do życia „Fili-
żanka” ma nie tylko serwować wspania-
łą kawę, ale także nieść ze sobą wartości 
sfery duchowej.

ZAKOChAłAM SIę W 
MYŚLENICKIM RYNKU

EWELINA ZAMOJSKA:

NARODOWE CZYTANIE 2018 MIA-
łO W TYM ROKU KILKA ODSłON. 

CZYTANO POWIEŚć STEfANA żE-
ROMSKIEGO „PRZEDWIOŚNIE”. CZY-
NIONO TO MIęDZY INNYMI W MU-
RACh MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUB-
LICZNEJ IM. KSIęDZA JANA KRUCZ-
KA W MYŚLENICACh, CZYNIONO W 
REGIONALNYM CENTRUM OŚWIA-
TOWO – SPORTOWYM IM. BURMI-
STRZA MARCINA PAWLAKA W DOB-
CZYCACh.
W tym drugim przypadku akcję czytania 
zorganizowały trzy dobczyckie instytucje: 
Stowarzyszenie KAT (Kreatywni Aktywni 
Twórczy), Stowarzyszenie Sympatyków i 
Absolwentów Zespołu Szkół w Dobczy-
cach oraz Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Józefy Bergelówny.
Pomimo, iż czytanie miało miejsce w Dob-
czycach, na scenie pojawili się mieszkańcy 
Myślenic: Jurek fedirko i Agnieszka „Tola” 
Słomka (na zdjęciu). Z tekstem „Przed-
wiośnia” i losami Cezarego Baryki zmie-
rzyli się także: burmistrz Dobczyc Paweł 
Machnicki (na zdjęciu), wicestarosta po-
wiatu myślenickiego Tomasz Suś, pracow-
nik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Ma-
rek Mitko, jedna z uczennic dobczyckiej 
szkoły podstawowej. Aby nie zanudzić sa-
mym czytaniem zgromadzonych w RCO-
S-ie słuchaczy KAT przygotował „śpiewa-
ne” przerywniki w postaci piosenek m.in. 
z repertuaru hanki Ordonówny i Mieczy-
sława fogga.

„PRZEDWIOŚNIE”
NA TAPECIE

narodowe czytanie
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RóżA POLEWKA, CóRKA ZNANEGO RZEźBIARZA Z JAWORNIKA JóZEfA POLEWKI ZA-
PREZENTOWAłA W GALERII MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KSIęDZA JANA 

KRUCZKA SWOJE OBRAZY.
To debiutancka wystawa indywidualna studentki III roku Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Kra-
kowie, absolwentki Państwowego Liceum Plastycznego w Krakowie, uczestniczki Szkoły Rysunku 
Rafała Zalubowskiego. Dotychczas Róża prezentowała swoje prace podczas wystaw zbiorowych.
Na wystawie można było oglądać obrazy namalowane w technice olejnej z ostatniego okresu twór-
czości przyszłej artystki. Podczas wernisażu Róża opowiadała o swoich artystycznych fascynacjach 
zaś zapytana o to co czym chciałaby zająć się po ukończeniu studiów odpowiedziała, że skłonna jest 
uczyć innych i w ten sposób rozwijać się twórczo.

NIEDALEKO PADA JABłKO OD JABłONI

(REd.)

foto: maciej hołuj

w pięknym, muzyczno – tanecznym koncercie „Korowód Tańców Narodowych” zaprezentowały się w sali wi-
dowiskowej dobczyckiego RCOS-u dwie formacje: Polish Art Philharmonic oraz Zespół Pieśni i Tańca „Dob-

czyce”. Wystąpiła także kapela wspomnianego zespołu. Grano i tańczono polskie tańce tradycyjne: oberka, kuja-
wiaka, mazura, krakowiaka. W roli dyrygenta i solisty (skrzypce) wystąpił Maestro Michael Maciaszczyk. Choreo-
grafia była dziełem Adriana Kulika, aranżacje muzyczne Pauliny Karp. Projekt zrealizowany został przez Myśleni-
ckie Stowarzyszenie Artystów Muzyków przy współpracy z dobczyckim MGOKiS-em zaś przedsięwzięcie dofian-
sowały: Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: 
Edukacja Kulturalna 2018. Patronat honorowy nad koncertem objęli: poseł na Sejm RP Jarosław Szlachetka, mar-
szałek Małopolski Jacek Krupa oraz burmistrz Dobczyc Paweł Machnicki. Całość poprowadziła, łącząc konferan-
sjerkę z grą na wiolonczeli, dyrektorka dobczyckiej Szkoły Muzycznej Monika Gubała.

PAP ZAGRAłA, „DOBCZYCE” ZATAńCZYł

(REd.)
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wspomnienie aga cahn       
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historyczne podróże MARKA STOSZKAALEF BET JUDAIZMU - CHET - Życie wieczne

BARBARA PEREK (1941 - 2018)

Czym jesteś, jak Cię zważą i ocenią, kiedy przyjdzie dzień sądu? 
… Czym srogi anioł gwałtownym oddechem rozwieje Cię, jak błahy 
pył? … Czy może ktoś litościwy dotknięciem ożywi to, co zamarło 
w Tobie, żeby się ujawniło w prawdziwej, pełnej postaci, w wyso-
kim patosie ludzkiego bólu i dojrzałości, radości życia spełnionego. 
Może tak właśnie wygląda zmartwychwstanie? …

Maria Jarczyńska - Bukowska

foto: maciej hołuj

Rozmiary „sieroctwa” pojmujemy zazwyczaj 
wtedy, gdy bezpowrotnie tracimy kogoś 

ważnego, bliskiego, kogoś kto arcyprzykładnym 
życiem i pracą wielowymiarowego trudu i zna-
czenia ubogacał naszą codzienność niecodzien-
nymi walorami swych pasji i swego talentu.
Ta śmierć zaskoczyła nas ... Poraziła ... 5 wrześ-
nia br. odeszła od nas na zawsze śp. Barbara Pe-
rek ... Odeszła pozostawiając po sobie ślady naj-
głębszych sentymentów i wspomnień, nie da-
jących się wymazać z pamięci rozlicznych do-
wodów swej pracowitości i wrażliwości ... Sza-
cunku dla drugiego człowieka ... Szacunku dla 
tajemnicy Dobra i czaru Piękna. Swymi doko-
naniami nieustannie uzmysławiała nam, że są 
to najwspanialsze dary Niebios; najcenniejsze 
skarby ludzkiej egzystencji; bezcenne atrybuty 
ludzkiej tożsamości. Z profesji i powołania była 
nauczycielką matematyki z wieloletnim stażem 
żmudnej i solidnej pracy pedagogicznej - naj-
pierw w Szkole Podstawowej w Pcimiu, a potem 
przez 30 lat w Zespole Szkół Techniczno - Eko-
nomicznych w Myślenicach. To tutaj przy ulicy 
Stefana żeromskiego Barbara Perek kształto-
wała też - wśród swoich wychowanków - poczu-
cie dobrego smaku i estetyki, tworząc razem z 
nimi oprawę scenograficzną i dekoracyjną wie-
lu szkolnych imprez, spotkań i uroczystości.
Bezspornym walorem i atutem Jej pracy i pięk-
nego życiorysu była działalność w sferze propa-
gowania w tutejszym środowisku idei kultury 
chrześcijańskiej i to we wszystkich jej barwach, 
aspektach, przejawach. Październikowe Dni - 
Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej były najlep-
szym dowodem i sprawdzianem Jej zaangażo-
wania i animatorskiej działalności na rzecz roz-
budzenia rozmaitymi sposobami i formami ak-
tywności kulturalnej tutejszego środowiska. 
Szczególnym obszarem jej organizatorskich 
działań był m.in. Klub Inteligencji Katolickiej, 
którego była współzałożycielką (1981), człon-
kiem Zarządu i wybornym przez całe lata kro-

nikarzem. Dwuletnie Studia Synodalne w zakre-
sie psychologii rodziny i społecznej nauki Kościoła 
miały niewątpliwie ogromny wpływ na podejmo-
wanie różnorakich inicjatyw edukacyjnych i upo-
wszechnieniowych m.in. przy realizacji programu 
„Służba Rodzinie”, aktywizacji ruchu modlitewno 
- pokutnego czy też ruchu oazowego.
Nie sposób nie zauważyć, że Barbara Perek była 
przez całe lata swojej klubowej posługi i aktyw-
ności wszechobecna na niemal wszystkich wyda-
rzeniach kulturalnych, które pojawiały się w na-
szym mieście za sprawą miejscowych instytucji i 
ludzi kultury.
Zwróćmy teraz uwagę na kolejne, równie fascynu-
jące obszary jej zainteresowań obejmujące m.in. 
sferę amatorskiego ruchu artystycznego. Z wybo-
ru i zamiłowania była bowiem artystką niepowsze-
dniego wigoru i talentu, działającą niezwykle ak-
tywnie i kreatywnie m.in. w kilku prężnie funkcjo-
nujących na naszym terenie formacjach artystycz-
nych. A to w dawnym chórze spod znaku Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, a to w chórze kameral-
nym „Capella Myslenicensis” przy tutejszym Domu 
Kultury czy wreszcie w sekcji chóralnej reprezenta-
cyjnego pod każdym względem ZPiT Ziemia My-
ślenicka. To tutaj wraz z innymi pasjonatami lu-
dowości w pieśni i tańcu dawała świadectwo swej 
prawdziwej miłości i szczególnego szacunku dla 
wielowiekowej tradycji artystycznej przejawiają-
cej się w szeroko rozumianym folklorze muzycz-
nym i tanecznym. To tym sposobem stała się au-
tentycznym propagatorem naszego rodzimego 
folkloru nie tylko tu nad Wisłą i Rabą lecz także na 
innych obszarach geograficznych Europy i świata.
Z upływem lat śp. Barbara Perek sięgnęła (i to z 
wielkim powodzeniem) do innych jeszcze prze-
strzeni twórczej działalności i ekspresji. Do ma-
larstwa. Dwuletnia praktyka rysunku w pracowni 
krakowskiego malarza henryka Polichta, dwulet-
ni staż plastyczny w szkole rysunku grafika i ma-
larza Rafała Zalubowskiego (2004-2005) sprawiły, 
że nie tylko umocniła swoja pozycję artystyczną w 

tutejszej rodzinie twórców samorodnego talen-
tu. Stała się bowiem jej chlubą i objawieniem. I 
nic dziwnego, albowiem była malarką szczere-
go myślenia i horyzontu; malarką oryginalnych 
„opowieści” i co najistotniejsze artystką głębo-
kiej wrażliwości, odczuwającą i kochającą świat 
w całym jego plastycznym, wielobarwnym bo-
gactwie i wizerunku. Przygoda z farbą i paletą 
trwała przez wiele lat ... Rezultatem wieloletniej 
pracy na niwie sztuki było kilkadziesiąt obra-
zów i kompozycji namalowanych w rozmaitych 
technikach (akwarela, pastel, gwasz, olej). W tej 
różnorodnej kolekcji pojawiły się m.in. obrazy z 
motywami bliskiego i dobrze znanego nadra-
biańskiego krajobrazu, pejzaże żniwne, leśne, 
martwe natury ... Uskrzydlona i umocniona głę-
boką wiarą i pobożnością stworzyła równocześ-
nie szereg kompozycji religijnych o bardzo su-
gestywnym wymiarze, których głównym mo-
tywem była m.in. „Matka Boska Myślenicka z 
Dzieciątkiem Jezus”, „Matka Boska karmiąca”, 
„Matka Boska bolesna”, „Jezus ukrzyżowany” 
itp. W repertuarze malarskich opowieści Bar-
bary Perek pojawiały sie również kompozycje, 
których bohaterami byli Jej bliscy i nie tylko, np. 
„Portret Oli”, „Damian w szalu”, „Maja przed lu-
strem”, „Modelka z koszem i owocami”, „Wio-
lonczelistka”, „Siedzący chłopiec”. Warto jednak 
zauważyć, że z wyjątkową energią i pasją two-
rzyła kompozycje z rozkwitającymi pełnią swej 
barwy i urody kwiatami. Domowymi, polnymi, 
np. „floksy”, „Kwitnące kasztany”, „Słoneczni-
ki”, „Martwa natura z tulipanami”. To one - jak 
zauważył onegdaj dr Emil Biela - stały się wład-
cami kolorów na palecie Barbary Perek. Nada-
jąc Jej tytuł „Malarki kwiatów” zauważył jedno-
cześnie, że właśnie kwiaty śpiewają pochwałę 
życia i wskazują drogę do codziennej radości.
Dorobek plastyczny Barbary Perek oglądaliśmy 
podczas dwóch Jej wystaw autorskich w my-
ślenickim Muzeum Regionalnym „Dom Gre-
cki” (1991, 1999), a także w ramach jubileuszo-
wych wystaw twórczości artystów nieprofesjo-
nalnych regionu myślenickiego, opatrzonych ty-
tułem „Praca i Piękno” w tutejszym Domu Kul-
tury (1197, 2002).
10 września br. w strumieniach bólu i żalu, za-
dumy i refleksji pożegnaliśmy śp. Barbarę Pe-
rek. Pożegnaliśmy orędowniczkę wielorakie-
go Dobra i Piękna, kreatorkę ciepła i życzliwo-
ści w najgłębszym przeświadczeniu, że Jej ludz-
ki i artystyczny image stworzył Najwyższy i ... 
Ona sama.
Cześć jej pamięci.

jan koczwara

wyznawcy judaizmu nie przywiązują zbyt dużej wagi do tego, co nastąpi po 
ich śmierci. Wiara w Boga i jego doskonałą sprawiedliwość jest w zasadzie 

jedyną podstawą ich wiary w życie wieczne. Koncept „życia po życiu” nie pojawia 
się w Pięcioksięgu Mojżesza prawie wcale i nawet w całości Tory czyli we wszyst-
kich jej 24-ech Księgach nie zajmuje szczególnie ważnego miejsca. Jedynym, nie-
zwykłym pod tym względem fragmentem świętego tekstu, jest pierwsza Księ-
ga Samuela, w której w 28-mym rozdziale kilka wersów (7-20) dotyka tego te-
matu. Opisują one sytuację rozmowy Saula z duchem Samuela, przywołanym 
przez kobietę-medium. Saul, opuszczony przez Boga i ludzi, ucieka się do osta-
teczności i „używa” znanej z obcowania z duchami pośredniczki jako klucza do 
otwarcia bramy dzielącej życie i śmierć. Jego rozmowa z duchem Samuela jest 
jednym z kluczowych, zapisanych w Torze, „dowodów” na nieśmiertelność duszy.
Innym dosyć niezwykłym pod tym względem fragmentem Tory jest trzeci roz-
dział Księgi Malachiasza, w którego sześciu wersach (19-24) komentatorzy do-
szukują się opisów Sądu Ostatecznego.  Nadejdzie bowiem taki czas, zapowia-
da Księga, gdy „grzesznicy zostaną spaleni jak słoma”, a sprawiedliwi wyjdą cało, 
„podskakując szczęśliwie, jak tuczone cielęta”. Tradycja zakłada, że szczęśliwcy 
ocaleni z Sądu Ostatecznego będą cieszyć się i podskakiwać na wieki wieków. 
Już w czasach rzymskich rabini zapowiadali, że „sprawiedliwi tego świata posią-
dą Przyszłą Ziemię” (w znaczeniu chrześcijańskim: Królestwo Niebieskie) czyli, 
innymi słowy, świat w swojej wersji „po Sądzie Ostatecznym”.
Jeden z największych żydowskich myślicieli i filozofów, żyjący w XII wieku rabin 
Mojżesz, syn Majmona, zwany Majmonidesem, wpisał zmartwychwstanie ciał w 
zebrane przez siebie „13 zasad wiary w Boga”. Obok wiecznej i nieśmiertelnej na-
tury Boga pojawia się wśród tych zasad wieczny i nieśmiertelny (choć cielesny) 
człowiek. Wielu badaczy pism Majmonidesa dopatruje się w jego filozofii wpły-
wów islamu, nie można jednak zaprzeczyć, że koncepcja nieśmiertelności czło-
wieka istniała w tradycji żydowskiej od zawsze. 
Według najpopularniejszych żydowskich koncepcji dusza trafia do „nieba”, „kró-
lestwa niebieskiego”, czy też „przyszłego świata” zaraz po śmierci. Dotyczy to 
zarówno żydów, jak i nie-żydów. Każdy „sprawiedliwy”, który żył w zgodzie z 
przykazaniami i swoim życiem wziął udział w Tikkun Olam – naprawianiu świata 
– z pewnością wędruje od razu do Raju, choć niekoniecznie ma możliwość bez-
pośredniego obcowania z Najwyższym. Odległość duszy od Najwyższego jest 
bowiem wprost proporcjonalna do ogólnego pożytku, jaki Świat wyniósł z prze-
żytego przez tę duszę życia. Wynika to bezpośrednio z zasady sprawiedliwości. 
Grzesznicy mają trochę gorzej, ale nawet dla tych dusz, których ziemskie wyczy-
ny dalekie były od ideału, nie wszystko jeszcze stracone, mogą bowiem liczyć na 
dzieci, wnuki i prawnuki, których dobre uczynki dopisywane są do „wspólnego 
konta” dusz. W tradycji chasydzkiej i kabalistycznej, według których na duszę 
każdego człowieka składają się co najmniej dwie cząstki: animalistyczna (Ne-
fesz habehamit) i boska (Nefesz Elochit), to właśnie boska cząstka duszy wraca 
do swojego Stwórcy bezpośrednio po śmierci ciała, otrząsając się po drodze z 
ciężaru cielesnych pasji i związanych z ciałem emocji. Jeśli ciężar grzechów jest 
zbyt wielki – dusza trafia do Gehenny (czyśćca), ale nigdy nie na dłużej, niż jede-
naście miesięcy (czyli na okres odpowiadający przepisowemu odmawianiu Ka-
diszu za zmarłych członków rodziny). Judaizm zakłada, że nie ma takich dusz, 
które zasługują na całkowite potępienie. 
Sąd Ostateczny - w bliżej nieokreślonej formie – nastąpi dopiero po przyjściu Me-
sjasza, wtedy, gdy świat i ludzie osiągną już swoje idealne wcielenia. Nadzieja 
na to, że jeszcze przed „Sądnym Dniem” wszystkie stworzenia zasłużą na zba-
wienie i wejście do Królestwa Niebieskiego jest więc w judaizmie całkiem real-
na. Nieśmiertelność dusz i ich przyszłość jest dużo bardziej pewna i częściej dys-
kutowana w żydowskiej tradycji niż zmartwychwstanie ciał.
Z jednej strony wiara w zmartwychwstanie i wskrzeszenie wszystkich umarłych 
jest jedną z odwiecznych podstaw judaizmu, z drugiej jednak, życie wieczne nie 
stanowi i nigdy nie stanowiło centrum zainteresowań żydowskiej tradycji. Prze-
ciętny żyd nie interesuje się zanadto tym, co czeka go „po śmierci”. Kluczową 
sprawą jest dla niego życie „przed śmiercią”, czyli wszystko to, co „tu i teraz”: 
wypełnianie przykazań, naprawianie świata, ratowanie życia, wychowanie przy-
szłych pokoleń, podtrzymywanie tradycji. Jeden z moich ulubionych żartów na 
temat stosunku różnych religii do życia „przed” i „po” śmierci opowiada o wielo-
religijnej społeczności, która pewnego dnia dowiaduje się, że woda, z pękającej 
w niedalekiej odległości tamy, odcięła już wszystkie możliwe drogi ucieczki i za 
trzy dni cała miejscowość przestanie istnieć. Ksiądz, pastor i rabin zwołują więc 
czym prędzej narady swoich parafian, żeby podjąć ostatnie, możliwe do podję-
cia, decyzje. Módlmy się o cud – woła ksiądz w katolickiej kaplicy – od tej chwi-
li aż do ostatniego tchnienia nieustannie adorujmy Maryję. Mamy zaledwie kil-
ka dni na uczynienie dobra – poucza zborowników ewangelicki pastor – idźmy i 
czyńmy tyle dobra, ile tylko zdołamy. Bracia żydzi – mówi lokalny rabin – mamy 
trzy dni na wykombinowanie, jak przeżyć pod wodą.

wrzesień to czas na jedną z najbardziej 
niesamowitych historii z dziejów zie-

mi myślenickiej i rzecz jasna zachęta do ko-
lejnej wycieczki historycznym szlakiem Par-
tyzanckiej Republiki. Oczywiście tworzenie 
się „partyzantki”jako ruchu konspiracyjnego 
jest procesem długotrwałym i złożonym, opi-
sanie go tutaj pochłonęłoby mnóstwo miej-
sca. Idąc na skróty zainteresowanych odsy-
łam do książki Kazimierza Sobolewskiego 
„Tak było” dostępnej w Muzeum Regional-
nym „Dom Grecki”, my natomiast wybierz-
my się szlakiem jednej z najważniejszych 

bitew partyzanckich II wojny stoczonej na naszym terenie w dniu 12 
września 1944 roku. Na terenie działania zgrupowania oddziałów AK 
Obwodu „Murawa” Niemcy postanowili we wrześniu 1944 roku de-
finitywnie rozprawić się z  groźnym i niewygodnym dla nich ruchem 
partyzanckim. Dowodzone przez heinricha hammana bataliony woj-
ska, przy wsparciu pojazdów pancernych i artylerii, a także lotnictwa 
rozpoczęły 12 września zmasowaną akcję mająca na celu likwidację 
zgrupowania. W trakcie tzw. „bitwy o łysinę” zostało zabitych lub 
rannych ok. 270 Niemców, partyzanci zdobyli znaczne ilości sprzętu 
i broni, a także pojazdy wojskowe. Zginęło 12 partyzantów, a około 
18 odniosło rany. Jednym z najbardziej znanych epizodów tej bitwy 
to bitwa „pod mostem glichowskim” tam to właśnie oddziały AK ob-
wodu Myślenice – „Murawa” stoczyły główne starcie tzw. „bitwy pod 
łysiną”, w którym rozbito kolumnę niemiecką. Wydarzenie upamięt-
nia pomnik nieopodal mostu, przy drodze do Glichowa. Po stoczonej 
bitwie, Niemcy pozostawiając zabitych i rannych oraz sprzęt wycofali 
się nocą w rejon Kornatki.15 września ok. 5 tysięcy żołnierzy niemie-
ckich wyruszyło w kierunku łysiny i Kamiennika, od strony wsi Wę-
glówka.  Partyzanci nocą z 15 na 16 września 1944 roku wycofali się 
z okrążenia. hitlerowcy zawiedzeni brakiem prawie pewnego sukce-
su, dokonali straszliwej zemsty najpierw na budynku Obserwatorium 
Astronomicznego na łysinie, plądrując go doszczętnie, a następnie 
paląc. Po dwóch dniach, 17 września spalili 9 zabudowań w Czesła-
wiu – Wżarach i 23 gospodarstwa w Lipniku. Najtragiczniej w pamię-
ci  mieszkańców Wiśniowej zapisał się dzień, a właściwie poranek 18 
września 1944 roku. W tedy ok. 100 żandarmów rozpoczęło zbrodni-
czy marsz zabijając wszystkie napotkane osoby. Wśród 78 zabitych 
znalazło się 35 dzieci w wieku od półrocznego niemowlęcia do 17-let-
nich chłopców i dziewcząt. Spalono przy tym 13 zabudowań. Niete-
ty na tym hitlerowcy nie zakończyli swojego działania. W godzinach 
wczesnowieczornych nadjechali od strony Skrzydlnej i Wierzbano-
wej w liczbie ok. 3 tysięcy żołnierzy paląc w Lipniku 126 zagród, mor-
dując przy tym mieszkańców wsi. Podczas kilkudniowej pacyfikacji 
trwającej od 12 do 18 września 1944 roku okupant zamordował 90 
osób, w tym 78 z Wiśniowej, 9 z Lipnika i 3 osoby z Węglówki. Spalo-
no łącznie 140 zabudowań gospodarskich. Miejsca, o których mowa 
dzieli od Myślenic niespełna 20 km. Są to miejscowości Trzemeśnia, 
Poręba, Lipnik, Wiśniowa, Węglówka, Glichów, Raciechowice i Dob-
czyce oraz przede wszystkim kompleks leśny w paśmie Kamiennika 
i łysiny. W tych to miejscach znajdziemy ślady „Rzeczpospolitej Ra-
ciechowickiej”. Rok rocznie we wrześniu na Suchej Polanie myśleni-
cki oddział PTTK organizuje imprezę rocznicową dla upamiętnienia 
tamtych wydarzeń. W programie msza święta, apel poległych, rekon-
strukcja walk, oczywiście żołnierska grochówka i ognisko. Niestety, 
z racji upływu czasu nie ma już wśród uczestników zlotu Bohaterów 
tamtych wydarzeń, jest jednak żywa pamięć o nich i o ich poświęce-
niu w walce z okupantem. Obchodzone w tym roku 100-lecie niepod-
ległości skłania jak nigdy do refleksji nad tymi wydarzeniami. Uczest-
nictwo w obchodach rocznicowych staje się swego rodzaju powin-
nością i symbolicznym przedłużeniem tej walki, którą kiedyś podjęli 
członkowie Obwodu AK „Murawa”. Koniecznym jest, aby tę pamięć 
zaszczepić w śród młodego pokolenia, aby o tym pamiętało i miało 
świadomość, że jest to również ich historia, historia o której muszą 
pamiętać i dalej ją przekazywać. 

SUChA POLANA - PAMIęTAMY!
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PRAWO RODZICIELSKIE * WIĘCEJ DZIAŁANIA, MNIEJ POLITYKOWANIA

MiejSce 1
KRZYSZTOF LALIK – lat 41, 
naukowiec i przedsiębiorca, my-
śleniczanin, studia inżynierskie-
na AGH, magisterskie i dokto-
ranckie na UJ, zakończone wy-
daniem książki. W latach 2012-

2015 działał w Solidarnej Polsce w Krakowie, w 
Caritas Betania Myślenice, a wcześniej w insty-
tucjach zagranicznych. - Chcę wspierać poprawę 
edukacji, wzrost stypendiów, tradycję patriotycz-
ną, lokalny biznes, rozwój infrastruktury i rolni-
ctwa, a także inicjatywy na rzecz kultury, sportu 
i turystyki w całym powiecie. 

MiejSce 3
TOMASZ WAŁĘGA – 
lat 30, myśleniczanin, wy-
kształcenie średnie, police-
alne z zakresu prawa i ad-
ministracji. Członek Ochot-
niczej Straży Pożarnej My-

ślenice Śródmieście, Malta Myślenice i czło-
nek Klubu Motosport Myślenice. Został kil-
kakrotnie odznaczony w swojej służbie dla 
pożarnictwa.
- Stawiam na bezpieczeństwo i odpowie-
dzialność.

MiejSce 7
TERESA BOBOWSKA – lat 
44. Nauczyciel dyplomowa-
ny, pedagog, polonista z dwu-
dziestoletnim stażem pracy. 
Absolwentka Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krako-

wie. Mężatka, jedno dziecko.
- Jako radna chciałabym służyć swoim do-
świadczeniem do skuteczniejszej walki z wy-
kluczeniem społecznym i lepszej integracji 
uczniów z problemami edukacyjnymi i zdro-
wotnymi.

MiejSce 11
ŻąDŁO DARIUSZ STA-
NISŁAW - lat 37, mieszka 
i prowadzi własną firmę w 
Myślenicach. Posiada wy-
kształcenie wyższe technicz-
no - ekonomiczne.

- Dzięki prowadzonej działalności gospo-
darczej znam aktualne potrzeby i proble-
my mieszkańców Myślenic i część z nich 
chciałbym zrealizować jako Radny Powia-
tu Myślenickiego.

Materiał wyborczy KWW Kukiz’15
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magda sokołowska - gawrońska           z przymrużeniem oka

andrzej boryczko          Polska za progiem (52)
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kakao (2) agnieszka zięba 
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aciej hołuj

wokół kaskad Dunajca (8)
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         dietetyk radzi (37)
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Rożnów - Łaziska ruiny zamku Zawiszy Czarnego.

Kakao lubi tropiki i rośnie na drzewach, które naj-
lepiej czują się w cieniu wyższych drzew. Drze-

wo kakaowca jest niezwykłe: nie dość, że owoce 
(przypominające duże ogórki) wyrastają wprost z 
pnia, to na jednym drzewie rosną owoce – dojrza-
łe i niedojrzałe oraz kwiaty. Ta szczególna właści-
wość sprawiła, że drzewa kakaowca uznane zo-
stały za święte. Aby zwiększyć plony, kwiaty za-
pyla się ręcznie.
Kakao ma trzy odmiany: forastero – uprawianą 
gł. w Afryce Zachodniej. Nazywa się ją odmianą 
przemysłową, jest odporna, dobrze plonuje, ale 
szybko traci zapach i jest bardzo gorzka. Miesza 
się ją z większą ilością mleka w proszku oraz cu-
kru i używa do wyrobu tańszych wyrobów. Naj-
lepszą, bardzo drogą odmianą jest Criollo – ros-
nące w Kolumbii i Wenezueli. Jest delikatna i daje 

niewielkie plony. Trinitario – to krzyżówka powyż-
szych odmian, powstała w Trynidadzie przez przy-
padek, w czasie „ratowania” zniszczonej plantacji. 
Plonuje lepiej niż Criollo, a smak ma wyraźnie de-
likatniejszy niż forastero.
Po odcięciu maczetą owoców zasklepia się rany 
na drzewie, aby w tym samym miejscu mogły po-
nownie wypuścić kwiaty. W każdym owocu mie-
ści się do 50 ziaren – bladych, prawie bez zapa-
chu i otoczonych słodkawym miąższem. Po zbio-
rze owoce są rozcinane, oczyszczane z miąższu, a 
ziarna wysypuje się na liście bananowca, albo do 
skrzyń. Ziarna zaczynają fermentować: smak gorz-
ki staje się mniej wyraźny, rozwija się zapach. Na-
stępnie ziarno suszy się, jest przebierane i prze-
wracane, potem pakowane w worki i sprzedawa-
ne na cały świat.

W fabrykach ziarna czyści się, a specjaliści je oce-
niają – od wyniku oceny zależy cena wyrobu. Ko-
lejnym etapem jest palenie w temp. 130 - 150°C. W 
tym procesie wzmacnia się aromat i zmienia barwa. 
Zaraz po ostudzeniu ziarna kruszy się i usuwa łupi-
ny. Śrutę mieli się, aby następnie uzyskać masło i 
proszek kakaowy. W masie kakaowej proszek i ma-
sło są zmieszane. Aby je rozdzielić, masę podgrze-
wa się, a podział następuje w prasie hydraulicznej.
Kakao używane jest też w medycynie i kosmetyce: 
ma właściwości odżywcze i nawilżające, przywraca 
koloryt skórze zmęczonej i pozbawionej blasku, a 
jego zapach oraz zawarty w nim magnez sprawia, 
że działa odprężająco. Teobromina działa antyok-
sydacyjnie, spowalniając starzenie się skóry. Poza 
tym stosuje się je w walce z rozstępami i przebar-
wieniami, skóra staje się gładka i elastyczna.

budynek Tele-
wizji Katowice 

- Bytów. Program 
na żywo. Trudno to 
sobie dziś, w dobie 
elektornicznego 
montażu wyobra-
zić. Eurowizja - oko-
ło stu osób w całko-
witej gotowości na 
planie do próby.

Wejściowy hall telewizji przemeblowany na garde-
robę dla Gwiazdy (Violetty Villas): wieszaki, stojące 
na ziemi, oparte o ścianę lustro i ta śmieszna mied-

nica z wodą na krześle z mydłem w mydelniczce i 
przerzuconym przez oparcie lnianym ręcznikiem.  
W tej scenerii garderoby zawisną za chwilę na wie-
szakach toalety od Diora. Pod warunkiem, że do-
jadą wraz z Gwiazdą.
Reżyser Włodzimierz Gawroński opanowuję swoją 
wściekłość bo Gwiazdy wciąż nie ma. Próba ucieka.
Tymczasem Gwiazda dawno opuściła Warszawę 
swoim najnowszym, białym Mercedesem, o czym 
informuje milicja. Jej funkcjonariusze zatrzymali 
„Merca” gdzieś pod Kielcami. „Drogowcy” byli jed-
nak dla Gwiazdy tak mili, że nie wlepili jej manda-
tu za przekroczenie szybkości. W ramach rewan-
żu, w wyniku wdzięczności za „odpuszczenie” kary, 

Gwiazda zaśpiewała dla milicjantów trzy utwory, 
każdy z nich oczywiście … bisując! Mini koncert 
odbył się wprost na drodze, co spowodowało nie-
małą sensację. Potem patrol milicyjny na sygnale 
odeskortował Gwiazdę w jej białym Mercedesie 
wprost pod budynek Telewizji - Katowice - Bytków.
Spóźniona na koncert Gwiazda zamiast trzech 
utworów zaśpiewała tylko jeden przez co odebra-
ła reżyserowi podarowanego mu wcześniej w pre-
zencie za wybitną reżyserię programu z jej udzia-
łem … Mercedesa!
W wyniku całej sytuacji, ja żona owego reżysera 
wciąż jeżdżę dzisiaj liczącą kilka dobrych lat Toy-
otką Yaris Verso.

Chyba go wezmę! 
dobry jest!

Kolejna wystawa jaką uraczył nas myślenicki fotograf Stanisław Jawor burzy dotychczasowe wy-
obrażenie o tym artyście. Jawor przyzwyczaił nas do fotografii pięknych, ciepłych, z ładunkiem 

swoistego „jaworowego” klimatu. A tu masz! fotograficzne kolaże, pełne filozofii, tajemnicze, zmu-
szające do myślenia. Niecodzienny tytuł wystawy „Koza” wziął się z fascynacji, jakiej autor uległ oglą-
dając zdjęcia krakowskiego fotografa Wojciecha Plewińskiego zwłaszcza zaś fotografię … kozy cie-
kawie penetrującej świat z ciemnego wnętrza stajenki. - Kolaż prac, które oddaję w Wasze ręce niech 
będzie próbą bycia bardziej ciekawą kozą, niż leniwym spacerowiczem – czytamy we wstępie towarzy-
szącego wystawie katalogu i są to słowa samego autora.
Organizatorami wystawy było Stowarzyszenie Myślenicka Grupa fotograficzna mgfoto oraz Miej-
ska Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Kruczka w Myślenicach.

JAWOR INNY, NIż DOTYChCZAS
foto: archiwum

(REd.)

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze oldbojów

STAROŚć NIE RADOŚć PRZEKONUJE ZNANE PRZYSłOWIE. NIE ZAWSZE JED-
NAK PRZYSłOWIA BYWAJĄ MĄDROŚCIĄ NARODU. OKAZUJE SIę BOWIEM, 

żE STAROŚć NIE PRZESZKADZA W TYM, ABY BYć AKTYWNYM fIZYCZNIE, ABY 
BIEGAć, SKAKAć I PRZESKAKIWAć. ROZEGRANE NA BłONIACh PRZY DOBCZY-
CKIM RCOS-IE POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POżARNICZE OLDBOJóW 
POTWIERDZIłY Tę OPINIę W CAłEJ ROZCIĄGłOŚCI.
Warunek udziału druha w tych zawodach to przekroczony 50 rok życia. Ale, że regulamin 
preferuje także wiek drużyny (czym wyższa średnia, tym lepiej) w zespołach aż roi się od 
seniorów. Oto przykłady: Józef Siatkowski z OSP Zawada – 81 lat, Jan Zięba z OSP Myśle-
nice Górne Przedmieście – 79 lat, Jan Lech z OSP Dolne Przedmieście – 79 lat, Jan Liszka 
z OSP Głogoczów – 84(!) lata. Panowie wiekowi, ale jakże dziarscy. Trzeba było widzieć z 
jaką werwą pokonywali trasę sztafety i rozwijali węże w „bojówce”.
Zapyta ktoś: po co im to? Po co uganiać się po łące z sikawką w ręku, rozwijać węże na 
czas, trafiać strumieniem wody w tarczę? Odpowiedź jest prosta. Ano po to, że przez całe 
życie było się w straży, kochało i kocha nadal swoją jednostkę, szanuje kolegów. Tadeusz 
Sroka, druh i krwiodawca, naczelnik OSP Myślenice Dolne Przedmieście operację kola-
na przechodził kilka razy. - Pobiegnę po płaskim, muszę pomóc kolegom, mam nadzieję, że 
dam radę – mówił czekając na start. - Coraz trudniej zebrać dziewięciu członków drużyny.
Na starcie tegorocznej edycji zawodów stanęło dziewięć drużyn. W każdej po dziewięciu 
druhów. To prawie stu chłopa. Najlepiej spisali się strażacy z OSP Głogoczów. W szeregach 
tej drużyny spotkaliśmy dwóch znajomych Józefów: Tylka (od rowerów) i Kaczora (od sza-
chów). Głogoczowianie okazali się niepokonani zarówno w sztafecie, jak i w „bojówce”. 
Gratulujemy! Na drugim miejscu uplasowała się drużyna reprezentująca jednostkę OSP 
w Zawadzie zaś na trzecim jednostkę OSP w Myślenicach Dolnym Przedmieściu. Jan Pod-
mokły, prezes powiatowego Oddziału Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Myślenicach, głównego organizatora zawodów pogratulował uczestniczącym w za-
wodach drużynom, mówiąc, że wszystkie one są zwycięskie już przez sam udział w nich.

W zawodach uczestniczyły drużyny z OSP: My-
ślenice Górne Przedmieście, Myślenice Dolne 
Przedmieście, Krzesławice, Krzczonów, Głogo-
czów, Zawada, Droginia, Dobczyce i Dziekano-
wice – Kędzierzynka.

NIE DO ZDARCIA!fo
to

: 
m

ac
ie

j 
ho

łu
j

Postanawiamy zacząć zwiedzanie Rożnowa 
właśnie od zapory. To przecież obiekt zapamię-

tany jeszcze z lat szkolnych nie tylko przez nasze 
roczniki. Rożnów, Czchów, Tresna, Porąbka i Cza-
niec – w latach 60-tych każdy uczeń na lekcjach 
geografii jednym tchem wyliczał miejscowości 
gdzie myśl inżynierska i praca wielu ludzkich rąk 
wzniosły te „cuda techniki” ujarzmiające żywioły 
górskich rzek i zapewniające wielu tysiącom ludzi 
bezpieczeństwo. Projekt zapory rożnowskiej po-
wstawał w latach 1920-1930, a jego głównym au-
torem był prof. Karol Pomianowski. Realizacja pro-
jektu, ze względu na panujący wtedy wieki kryzys 
gospodarczy była odkładana aż do lipca 1934 roku. 
Wielka i tragiczna w skutkach dla całej Małopolski 
powódź jaka miała wtedy miejsce, zadecydowała o 
natychmiastowym przystąpieniu do budowy. Prace 
zaczęte w lutym 1935 roku zostały zakończone w 
drugiej połowie 1941 roku. Co znamienne, trwały 
nieprzerwanie pomimo toczącej się wojny. Ukoń-
czone dzieło liczy 550 m długości, szerokość koro-
ny to 9 m, a wysokość 32,5 m.
Nie można się pogubić, dosyć kręta droga przez za-
lesiony teren jest oznakowana. Białe drogowskazy 
z niebieskim napisem „Zapora” prowadzą nas do 
szeregu parkingów przy ośrodkach wypoczynko-
wych. Na własne ryzyko parkujemy bezpłatnie na 
poboczu. Kilkaset metrów marszu i stajemy przed 
bramą zagradzającą wejście na koronę wału. Nie-
stety to obiekt przemysłowy. Zwiedzania nie ma. 
Są tablice „ZAKAZ WSTęPU”. Spore rozczarowa-
nie jest naszym udziałem. Korony drzew i zarośla 

zasłaniają zaporę i chyba jedynie w okresie bezlist-
nym jest możliwe zrobienie zdjęcia. Zalew przy za-
porze również nie zachęca do „focenia”. Pływające 
gałęzie i wszechobecne plastyki i puszki zniechę-
cają totalnie do spaceru. Zawracamy. Jedynym po-
zytywem jest możliwość oglądnięcia nietypowej 
konstrukcji przepławek, czyli systemu koryt i ba-
senów wznoszących się schodkowo przy wschod-
niej stronie zapory. Umożliwiają one wędrowanie 
rybom w górę rzeki na doroczne tarło.
Wracamy do samochodu i kierujemy się pod górę, 

do centrum wsi. Jej znaczenie historyczne sięga XIII 
wieku i choć z pewnością znacznie wcześniej były tu 
ludzkie osiedla, to dopiero wtedy na cyplu łaziska 
powstała strażnica wzniesiona przez ród Gryfitów. 
W XIV wieku wieś przechodzi w ręce Rożenów, któ-
rzy wznieśli tu zamek. Co oczywiste od ich nazwi-
ska wieś przybrała swoją nazwę.   Koło ruin zamku 
przejeżdżaliśmy jadąc ku zaporze. Teraz możemy 
się przy nich zatrzymać. Miejsca nie ma zbyt wie-
le na zaparkowanie, ale w płytkiej zatoczce poroś-
niętej trawą zmieszczą się dwa samochody. Ruiny 
są ogrodzone siatką  z napisami „Teren prywatny” 
lecz siatka już jest w kilku miejscach porozrywana 
i można nielegalnie wejść między resztki murów.
Budowla została wzniesiona na planie prostoką-
ta. Stosunkowo wysokie resztki murów od stro-
ny wschodniej i południowej umożliwiają dokład-
nie rozpoznać jej kształt i wymiary. Do dnia dzisiej-
szego nie zostały przeprowadzone dokładniejsze 
badania pozwalające ustalić czas i funkcjonowanie 
zamku. Wiadomo, że po Gryfitach na krótko został 
on własnością Mikołaja i Piotra Kurowskich herbu 
Szreniawa. W 1426 roku zamek nabył znany po-
wszechnie nie tylko z bitwy pod Grunwaldem i obra-
zu Jana Matejki rycerz - Zawisza Czarny z Grabowa 
herbu Sulima. W XVI w. w okresie przejęcia Rożno-
wa i klucza pobliskich wsi przez Leliwitów Tarnow-
skich zamek nie był już użytkowany. W przewodni-
kach i na turystycznych mapach ruiny funkcjonu-
ją pod nazwą „Zamek Górny” lub  „Zamek Zawi-
szy Czarnego”, co już jest wystarczającym powo-
dem do tego, aby zatrzymać się tu na parę minut.
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rozmowa z ZUZANNĄ WĘGLARZ środkową pomocniczką w piłkarskiej drużynie LKS Respekt Myślenice

SEdNo: CZY To PRAwdA, żE GRA PANI 
w PIŁKĘ NożNĄ od dZIECKA?

ZUZaNNa WĘGLaRZ: Tak. Podobno urodziłam 
się nogami, stąd zainteresowanie piłką nożną od 
najmłodszych lat (śmiech).
Czy to oznacza, że jako mała dziewczynka nie 
bawiła się Pani lalkami z koleżankami tylko 
grała w „nogę” z chłopakami?
Jak każda dziewczynka lubiłam swoje lalki, ale 
wolałam pograć w piłkę z kolegami.
w jakim klubie rozpoczynała Pani swoją spor-
tową przygodę?
To był klub, w szeregach którego grało wielu mo-
ich kolegów. Dziekanovia Dziekanowice.
Ile miała Pani wówczas lat?
Jedenaście.
Potem zmieniła Pani barwy klubowe na …
Spartę Winiary.
dzisiaj gra Pani w drużynie Respektu My-
ślenice, zespole I ligi. Jak udało się Pani do 
niej trafić?
W pewnym momencie zwrócił na mnie uwagę tre-
ner kadry juniorek młodszych Małopolski andrzej 
Żądło. Kiedy przebywałam na zgrupowaniu tej ka-
dry w Makowie Podhalańskim spotkałam piłkarki 
z Respektu. Były to cztery siostry Topy. To one na-
mówiły mnie do udziału w treningach Respektu.
opuściła Pani Spartę winiary?
Z żalem, ale tak. Pomyślałam, że może warto za-
ryzykować i spróbować sił w drużynie kobiecej.
Zasiliła Pani szeregi Respektu w …
… 2014 roku. Miałam wówczas piętnaście lat. Re-
spekt liczył sobie rok i grał w III lidze.
Jak została Pani przyjęta przez zespół?
Bardzo miło i ciepło. Tak jest zresztą do dzisiaj.
Przez jakiś czas występowała Pani jako na-
pastniczka, dzisiaj jest Pani środkową po-
mocniczką?
Najlepiej czuje się na środku pomocy.
Czy dlatego, że środkowy pomocnik to za-
zwyczaj mózg drużyny?
Być może trochę dlatego, ale głównie dlatego, 
że na tej pozycji trzeba grać nie tylko nogami, 
ale także głową czyli myśleć. W odpowiednim 
momencie zwolnić grę, przytrzymać piłkę, w od-
powiednim momencie przyspieszyć. Zawsze sta-
ram się jako środkowy pomocnik wnieść do gry 
zespołu jakąś wartość.
Czy jest Pani pomocnikiem ofensywnym czy 
defensywnym? Taki Krychowiak czy raczej 
Zieliński?
I takim, i takim. W zależności od potrzeb i od tego, 
jak układa się gra. Niezależnie od tego wolę grać 
z przodu.
Jakimi cechami piłkarskimi powinien we-
dług Pani charakteryzować się środkowy po-
mocnik?
Musi umieć utrzymać się przy piłce, dokładnie po-
dać, mieć oczy dookoła głowy i dużo … myśleć.
Czy zauważa Pani u siebie te cechy?
Lepiej będzie jak wypowie się na ten temat trener.
Jak gra się Pani w I lidze? Czy jest trudniej, 
niż w drugiej?
Oczywiście, że tak. W I lidze rywalki są bardziej 
doświadczone, starsze i mocniejsze. Tutaj każda 
strata piłki to potencjalna szansa na gola. Trze-
ba się bardzo mocno pilnować.
A jak w realiach I ligi znajduje się Respekt?
Jest nam trudno, ale z meczu na mecz czujemy 
się coraz lepiej. W każdym spotkaniu dajemy z 

siebie wszystko.
Czy Pani zdaniem Respekt ma szansę na to, aby 
obronić miejsce w pierwszoligowej tabeli na na-
stępny sezon?
Utrzymamy się na pewno!
Skąd taka pewność?
Z meczu na mecz zdobywamy coraz większe do-
świadczenie, ogrywamy się. Będzie dobrze.
Spotkałem się już kilkakrotnie z opiniami kibi-
ców, którzy twierdzą, że jest Pani piłkarką do-
skonale wyszkoloną technicznie. Czy potwier-
dza Pani tę umiejętność? Jakie są Pani mocne, 
a jakie słabsze strony?
Istotnie. Czuję się zawodniczką, która nie ma prob-
lemów w kontakcie z piłką. Myślę, że moimi atuta-
mi są także: umiejętność zastawienia się przed ry-
walką, waleczność oraz strzał z dystansu.
Lewą czy prawą nogą?
Prawą. ale jak trzeba to i lewą. Częściej jednak i sku-
teczniej prawą.
Czy dobrze rozumie się Pani z partnerkami na 
boisku?
Tak na boisku, jak i poza nim. Tworzymy zgraną ro-
dzinę.
Gdyby pojawili się u Pani działacze innego klu-
bu i zaproponowali zmianę barw na korzystnych 
warunkach przyjęłaby Pani propozycję?
Nie zamienię Respektu na żaden inny klub.

Tak piłkarz, jak i piłkarka narażeni są na kontu-
zje. Czy miała Pani już jakieś problemy ze zdro-
wiem spowodowane grą?
Podczas turnieju halowego rozgrywanego w listo-
padzie 2015 roku doznałam złamania kostki. Poja-
wił się gips. Pauzowałam wówczas 6 tygodni. Dzi-
siaj na szczęście po tamtej kontuzji nie ma już śladu.
Ma Pani dzisiaj 19 lat. Czy piłka jest w Pani ży-
ciu najważniejsza?
Tak.
Teraz zapewne równie ważne będą studia?
Pewnie tak. Dostałam się na I rok Wydziału Wycho-
wania Fizycznego krakowskiej aWF. Razem z Ma-
rysią Dziadkowiec, koleżanką z boiska i z drużyny.
Czy studia nie będą przeszkodą w uprawianiu 
sportu?
Zamierzam udanie godzić jedno z drugim.
o czym marzy Pani w związku z grą w Respekcie?
O awansie do ekstraklasy.
A czy nie marzy się Pani gra w reprezentacji 
kraju?
Marzy, ale wiem, że to marzenie bardzo trudne do 
spełnienia.
Ale nie niemożliwe?
Sama nie wiem?
Jak spędza Pani wolny czas?
W gronie przyjaciół. Nie czytam, bo nie lubię, słu-
cham co „przyjdzie na ucho”.

Żywe srebro na boisku, świetna tech-
nika, przegląd sytuacji, walecz-

ność. To główne cechy Zuzanny Wę-
glarz, środkowej pomocniczki w żeń-
skiej drużynie LKS Respekt Myślenice. 
Piłka nożna i Respekt to dzisiaj dwie 
życiowe pasje Zuzy. 

NAJLEPIEJ CZUJę SIę NA ŚRODKU POMOCY
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ZUZANNA WĘGLARZ:

(MH)

ZUZANNA WęGLARZ - urodzona 
16 maja 1999 roku w Myślenicach. 
Pierwszy klub Dziekanovia Dziekano-
wice, drugi Sparta Winiary. Od 2014 w 
szeregach Respektu Myślenice. Gra 
na pozycji środkowej pomocniczki, 
była członkini kadry Małopolski junio-
rek młodszych, studentka pierwsze-
go roku krakowskiej AWF na Wydzia-
le Wychowania Fizycznego.


