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roku urodzi o si w naszej
gminie dzieci ( dziewczynki i
ch opców), z tej liczby: w Koninie
dzieci ( dziewczynki i ch op-
ców), w Nied wiedziu dzieci (
dziewczynek i ch opców), w Podo-
binie dzieci ( dziewczynek i

ch opców) i w Por bie Wielkiej dzieci ( dziewczynek i
ch opców).

tym e samym roku zmar o w na-
szej gminie mieszka ców ( kobiet i

czyzn), z tej liczby: w Koninie - zmar-
ych ( kobiet i m czyzn), w Nied wie-

dziu - zmar ych ( kobiety i m czyzn),
w Podobinie - zmar ych ( kobieta, m -
czyzn) i w Por bie Wielkiej - zmar ych (
kobiet i m czyzn).

powy szego wynika, i w ubieg ym ro-
ku naszej gminie przyby o mieszka ców
(rok wcze niej by o ich ) - w tym p ci

skiej i m skiej. Zatem zanotowali my
dodatni przyrost naturalny Nowo narodzo-
nym yczymy d ugiego i szcz liwego y-
cia.

a terenie gminy yje osób w wieku powy ej lat (
czyzn i kobiet) - w Koninie , w Nied wiedziu , w

Podobinie i w Por bie Wielkiej - .
eniorzy (najstarsi mieszka cy poszczególnych wiosek

licz sobie: w Koninie - lata, w Nied wiedziu - lat, w
Podobinie - lata i w Por bie Wielkiej - .

gminy jest Nied wiedzia w wieku
lat! Wszystkim yczymy d ugiego i spokojnego ycia.

a terenie gminy czynne by y
punkty sprzeda y alkoholu ( loka-
li gastronomicznych i sklepów).
Alkohol mocny, powy ej 18%, na-
by mo na w sklepach i loka-
lach gastronomicznych. W pozosta-
ych podaje daje si napoje o zawar-

to ci do 18%alkoholu tj. piwo, ewentualnie wino.
rozbiciu na poszczególne wioski liczba punktów sprze-

da y napojów alkoholowych przedstawia si nast puj co:
Konina - , Nied wied - , Podobin - i Por ba Wlk. - .

minn Bibliotek Publiczn w Nied wiedziu
odwiedzi o w ci gu ubieg ego roku czytel-
ników,

N 2008
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1176

a koniec roku nasz gmin
zamieszkiwa y osoby: ko-
biet i m czyzn. W poszczegól-
nych so ectwach mieszka: Konina -

osób ( kobiet i m -
czyzn), Nied wied - osób (

kobiet i m czyzn), Podobin - osób ( kobiet i
czyzn) i Por Wielk - osób ( kobiety i
czyzn).
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eniork mieszkanka

którzy wypo yczyli ksi ki.

niedziel 11. 01 wolontariusze Wielkiej
Orkiestry wi tecznejPomocy zebrali:
w Koninie - oko o , w Nied wie-
dziu i Podobinie - oko o z . W sumie
gminna kwesta przynios a w tym roku Wiel-

kiej Orkiestrze wi tecznej Pomocy oko o .

Zebra i opracowa Stanis aw Stopa
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Jednym z tematów lutowej sesji radnych by a ocena
stanu bezpiecze stwa w naszej gminie w roku 2008. Po-
ni ej jego statystyczny obraz sporz dzony na podstawie
informacji przekazanych przez Komendanta Komisa-
riatu Policji w Mszanie Dolnej:
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PRZEST PCZO W LICZBACH

dnotowano wzrost liczby przest pstw z w roku
2007 do w roku 2008 (wzrost o )

dnotowano wzrost liczby przest pstw o charakterze
kryminalnym o w stosunku do poprzedniego roku
(rok 2007 - , rok 2008 - ).

nacz co wzros a liczba wypadków drogowych - by o
ich (w 2007 roku - )

pad a liczba przest pstw przeciwko mieniu (kradzie-
e i w amania) do , wobec w 2007 roku.

mniejszy a si liczba bójek, pobi i uszkodze cia a
do (w 2007 roku by o ich ).

ono mandatów (w roku 2007 - )
a podejrzanych o pope nienie przest pstwa w

przypadkach byli to nieletni.
oprowadzono osób do wytrze wienia ( w 2007)
atrzymano nietrze wych kierowców (wobec w

roku 2007)
atrzymano dowodów rejestracyjnych (nast pi

spadek o ).
ykonano interwencji ( w 2007 r.) Wylegi-

tymowano osoby (wobec w poprzednim roku.)
* U 134

120 80
* W

17,9 11,8
7,2

jawniono przest pstwa w mie cie Mszana Dol-
na, w gminie Mszana Dolna i w gminie Nied wied .

ska nik przest pczo ci na 1000 mieszka ców wy-
nosi: miasto Mszana Dln - , gmina Nied wied - ,
gmina Mszana Dolna - .

Lp. Rodzaj przest pstwa 2008 2007

1. Zgwa cenia 0 1

2. amania 28 27

3. Kradzie e 40 49

4. Bójki, pobicia 6
8

5. Oszustwa 31 7

6. Wypadki drogowe 17 8

7. Inne 212 129

RAZEM 334 229

Mandat za wykroczenie 2008 2007

Przeciwko bezpiecze stwu na drogach 492 386

Przeciwko bezpiecze stwu publicznemu 44 34

Przeciwko ochronie przyrody 12 18

Przeciwko innym przepisom 50 40

RAZEM 598 478
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10 lat dzia alno ci Stowarzy-
szenia Osób Niepe nospraw-
nych im. w. Brata Alberta

w Nied wiedziu.

ok 2008 by dziesi -
tym rokiem dzia alno ci Sto-
warzyszenia. W marcu 1999
roku rozpocz to rehabilita-
cj osób niepe nosprawnych
z terenu gminy Nied wied
(g ównie dzieci). Pocz tko-
wo wiczenia odbywa y si
w gabinecie p. Jolanty Paca-
nowskiej, nast pnie w sali
wicze sportowych Szko y

P o d s t a w o w e j w
Nied wiedziu. W tym e samym roku w marcu i maju odby y
si spotkania z p. J. Plat - prezesem Stowarzyszenia w
Tymbarku. Mia y one na celu zapoznanie si ze sprawami
organizacyjnymi Stowarzyszenia oraz ró-d ami
finansowania dzia alno ci.

dniu 1. 06. 1999 r. odby o si zebranie za ycielskie,
na którym wy oniono Komitet Za ycielski w sk adzie: Ks.
Proboszcz Marek Wójcik, Maria Lupa i Jolanta Pacanowska
rehabilitantka. Od tej pory rozpocz to przygotowania do o-
pracowania Statutu, jako g ównego dokumentu na podsta-
wie którego opiera si dzia alno Stowarzyszenia. Ka dy,
deklaruj cy przynale no do Stowarzyszenia zobowi za
si do w asnego wk adu pracy, op acania sk adek cz onko-
wskich, oraz pozyskiwania sojuszników dla podj tej inicja-
tywy.

o okresie trudnej pracy organizacyjnej Stowarzysze-
nie zosta o zarejestrowane w S dzie Okr gowym w Nowym

czu w dniu 28.X.1999 r. pod nazw

. W tym samym roku
w dniu 7 listopada odby o si pierwsze Walne Zgromadze-
nie Stowarzyszenia. W obecno ci 38 osób dokonano wybo-
ru Zarz du Stowarzyszenia w sk ad którego weszli: Jan
Krzysztofiak - prezes, Maria Lupa, Zofia Drajewicz i Tade-
usz Kowalczyk. Wybrano równie Komisj Rewizyjn i S d
Kole ski. Obecny na zebraniu Wójt Gminy J. Potaczek
przekaza Zarz dowi klucz do pomieszczenia wynaj tego
od Gminnej Spó dzielni, przewidzianego na siedzib Sto-
warzyszenia. Od tej pory przyst piono do adaptacji pomie-
szcze na sale do wicze rehabilitacyjnych. W pracach
bra o udzia szerokie grono spo ecze stwa, rodziny osób

niepe nosprawnych, sympatycy Stowarzyszenia. Nad pra-
cami czuwa i pomaga w realizacji Zarz d. Do wyremon-
towanej sali pozyskano niezb dny sprz t.

w obecno ci
adz administracyjno-samorz dowych gminy i sponsorów

ks. Proboszcz po wi ci lokal - siedzib Stowarzyszenia.
Wyremontowana i po wi cona sala zacz a spe nia swoj
funkcj wobec oczekuj cych i potrzebuj cych fachowej po-
mocy rehabilitacyjnej. Zatrudniona p. Jolanta Pacanowska,
wykwalifikowana fizjoterapeutka mog a nie pomoc i ulg
innym. Czyni to do dzi z wielkim oddaniem i zaanga o-
waniem i jak zapewnia, czyni to b dzie nadal. Zawsze u-
miechni ta, pe na ciep a, skromna, ale wielce pracowita,

wzbudza sympati i zaufanie w ród podopiecznych i rodzi-
ców. Bardzo Jej za to dzi kujemy!

ubileuszowy Rok 2000 up yn pod has em „Trzeba
by dobrym jak chleb”. Has o sta o si rzeczywisto ci .
Tych, którzy bezinteresownie i z g bi serca pomagaj , jest
coraz wi cej, ale i potrzeby wzrastaj . Szczególnie potrze-

bna staje si pomoc finansowa, bez której nie sposób nic
zdzia . Tymi, którzy systematycznie zasilali bud et Sto-
warzyszenia okazali si : ks. Proboszcz i Wójt Gminy. Dzi -
ki tym systematycznym wp ywom finansowym mo na by o
pokrywa koszty zwi zane z dzier aw pomieszcze i ich
utrzymaniem, oraz zatrudnieniem rehabilitantki. Przyby-
wa o te ch tnych do korzystania z rehabilitacji, wzros a li-
czba cz onków Stowarzyszenia. Zarz dowi przybywa o
pracy, ale nie narzeka , wr cz odwrotnie, cieszy si e mo-
e organizowa dzia alno na rzecz potrzebuj cych. S

bardzo oddani sprawie ludzi niepe nosprawnych; wszystko,
co robi , czyni z potrzeby serca. Zapewniaj rehabilitacj
oraz warunki potrzebne do realizacji tego zadania; organi-
zuj imprezy kulturalne,turystyczne, okoliczno ciowe, cha-
rytatywne, maj ce na celu pozyskanie funduszy na rozwój
dzia alno ci Stowarzyszenia. Za ich wysi ek mo emy im
gor co podzi kowa !

R

W

P

15 stycznia 2000 Roku Jubileuszowego

J

Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepe nosprawnych im. w. Brata Alberta przy
parafii w. Sebastiana w Nied wiedziu

sali rehabilitacyjnej coraz cia niej, przyby o sprz tu,
zwi kszy a si liczba osób wicz cych.

W
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tak 1 wrze nia 2004 roku Za-
rz d zorganizowa spotkanie z
wszystkimi, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili si do tego, e
dzi mo emy cieszy si z tego, co
mamy: pi kne i wygodne pomie-
szczenia do spotka wicze re-
habilitacyjnych. e mo emy w
godny sposób pomóc potrzebuj -
cym. Wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób pomagali i poma-
gaj nadal, t drog sk adamy ser-
deczne podzi kowania!

a
w dniu 8 marca br. zosta y uhono-
rowane nast puj ce osoby:

Ks. Proboszcz
, Wójt Gminy Nied wied

, Prezes Stowarzy-
szenia ,

,
, Kom za . , re-

habilitantka -
, sympatyzuj cy ze Stowarzy-

szeniem i
obecnie wiceprezes.

sobom tym oprócz gor cych
podzi kowa yn cych z g bi
serca chcemy wr czy pami tko-
we dyplomy. To Oni tworzyli 10-
letni histori Stowarzyszenia,
byli aktywni od samego pocz tku,
ofiarowali swój cenny czas na nie-
sienie pomocy innym. Liczymy, e
starczy im si i energii na nast pne
10 lat, i e nadal b rozwija Sto-
warzyszenie a w. Alberta - nasze-
go Patrona prosimy, by dalej or -
dowa za Stowarzyszeniem u tronu
Pana Boga:

Z

P

arz d coraz cz ciej my li, co by zrobi , aby powi k-
szy metra ? I tu znowu ks. Proboszcz otworzy swoje wiel-
kie serce - zaproponowa oddanie pomieszcze starej pleba-
nii pod dzia alno Stowarzyszenia

omieszczenie wymaga o wielu prac remontowych i na-
adów finansowych. Apel do spo ecze stwa nie pozosta

bez echa. Wójt i w adze Gminy, sympatycy Stowarzyszenia,
rodzice dzieci niepe nosprawnych, rzemie lnicy z terenu
gminy, osoby prywatne i niemal ca a spo eczno gorcza -
ska okazali swoje serce, ofiarno i ch pomocy. Przekazali
fundusze, ofiarowali pomoc w pracach remontowych, s u-
yli rad . Ci ludzie dokonali wielkiej rzeczy - doprowadzili

do wietno ci zniszczone pomieszczenia, nadaj c im obec-
ny wygl d i przystosowuj c je do potrzeb niepe nospraw-
nych. Wyremontowano nie tylko pomieszczenia wewn trz,
ale te uporz dkowano teren przylegaj cy do budynku, wy-
konano boisko sportowe. Prace trwa y przez trzy miesi ce
(czerwiec, lipiec i sierpie ). Codziennie inna ekipa wyko-

nywa a kolejne prace, a ks. Proboszcz okiem wytrawnego
gospodarza dogl da ca ci, wspiera rad i finansowo,

chwali lub gani , ale zawsze z czaruj cym u miechem, któ-
ry bardzo pomaga w pracach i zach ca do nowych ini-
cjatyw.

I

N spotkaniu jubileuszowym

Marek Wój-
cik Ja-
nusz Potaczek

Jan Krzysztofiak Tade-
usz Kowalczyk Zofia Draje-
wicz Maria Lupa

Jolanta Pacanow-
ska

Andrzej Pacanowski
Jan Rataj

O

wi ty Albercie wspo-
magaj cy wszystkich, którzy id
twoimi ladami, módl si za nami.
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wi teczno - op atkowej atmo-
sferze debatowali radni na ostatniej se-
sji w „Starym Roku”, która mia a miej-
sce 29 grudnia. Sal obrad - jak na pod-
sumowaniu roku i uchwalaniu bud etu
bywa - wype nili radni, przedstawiciele

adz gminnych, oraz dyrektorzy pla-
cówek o wiatowych i kierownicy in-
stytucji oraz organizacji z terenu ca ej
gminy. Po przedyskutowaniu zaplano-
wanych na sesj spraw i problemów,
radni podj li nast puj ce decyzje:

. Zaaprobowali informacj Wójta
Gminy o pracy w okresie od ostatniej,
listopadowej sesji.

. Przedyskutowali i uchwalili:
) Bud et Gminy na 2009 rok (pi-

szemy o tym na stronie 8)
) Gminny Program Profilaktyki i

Rozwi zywania Problemów Alkoholo-
wych w roku 2009.

) Gminny Program Przeciwdzia-
ania Narkomanii w roku 2009.

) Wysoko górnej stawki op aty
za mieci. Wynosi ona b dzie: od po-
jemnika 120 litrów - (opró niane
raz w miesi cu), pojemnika 240 litrów -

(opró niane przynajmniej raz na 6
tygodni) i od pojemnika 1100 litrów -

(opró niane „na telefon”, ale co
najmniej raz na kwarta ). Za mieci se-
gregowane stawki s o ni sze.
Opró nienie pojemnika mo e nast pi
„ ” samego zainteresowane-
go, co poci ga za sob oczywi cie ka -
dorazow op at w podanej wy ej wy-
soko ci.

) Wysoko op aty sta ej za dzieci
6-letnie przebywaj ce w przedszkolu
9-godzinnym i 5-godzinnym. Op ata ta
wynosi dzie od 1 stycznia 2009 ro-
ku: . - za pobyt dziecka w przed-
szkolu 9-godzinnym, . - za pobyt
dziecka w przedszkolu 5-godzinnym z
dwoma posi kami, . - za pobyt
dziecka w przedszkolu 5- godzinnym z
jednymposi kiem (np. zupa). Za wiad-

czenia wykonywane ponad podstaw
programow ustala si op at sta mie-
si czn dla dzieci 6-cio letnich („ze-
rówka”) w wysoko ci . za pobyt
dziecka w przedszkolu 9-godzinnym.
Sze ciolatki („zerówka”) ucz szczaj -
ce do 5-cio godzinnego przedszkola

, jest to obo-
wi zek szko y. Wy ywienie pokrywaj
rodzice wg stawek ustalonych w danej
placówce.

adni dokonali zmian w bud ecie
gminy na 2008 r. oraz podj li uchwa o
przyst pieniu do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Nied wied . Postanowili
tak e spraw przekwalifikowania jed-
nej z dzia ek w Koninie przenie na
nast pn sesj , celem rozpoznania i
przedyskutowania sprawy.

zako czeniu tej krótkiej infor-
macji dodam, e otrzymali my pod-
wójne zapewnienie (od Wójta J. Pota-
czka oraz cz onka Zarz du Powiatu S.
Potaczka), i w 2009 roku wszystkie
pozosta e odcinki dróg powiatowych
otrzymaj now nawierzchni asfalto-

(w Koninie, Koninkach i Por bie
Górnej). Trzymamy za s owo.

esj zako czy y liczne podzi ko-
wania od uczestnicz cych w obradach
go ci dla Gospodarza Gminy, tak e
radnych za ca oroczn prac na rzecz
lokalnej spo eczno ci, oraz yczenia
dalszych sukcesów w roku 2009. „Sta-
ry Rok” po egnano tradycyjnym op at-
kiem, yczeniami i wspólnym kol do-
waniem.

olejnym tematem debaty by a roz-
budowa O rodka Zdrowia na bazie is-
tniej cych fundamentów.

BUD ETOWA

W

1

2
a

b

c

d

10 z

20 z

100 z

50%

na telefon

e

150 z
75 z

50 z

75 z

R

W

S

K

Do op aty doliczony zostanie
dodatek 20%, je li pojemnik znajduje
si w trudno dost pnym miejscu.

nie
ac adnej op aty sta ej

Stanis aw Stopa

lutego radni spotkali si na kolej-
nej sesji Rady Gminy w której ucze-
stniczyli równie Wójt J. Potaczek, M.
Szczepa ski - Komendant Komisariatu
Policji w Mszanie Dolnej, S. Potaczek -
cz onek Zarz du Powiatu, M. M ko-
wski - sekretarz Urz du Gminy, S. Po-
taczek - pracownik Urz du i so tysi.

a pocz tku Wójt gminy poinfor-
mowa radnych o swojej pracy w okre-

sie, jaki up yn od ostatniej sesji. W jej
ramach m.in.:

- uczestniczy w wielu spotkaniach
op atkowych na terenie naszej Gminy,

- uczestniczy w spotkaniu z Woje-
wod Ma opolskim podczas którego
poczyni starania w kierunku pozyska-
nia rodków finansowych na zakup 3
tysi cy pojemników do segregacji
mieci oraz poruszy problem pozyska-

nia rodków na doko czenie budowy
kanalizacji (stanie si to mo liwe do-
piero po uruchomieniu Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, dotycz -
cego rodków pomocowych dla gmin),

wyrazi zaniepokojenie skal i
cz stotliwo ci podwy ek cen pr du w
2009 roku,

poczyni starania w celu uzyskania
promesy na kwot 30 tysi cy z otych na
ogrodzenie „Orkanówki”,

przygotowa szereg dokumentów
na realizacj zada bie cych (m.in.
przygotowywane s dokumenty na od-
budow dróg popowodziowych).

ast pnie Przewodnicz cy M. Do-
maga a poprosi o wyst pienie Marka
Szczepa skiego - Komendanta Policji,
który obszernie omówi stan bezpie-
cze stwa na naszym terenie w r. 2008
oraz udzieli odpowiedzi na pytania
radnych. Dyskusj o bezpiecze stwie
podsumowa a wypowied J. Potaczka
oceniaj ca pozytywnie wspó prac z
Policj oraz yczenia wszelkiej pomy-
lno ci w bie cym roku dla ca ej za o-

gi Policji w Mszanie Dolnej (temat ten
opisujemy na stronie 3).

dalszej cz ci spotkania radni
debatowali nad propozycj przyst pie-
nia do zmiany Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny przedstawionego przez S. Potaczek,
odpowiedzialn w Urz dzie za spraw
rodowiska.

o obszernej dyskusji radni upo-
wa nili Wójta Gminy do:

) podj cia dzia w kierunku ana-
lizy zmian w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego,

) podania do publicznej wiadomo-
ci informacji o zg aszaniu wniosków

do zmian w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. Termin
sk adania wniosków przez zaintereso-
wanych mieszka ców ustalono do

) przygotowania zmian w bud ecie
Gminy na 2009 rok celem zaplanowa-
nia rodków na wy ej wymienione dzia
ania.

9

N

-

-

-

N

W

P

a

b

c

LUTOWA

30
kwietnia 2009 roku.

6
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-

powiedzia Wójt. Rozpocz -
a si dyskusja nad koncepcj rozbudo-

wy. Pada y licznie propozycje i uwagi.
Najcz ciej g os zabierali radni: Z. Ry-
cerz, M. Florczak, B. Cicha ska, H.
Mróz, K. Wsolak. Dyskusj zako czo-
no podj ciem uchwa y upowa niaj cej
Wójta Gminy do :

) Podj cia dzia w celu opraco-
wania koncepcji rozbudowy budynku

rodka Zdrowia. Koncepcja winna o-
bejmowa :

ekspertyz techniczn stanu fun-
damentów i podpiwnicze ,

dokumentacj techniczn i proje-
ktow ,

kosztorys budowlany,
uzyskanie pozwolenia na budow .
) Przygotowywania zmian w bu-

ecie Gminy na 2009 rok, celem za-
planowania rodków na rozbudow

rodka Zdrowia w Por bie Wielkiej,
bok powy szych spraw radni za-

li si tak e innymi problemami. Roz-
wa ali mo liwo utworzenia stra y
gminnej na naszym terenie. Upowa -
nili Wójta J. Potaczka do dzia w tej
sprawie.

zwi zku z planami budowy
chodników przy drogach powiato-
wych, Rada upowa ni a Wójta do za-
warcia umowy partycypacyjnej ze sta-
rost powiatu limanowskiego, przepro-
wadzenia post powania przetargowe-
go, oraz wyst pienia w roli inwestora
przy realizacji nast puj cych zada :

. Budowa chodnika wzd drogi
powiatowej Mszana Dolna - Hucisko w
miejscowo ci Podobin (planowana

ugo 1.007 metrów) jako kontynua-
cj zadania z 2008 roku.

. Budowa chodnika wzd drogi
powiatowej w miejscowo ci Por ba
Wielka o d ugo ci 110 metrów.

. Wykonanie dokumentacji techni-
cznej na budow chodnika w Por bie

Wielkiej - Koninkach oraz w Koninie.
. Gmina otrzyma a z MSWiA pro-

mes na kwot 400 tys. z na dofinan-
sowanie skutków powodzi. rodki te
zostan przeznaczone na drogi do osie-
dli: Chlipa y, Kaciki, Gro , Nowina,
Zagronie, oraz doko czenie remontu
mostu do os. Misiury. Kolejna prome-
sa, jak otrzymamy, wykorzystana zo-
stanie na drogi w innych so ectwach.

ójt poinformowa radnych o de-
cyzji Rady Nadzorczej Spó ki “Gor-
cza skie Wody Termalne”, która odwo-

a ze stanowiska prezesa A. Grusz-
czyka. Na jego miejsce zosta powo a-
nyA. Róg z Mszany Dolnej.

a zako czenie Marek M kowski
przedstawi spraw solarów do ogrze-
wania budynków. Jest mo liwo uzy-
skania dop aty w wysoko ci 50 % ko-
sztów przy ich montowaniu. Wnioski w
tej sprawie nale y sk ada w Urz dzie
Gminy.

Sprawa ci gnie si od d szego
czasu i je eli w roku 2009 si tego nie
rozpocznie, to fundamenty ulegn zni-
szczeniu -

Anna Liberda
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ragn Czytelników „Zgody” poinformowa szerzej o re-
moncie „Orkanówki”, który zosta przeprowadzony w dniach
21 lipca do 25 listopada 2008 r. Co w ramach remontu zo-
sta o zrobione?

. Po ono posadzk kamienn przed budynkiem, przed
rze Orkana oraz przed schodami do muzeum.

. Zbudowano kamienne schody z bocznego wej cia
do „Orkanówki i chodnik od nich wzd budynku.
. Wymieniono dwoje drzwi wej ciowych do budynku.
. Wycyklinowano i pomalowano wszystkie pod ogi i schody
na pi tro (16 pomieszcze ).

. Wymieniono dach z podwójnym kryciem nowymi gontami.

. Ocieplono dach oraz poddasze.

. Wykonano remont i czyszczenie studni, za ono pomp ,
doprowadzono wod do budynku, zainstalowano umywal-

, kran i muszl klozetow .
. Wykonano odprowadzenie cieków i za ono oczyszcza-
lni biologiczn .

. Wyczyszczono i zaimpregnowano zewn trzne ciany
budynku.
. Wymieniono okna na trzech werandach.
. Wymieniono oszklenie prawie wszystkich okien.
. Wykonano szpachlowanie i bia kowanie otynkowanych
pomieszcze .
. Wyczyszczono i pomalowano ciany i drewniane sufity.
. Wykonano obudow zewn trznych schodów.
. Pomalowano wszystkie okna i drzwi.
. Za ono na drewnianych hakach drewniane rynny
wokó budynku.
.Wykonano ca kowity remont instalacji elektrycznej
z przeniesieniem licznika na zewn trz budynku.

. Za ono w azy dachowe i instalacj odgromow .

. Wybudowano nowy komin.

. Pomalowano gabloty, pó ki ekspozycyjne oraz kraty
w oknach.

. Wykonano cz ogrodzenia (dalsza b dzie robiona
na wiosn )

prócz powy szych zosta o wykonanych wiele drobniej-
szych prac, których nie sposób tu wszystkich wymieni .

orzystaj c z okazji chc bardzo serdecznie podzi ko-
wa ównie p. Wójtowi naszej gminy za to, e pokonuj c
wiele trudno ci i k opotów, zdoby fundusze na przeprowa-
dzenie remontu „Orkanówki”. Dzi ki temu Firma Ciesielsko -
Budowlana Andrzeja Napory mog a zrobi tak wiele dla tego
zabytkowego budynku. Jemu te sk adam gor ce podzi ko-
wania za serce w one w prace przy „Orkanówce”. By o to
ogromne przedsi wzi cie, którego si podj li i wykonali.
Chc równie podzi kowa Tadeuszowi Cicha skiemu za
wykonanie cz ci p otu i mam nadziej e do najbli szej
„Majówki” prace przy ogrodzeniu zostan doko czone.

an Wójt Janusz Potaczek oraz p. Andrzej Napora byli
równie sponsorami lamp wisz cych, które zosta y zakupio-
ne i powieszone w pomieszczeniach „Orkanówki”. W okresie
kiedy remontowany by dom pisarza, równie zosta wyko-
nany cz ciowy remont najwytworniejszego eksponatu „Or-
kanówki”, czyli pianino firmy „Petroff”. Mo na ju na nim za-
gra bez zatykania uszu.

ragn doda e od ko ca grudnia jestem nie tylko ku-
stoszem Orkanówki, ale chwilowo (bo do ko ca marca) pe -
ni tak e obowi zki kierownika Gminnego Centrum Kultury.
W planie jego dzia na rok 2009 brak jest wielu imprez z
powodu panuj cego ogólnokrajowego kryzysu gospodar-
czego. Jednak mimo ci bud etowych mam nadziej e u-
da si zorganizowa kilka z nich. Jedn z wi kszych plano-
wanych imprez b dzie „Majówka u Orkana” (30 V). Równie
w maju planowany jest zlot szkó im. W . Orkana. W lipcu pla-
nuj na rynku w Nied wiedziu zorganizowa „Lato pod Tur-
baczem”, a we wrze niu Gminne Do ynki.
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1 dochody bud etu gminy
17.875.415,00

P
45.606,00 80.500,00

64.504,00
14. 851,00

111.188,00

2.537.957,00
6.880.450,00

3.630.952,00
574.082,00

363.600,00
3.049.000,00

138.200,00
64.000,00
46.300,00

112.890,00
25.000,00

2 wydatki bud etu gminy
16.933.360,00

370.117,00
369.346,00

44.906,00 131.272,00
15.000,00

224.467,00
92.000,00

31.000,00

23.200,00
484.908,00

234.674,00 8.333.922,00
4.022.740,00

234.829,00
835.057,00 2.769.674,00

235.442,00 65.670,00

57.700,00 3.818.124,00

30.000,00 85.509,00
589.289,00

116. 650,00
162.690,00

110.540,00
52.150,00 62.500,00

S

S

3
942.055,00

a sesji w dniu 29 grudnia radni uchwalili bud et.
Oto porcja informacji o zagospodarowaniu rodków
pieni nych gminy w bie cym roku. Warto przypom-
nie e ponad 90% rodków bud etowych stanowi
dotacje i subwencje. Pozostajemy zatem niezmiennie
na garnuszku Pa stwa.

. Ustala si w wysoko-
ci - z .

lanowanych dochodów dostarcz m in. le nictwo
, wp ywy z poboru wody - z ,

wp ywy z najmu i dzier awy lokali mieszkalnych i u yt-
kowych - z , z ogrzewania lokali mieszkal-
nych i u ytkowych - z , administracja publi-
czna - z , dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj -
cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich
poborem (po prostu wp ywy z podatków, op at i daro-
wizn) - z , cz wiatowa subwencji o-
gólnej - z , cz wyrównawcza subwen-
cji ogólnej - z , cz równowa ca sub-
wencji ogólnej - z , o wiata i wychowanie -

, dotacja celowa na wiadczenia rodzin-
ne - z , dotacja celowa na zasi ki i pomoc
w naturze - z , dotacja celowa na funkcjo-
nowanie o rodka pomocy spo ecznej - z ,
dotacja celowa na do ywianie uczniów - z ,
dotacja na zakup pojemników na mieci -
wp ywy za wywóz mieci - z .

. Ustala si w wysoko-
ci: z , z tego m. in. na:

Rolnictwo - z (w tym infrastruktura wo-
doci gowa i sanitacyjna wsi - z ),le nict-
wo - z , dostarczenie wody - z ,
drogi publiczne i gminne - z , wewn trzne -

, gospodark gruntami i nieruchomo-
ciami - z , plany zagospodarowania prze-

strzennego - z ,

, OSP - z , obs ug ugu pu-
blicznego - z , rezerwy ogólne i celowe -

, o wiat i wychowanie - z
(szko y podstawowe - z , oddzia y przed-
szkolne w szko ach podstawowych - z ,
przedszkola - z , gimnazja -
zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó -

, sto ówki szkolne - z ), prze-
ciwdzia anie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii -

, pomoc spo eczn - z , re-
habilitacj zawodow i spo eczn osób niepe nospra-
wnych - z wietlice szkolne - z ,
oczyszczanie wsi - z , o wietlenie ulic,
placów i dróg - , kultur i ochron dzie-
dzictwa narodowego - z (w tym na domy i

rodki kultury, wietlice i kluby - z , biblio-
teki - z ), kultur fizyczn i sport - .

truktura planowanych dochodów przedstawia si
nast puj co: z podatków i op at lokalnych - 8,78%, u-
dzia w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa -
stwa - 5,36%, subwencje - 62,02%, dotacje - 20,47%,
dochody z mienia -0,61%, pozosta e dochody - 2,76%.

truktura planowanych wydatków przedstawia si
nast puj co: o wiata i wychowanie - 49,22%, wietli-
ce szkolne - 0,62%, ochrona zdrowia, pomoc spo ecz-
na - 23,07%, kultura i sport - 1,33%, obs uga d ugu pu-
blicznego - 2,86%, administracja - 11,45%, pobór po-
datków - 0,28%, gospodarka gruntami i nieruchomo-
ciami - 0,54%, gospodarka komunalna, woda, drogi -

6,37%, le nictwo, us ugi - 2,71%, bezpiecze stwo pu-
bliczne - 0,16%, rezerwa ogólna - 0,99%, rezerwa ce-
lowa - 0,31%, rezerwa celowa (zarz dzanie kryzysem)
- 0,09%.

. Ró nica mi dzy dochodami i wydatkami stanowi
planowan nadwy bud etu w kwocie

, z przeznaczeniem na wykazywan w rozchodach
bud etu sp at kredytów i po yczek zaci gni tych w
latach poprzednich. Stanis aw Stopa

administracj publiczn -

1.938.134,00

ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urz du Gminy w Nied wiedziu8

KOMUNIKATY * KOMUNIKATY * KOMUNIKATY
W

30 kwietnia br

W 1%

124 nale y poda nazw Stowarzyszenia, a w poz. 125 numer KRS 00000 30128

ójt Gminy informuje mieszka ców o przyst pieniu do zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Nied wied . Do dnia . nale y sk ada wnioski do sekretaria-
tu Urz du Gminy o zmian przeznaczenia dzia ek. Na tej podstawie zostanie przeprowadzona analiza
zasadno ci zmiany tego planu.

ójt Gminy prosi mieszka ców rozliczaj cych si o przekazywanie na rzecz Stowarzyszenia
Osób Niepe nosprawnych im. w. Brata Alberta w Nied wiedziu. W tym celu na drukach PIT w pozycji

. Ka da przekazana
otówka pozwoli na polepszenie warunków dzia ania tego Stowarzyszenia.
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W niedziel ,
5 01 2009 roku
odby o si Wal-
ne Zebrani e
Sprawozdaw-
cze OSP w Nie-

wiedziu. U-
czestniczyli za-
proszeni go-
cie: Grzegorz

Janczy - Ko-
mendant Po-
wiatowej PSP,

Kazimierz Czyrnek - Prezes Zarz -
du Powiatowego ZOSP RP, Tadeusz
Patalita - Prezes Zarz du Oddzia u
Miejsko - Gminnego, Marek Szczyp-
ka Naczelnik - Oddzia u Miejsko -
Gminnego, Janusz Potaczek - Wójt
Gminy Nied wied , Tomasz Zawir-
ski - Dyrektor Zespo u Szko y i Gim-
nazjum w Nied wiedziu, Czes aw
Kawala - so tys Koniny, Stanis aw
Wsolak, Piotr Talarek, Marek My-
sza, Marek Florczak, Halina Palka -
radni Gminy Nied wied .
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prawozdanie z dzia alno ci OSP
przedstawione zebranym przez Prezesa
A. Smaciarza zawiera o ocen ca oro-
cznej pracy stra aków w 2008 roku. O-
to najwa niejsze w tkiwyst pienia :

- By to rok porównywalny do po-
przednich lat pod wzgl dem wyjazdów
ratowniczo - ga niczych. Nasza jedno-
stka wzi a udzia w 37 akcjach rato-
wniczo - ga niczych, takich jak: po ary
budynków, wypalanie traw, wypadki i
inne - stwierdzi Prezes i kontynuowa :
Jednostka OSP doskonali a swoje u-
miej tno ci bior c udzia :

wiczeniach na terenie Szko y Pod-
stawowej i Gimnazjum w Por bie Wlk,

wiczeniach miejsko - gminnych,
które odby y si ostówce,

wiczeniach KSRG, które odby y
si opnicach Górnych,

wiczeniach ratowniczych na wy-
ci gu narciarskim w miejscowo ci La-
skowa.

Nasza OSPuczestniczy a w uroczy-
sto ciach: 75-lecia OSP w Kasince Ma-
ej, 130-lecia w Mszanie Dolnej, 60-le-

cia w Olszówce, ponadto w wi cie Pa-
trona w. Floriana, w pielgrzymce stra-
aków i wozów bojowych szlakiem pa-

pieskim z Krzeptówek do Lud mierza i
wi cie 11 listopada.

Rozpocz to remont kapitalny gara-
y, które tak naprawd nie zosta y nig-

dy wyko czone. Chcia bym podzi ko-
wa p. Wójtowi J. Potaczkowi za te in-
westycje. Panu Tomaszowi Zawirskie-
mu za wyremontowanie sali na drugim
pi trze, gdzie wcze niej mie ci y si
sale lekcyjne (sala zosta a wykorzysta-

na jako izba pami tkowa). Podzi ko-
wania nale si Radzie Gminy za u-
chwa z dnia 29 XII 2008 r. w sprawie
ustalenia ekwiwalentu pieni nego dla
cz onków OSP za udzia w akcjach ra-
towniczo - ga niczych, szkoleniach po-
arniczych, wiczeniach organizowa-

nych przez PSP lub Gmin . Ekwiwa-
lent ten wynosi 15 z za godzin w o-
kre lonych dzia aniach.

Otrzymali my rodki finansowe z
KSRG w wysoko ci 5110 z ., za które
zakupili my: Aparat podstawowy BD
96 - kompletny, sygnalizator bezruchu,
sinta-sorbent ze spryskiwaczem, 3 ko-
miniarki. Poza tym ze rodków Urz du
Gminy zakupili my: latark do apara-
tów powietrznych, wk adki do butów
gumowych (7 szt.), r kawice niepalne,
pr downice RAMBOJET, czapki do
munduru koszarowego (7 sztuk) spod-
nie stra ackie z membran UPS 2, he my
GALLET F1SF (4 sztuki).

Wypada oby si zastanowi w nie-
ugim czasie nad wymian pojazdu

bojowego redniego na m odszy, bo o-
becnie posiadany ma ju 35 lat i swoje
wys , co wi e si tak e z wi kszy-
mi wydatkami na utrzymanie go w pe -
nej gotowo ci bojowej”.

yst pienie Prezesa uzupe ni y:
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
Sprawozdania Finansowe
Przedstawienie Projektu Planu dzia-

ania na 2009 rok.
o dyskusji udzielono absoluto-

rium Zarz dowi OSP. Zatwierdzono
sk ad Zarz du i Komisji Rewizyjnej,
które pozosta y bez zmian. Przyj to
plan dzia ania na bie cy rok. Komisja
uchwa i wniosków zaproponowa a, a-
by podj dodatkow uchwa dotycz -

cis ej wspó pracy ze szko ami, któ-
ra mia aby na celu pozyskiwanie m o-
dych kandydatów na stra aków. By u-
zupe ni opis zebrania przytocz naj-
bardziej istotne w tki wyst pie zapro-
szonych go ci.

: - Najwa niejsi
w stra y s ludzie. S jednostki, które
posiadaj w swoich gara ach sprz t, sa-
mochody, ale nie maj zupe nie ludzi,
którzy mogliby bra udzia w akcjach.
Dlatego stra akiem musi by cz owiek
wyszkolony, m ody i zara ony bakcy-
lem ch ci dzia ania i pomagania innym.
Trzeba stawia na szkolenia, przeszko-
li tak stra , aby to by a jednostka do-
brze przygotowana do wszelkich rato-
wniczych dzia : do wypadku, prze-

ciwpowodziowa i wielu innych.
: - OSP to struktura

demokratyczna w której sami o sobie
stanowicie, a maj c Wójta dla którego
OSP jest oczkiem w g owie, to z pew-
wo ci dziecie si rozwija ycz , a-
by wszystko si powiod o i aby jedno-
stka osi gn a sukcesy.

: - Na kwestie fi-
nansowe stra acy nie mog narzeka .
Go cimy tutaj czterech radnych, dwóch
stra aków nale y do Rady. Radni nigdy
nie sk pili grosza je eli chodzi o OSP.
Ostatnio otrzymane 15 z , za godzin w
akcji ratowniczej jest najwy sz staw-

w ca ej Ma opolsce.
i zaproponowa , a-

by powsta a m odzie owa dru yna po-
arnicza. Du a grupa m odych ch op-

ców garnie si do tego typu dzia .
Warto by oby tych ch opców otoczy
opiek . Na pocz tku zaj cia ogólno -
sportowe, pó niej wiczenia bardziej
typowe dla dzia ratowniczych, a na-
st pnie zapoznanie ze sprz tem który
posiada jednostka. Na pewno z takiego
zespo u w przysz ci kilku ch opców
zosta oby stra akami.

zwróci uwag na
wag szkole medycznych stra aków.
Pierwsza pomoc jest bardzo potrzebna i
ka dy ratownik powinien umie przy-
wróci organizm uczestnicz cy w wy-
padku do stanu prawid owego funkcjo-
nowania. Podzi kowa wszystkim za
prac w minionym roku, g ównie za
skuteczno prowadzenia akcji ratow-
niczej.

. Chcia bym jeszcze przypom-
nie e pieni dze uzbierane z kalenda-
rzy s przeznaczone s na pokrycie u-
trzymania sali tj. ogrzewanie,pr d i ró -
ne wydatki do kuchni. Jak zostanie par

otych, to zakupujemy umundurowa-
nia dla stra aków. Z przykro ci stwier-
dzam fakt, e w domach mówi si „Ju
mamy kalendarz”, lub w ogóle nie wpu-
szcza si stra aków. W razie potrzeby
to si dzi kuj Panu Bogu i mówi „do-
brze, cie przyjechali”.Kalendarz jest
pami tk za przyj cie stra aków, jak
kogo nie sta na par otych, to stra-
acy te zostawi kalendarz. Jeszcze

jedna pro ba do rodziców: namawiaj-
cie dzieci do wst powania do stra y.

Kazimierz Czernek

Tadeusz Patalita

Janusz Potaczek

Tomasz Zawirsk

Grzegorz Janczy

Anna Liberda

Andrzej Smaciarz



Sk d u Pana zainteresowania geo-
graficzne? Kto zaszczepi te zami owa-
nia, nast pnie utrwala w umy le ucz-
nia, a pó niej studenta Marka d-
ka?

Kiedy i jak narodzi si pomys po-
dró owania po wiecie i uprawiania
tego ryzykownego hobby, jakim jest
alpinizm i himalaizm?

Liczy Pan sobie zaledwie 26 „wio-
sen”, a ma ju na koncie zdobyte naj-
wy sze szczyty Europy, Afryki, Amery-
ki Pó nocnej, Ameryki Po udniowej,
Australii, a tak e wej cie na dziewicz
gór w Himalajach Masala Peak. Do-
robek imponuj cy! Co dalej, jakie pla-
ny, czy mo e „Korona Ziemi”?

Które ze zdobytych szczytów wy-
maga y od Pana najwi kszej odwagi i
by y najtrudniejsze?

eografi interesowa em si chyba
od zawsze. Zami owanie do poznawa-
nia wiata zaszczepili we mnie rodzice.
Zacz o si to od wspólnych w drówek
po Gorcach, Pieninach oraz innych pol-
skich górach. Czasem by to wypad na
grzyby lub „borówki”. Pami tam rów-
nie e zawsze lubi em dostawa mapy
i przewodniki. Pó niej, jako ma y ch o-
piec robi em kopie tych map, ca y czas
„pod aj c” w kierunku swoich zainte-
resowa . W szkole redniej zacz em
si zajmowa wspinaczk . Zaczyna em
oczywi cie od najwy szych obiektów
na terenie naszej okolicy, niekoniecz-
nie naturalnych. Pó niej coraz cz ciej
odwiedza em Tatry. Kolejnym krokiem
by y Alpy oraz inne regiony Europy, a
nast pnie wyprawy na inne kontynenty.
Zazwyczaj g ównym celem takich eks-
pedycji s konkretne szczyty, ale zaw-
sze zostaj w takich odleg ych miej-
scach d ej, eby pozna zupe nie in-

kultur oraz przyrod . Kto musi za-
szczepi w m odym cz owieku jak
pasj , ale pó niej trzeba ju o ni dba
samemu, a to wymaga du ej wytrwa o-
ci i nieraz stanowczo ci. Bo, jak to za-

wsze bywa, s momenty kiedy wszy-
stko sprzyja, ale cz sto bywa równie
odwrotnie. Obecnie staram si równie
po czy to wszystko z zainteresowa-
niami naukowymi. Na ka dej wypra-
wie prowadz badania naukowe, któ-
rych efektem s artyku y oraz prelekcje
podró niczo-naukowe.

e by a to naturalna konty-
nuacja wcze niejszych zainteresowa .
Obecnie atwiejsze sta o si podró o-
wanie po wiecie. Kilkana cie godzin

podró y... i z Por by mo na si dosta
w dowolne miejsce na Ziemi. Podobnie
jest z alpinizmem; nie mo na od razu
przeskoczy z Potaczkowej na Everest;
trzeba powoli i stopniowo podnosi so-
bie poprzeczk . Cz owiek z czasem na-
biera coraz wi kszego do wiadczenia,
które w tej dziedzinie jest niezb dne.
Ryzyko zale y od ró nych czynników,

takich jak: pogoda, stan zdrowia, do-
wiadczenie oraz zwyk e szcz cie.

Trzeba umiej tnie nad tym wszystkim
panowa i wiedzie , kiedy mo na zary-
zykowa , a kiedy lepiej odpu ci i wró-
ci bezpiecznie w doliny. Zawsze prze-
cie mo na zawróci i spróbowa po-
nownie, niczego nie nale y robi „na
si ”. Wa ny te jest zespó osób z któ-
rymi wyje a si na wyprawy-nie mo-

to by osoby przypadkowe. Ka dy
jest odpowiedzialny nie tylko za siebie,
ale przede wszystkim za osoby, z któ-
rymi wi e si lin . Tutaj powinienem
pochwali moich najcz stszych gór-
skich towarzyszy, Micha a Apollo z
Moszczenicy oraz Micha a Króla z No-
wegoTargu.

o prawda, w m odym wieku uda o
mi si ju dotrze do ró nych zak tków
Ziemi. Jednym z trofeów, jakie chcia -
bym osi gn jest “Korona Ziemi”. Z 9
gór pozosta y mi do zdobycia jeszcze 4
(chocia mamy 7 kontynentów, to z ra-
cji ró nych pogl dów co do najwy szej
góry Europy oraz traktowania osobno
Australii i Oceanii, takich szczytów jest
9). Kr g jej zdobywców jest dosy eli-
tarny, gdy wszystkie 9 zdobytych gór
ma na swoim koncie ok. 80 osób na ca-
ym wiecie, w tym tylko 6 Polaków

(do najm odszego z nich mam jeszcze
margines kilku lat przed sob ).

o takich zalicz chyba wej cie na
dziewiczy szczyt w Himalajach, Masa-
la Peak, oraz drugie wej cie na Denali
na Alasce. Po zdobyciu tego szczytu
postanowili my wspi si na pono-
wnie, tym razem du o trudniejsz dro-

wspinaczkow . Do tego codzienno-
ci by y temperatury w okolicach mi-

nus 40 stopni C, oraz huraganowe wia-
try z padaj cym niegiem. W takich
warunkach musieli my wytrzyma
prawie pó tora miesi ca.

G

M

T

D

MAREK DEK - mieszkaniec Por by Wielkiej, urodzony w 1982 r, absolwent In-
stytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, cz onek Ko a Naukowego
Geografów, Klubu Wysokogórskiego Warszawa, Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Uczestnik oraz wspó organizator wypraw wspinaczkowo - naukowych na 6 kontynentach
m. in. w Himalaje, Andy, góry Alaski, Afryki, Europy, Góry Skaliste, Ziemi Ognist oraz
do Australii. Zajmuje si profesjonalnie wspinaczk wysokogórsk . Zdobywca dziewicze-
go szczytu w Himalajach Masala Peak 5650 m n.p.m , za który zosta nominowany do pre-
sti owej nagrody rodowiska wspinaczkowego "Jedynka". Inne pasje to rower oraz snow-
board. Autor licznych prelekcji oraz artyku ów o tematyce podró niczo - górskiej. Wspó -
pracuje z firmami bran y outdoor. Prawdziwy ambasador Ziemi Zagórza skiej w wiecie.
Bardzo solidny, cenny i rzetelny reporter Biuletynu „ZGODA”.

.
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aturaln , dosy niebezpieczn
przygod by a ma a lawina, która ude-
rzy a w nas pod dziewiczym szczytem
Masala Peak w Himalajach. Na szcz -
cie nie wyrwa a nas ze ciany i mo-

gli my kontynuowa dalsz wspinacz-
.

nn sytuacj by a wycieczka po
frytki w Nairobi. Miasto to jest uzna-
wane za jedno z najbardziej niebezpie-
cznych w Afryce. Pewnego dnia, sie-
dz c w naszym pokoju hotelowym, po-
czuli my si odni. Postanowili my
pój , aby co zje . Z racji pó nej pory
(by a pó noc), towarzyszy o nam
dwóch ochroniarzy hotelowych, uzbro-
jonych w „ka achy”. W takiej obstawie
bezpiecznie dotarli my do najbli szego
(5 minut) miejsca, gdzie mo na by o
co kupi . Trafili my akurat na frytki.
Nie wyobra am sobie tej samej sytuacji
bez towarzysz cych nam „miejsco-
wych”. Wsz dzie by o pe no podejrza-
nych „typów” narodowo ci afryka -
skiej, których obecno w mroku zdra-
dza jedynie „bia y u miech”. Jedyny-
mi „bia ymi” byli my my.

hyba nie ma takich miejsc, do
których nie chcia bym wróci , ka de
rodowisko i miejsce ma swój niepo-

wtarzalny urok. Mo e by oby to du e
skupisko ludzi, nie mam na my li du-
ych miast, ale niektóre osady turysty-

czne, gdzie wszyscy przyje aj tylko
w celu relaksu i „leniwego” sp dzania
czasu.

ajwi kszym sentymentem darz
chybaAustrali ,Alask oraz Patagoni .

Najmniejszy z kontynentów jest niesa-
mowit mozaik krajobrazu, rze by o-
raz egzotycznej - jak na polskie warun-
ki flory i fauny.To s chyba miejsca, do
których chcia bym jeszcze powróci .

laska, bardzo odludne miejsce, w

którym na wolno ci mo na zobaczy
m. in. trzy gatunki nied wiedzia: czar-
nego, grizlly oraz polarnego.Bardzo in-
teresuj ca jest równie Afryka,
czyli ta le ca na po udnie od Sahary.
Oczywi cie, zawsze bardzo mi o jest
powraca w Gorce.

a koniec chcia bym podzi kowa
wszystkim, którzy mi pomogli podczas
wypraw i trzymali kciuki, w szczegól-
no ci mojej rodzinie.

s. Fotografie
pochodz z witryny in-

ternetowej MasalaPeak.com.

eli chodzi o pasmo górskie, to
wed ug mnie bardzo efektownie wygl -
daj Andy. Wyst puj w nich du e wy-
soko ci wzgl dne, a doliny s bardzo

bokie. W cz ci chilijsko - argenty -

skiej, któr uda o mi si odwiedzi , kli-
mat jest dosy suchy, a ska y buduj ce
to pasmo bardzo kolorowe i przybiera-

ce ciekawe formy.

li chodzi o te surowe, dzikie i
gro ne to b to pasma na Alasce,
szczególnie masyw Alaska Range, w
którym znajduje si najwy sza na kon-
tynencie góra Denali. Jedynymi kolo-
rami jakie widzi si podczas wspinacz-
ki jest biel ( nieg i lodowce, chmury),
czer (ska y) oraz bardzo rzadko nie-

bieski (niebo). W tej surowej krainie w
wy szych partiach nie ma prawie ad-
nych form ycia (niedawno odkryto ro-
baki yj ce w lodowcach, im ni sza
temperatura, tym dla nich lepiej). Cz o-

wiek jest tam tylko rzadkim go ciem,
zapuszczaj cym si tylko w niektóre
rejony. Decyduj cy wp yw na prze-
trwanie w takim rodowisku ma pogo-
da oraz silna wola przebywaj cych tam
ludzi.

autorstwa M. d-
ka i M. Apollo

Prosz wymieni , które w Pa -
skiej ocenie - cuchy górskie wiata

:
a) najpi kniejszymi pod wzgl dem

krajobrazu?

b) najbardziej surowymi, dzikimi i
gro nymi?

J

J

Prosz krótko opisa najbardziej
niebezpieczn przygod jakaPana do-

d spotka a w wiecie, oraz najbar-
dziej sympatyczn , tak , która Pana
mile zaskoczy a.

Dok d, ze zwiedzonych dotychczas
miejsc na Ziemi, chcia by Pan jeszcze
powróci , a o których zapomnie ?

Panie Marku! Dzi kuj za bardzo
interesuj rozmow . Jako absol-
went instytutu geografii tego samego
Uniwersytetu Pedagogicznego, szcze-
gólnie si ciesz z Pana osi gni i su-
kcesów. Wybra Pan bardzo ciekawy
(cho i ryzykowny) sposób na m ode
ycie. Moim zdaniem jest Pan wzorem

dla pokolenia swoich rówie ników.
Ciesz si e mog Pana zaliczy

(mimo tak m odego wieku) w poczet
najwi kszych ambasadorów pi knej
Ziemi Orkana.

ycz Panu oraz Wszystkim Oso-
bom wa nym dla Pana Weso ych wi t
Wielkiej Nocy, oraz szcz liwych po-
wrotów do domu z kolejnych eskapad
po najpi kniejszym ze wiatów, czyli
planety Ziemi zwanej.

N

I

C

N

A

N

P

czarna

Rozmawia Stanis aw Stopa

Podobin widziany oczami Podobinianki z osiedla Godki
W ostatnich latach w Podobinie zachodz du e zmiany. To bardzo cieszy, e nasze dzieci nareszcie ucz si w pi knej nowej szkole, e

maj swoj , tak d ugo oczekiwan sal gimnastyczn . Mamy równie nowe drogi osiedlowe, powstaj chodniki, o wietlenie - to wszystko jest
bardzo wa ne i potrzebne. W naszej miejscowo ci brakuje mi jednej rzeczy placu zabaw dla dzieci i miejsca spotka dla m odzie y. We wsi jest
du o dzieci, które nie ucz szczaj do przedszkola i dobrze by by o, gdyby rodzice czy dziadkowie mogli zabra te wnuki w takie miejsce, gdzie
mog yby si pobawi z rówie nikami na urz dzeniach ogrodowych, a babcie czy mamy mog yby odpocz na awkach. My e wspólne za-
bawy z rówie nikami pod okiem rodziców korzystnie wp yn oby na rozwój dzieci, a przede wszystkim odci gn oby tych maluchów od telewi-
zora. Przecie w miastach na ka dym nowo budowanym osiedlu musi by plac zabaw dla dzieci, wietlica, gdzie mo e spotyka si odzie ,
dlaczego nie mo na tego zrobi na wsi? Natomiast ze spraw typowo rolniczych uwa am, e powinno dzia jakie pogotowie weterynaryjne,
gdzie w razie nag ej potrzeby (np. ci ki poród u zwierz t) mo na by by o zadzwoni po pomoc. My e takie informacj trzeba zamie ci na
amach waszego pisma i rolnicy ch tnie z tego skorzystaj .

Serdecznie pozdrawiam i ycz samych sukcesów ca ej Redakcji. Krystyna Potaczek
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grudnia ubieglego roku,
urodzin obchodzi-

a z Nied wiedzia.
rzebywaj cej u rodziny w

Nowym Targu Szanownej Jubi-
latce zgotowano godn uroczy-
sto . Najpierw w samo po ud-
nie w ko ciele NSPJ odprawiona
zosta a dzi kczynna Msza w.,
po czym zaproszeni na uroczy-
sto zago cili w restauracji

, gdzie odby a si jej druga,
wiecka” cz .

ród zaproszonych go ci
by tak e nasz Wójt Janusz Pota-
czek, który przekaza List Gratu-

lacyjny. Listy takie otrzyma a Jubilatka tak e od Premiera
RP Donalda Tuska, Wojewody Ma opolskiego Jerzego Mil-
lera, oraz Starosty Limanowskiego Jana Pucha y. Ze swej
strony yczymy zacnej Jubilatce d ugiej i spokojnej jesieni
ycia!

e wszystkich para-
fiach naszej gminy odby-
y si tradycyjne spotka-

nia op atkowe. Z roku na
rok pi kniej i szlachet-
niej , staj si coraz „bo-
gatsze” i wystawne.

a szczególne wy-
ró nienie zas uguj spot-
kania op atkowe w Zwi -

zku Podhalan, u nauczycieli i w Stowarzyszeniu w. Brata
Alberta w Nied wiedziu. Hej, kol da, kol da!

W.Szymborska.

zi kujemy Ksi dzu Pro-
boszczowi za materia i wspar-
cie przy remoncie dachu kapli-
czki. Bóg zap !

anu Marianowi Piwowa-
rowi zamieszka emu w Nied -
wiedziu na os. Gliniska sk a-
damy najserdeczniejsze po-
dzi kowanie i wyra amy wiel-

wdzi czno za pokrycie dachu kapliczki przy rozstajach
dróg w Nied wiedziu. Jest to najpi kniejszy przyk ad dba-

ci o wspólne, nasze zabytki i gorcza skie pami tki. Dzi -
kujemy, e sam bezinteresownie zg osi gotowo do wyko-
nania pracy… i dotrzyma owa. Zabezpieczy kapliczk ,
zdj zdewastowan dachówk , wymieni wi daszku.
Wykona pi knie i fachowo dzwonniczk . Pokry blach
dach kapliczki.

en m ody, bezinteresownie podejmuj cy si pracy
mieszkaniec Nied wiedzia jest dla nas przyk adem i wzo-
rem. Niech Jezus Mi osierny czuwa nad Panem Marianem i
Jego rodzin . A my egnaj c si przed kapliczk zmówmy
modlitw w intencji tych, co dbaj o przydro ne kapliczki.

imieniu mieszka ców rynku w Nied wiedziu i mie-
szka ców drogi na Por , .

wa miliony z otych
wysup ali w sumie radni
Mszany Dolnej, Nied -
wiedzia i powiatu lima-
nowskiego, by wesprze
spó

. Zgroma-
dzony tym sposobem ka-
pita ma zdecydowanie
przyspieszy uzyskanie
koncesji na eksploatacj

zaczopowanych odwiertów z solank , z drugiej - zach ci
prywatnych biznesmenów do askawszego spojrzenia na t
inwestycj .

zamy le samorz dowców, ma te uczyni z Por by
Wielkiej atrakcyjne k pielisko, porównywalne z tymi na

owacji, przyci gaj cymi t umy ludzi. Do naszych po ud-
niowych s siadów w wi kszo ci je bowiem w nie s -
deczanie i limanowianie.

- Ze swojego bud etu dokapitalizowali my spó kwo-
500 tysi cy z otych. To sprawi, e nasza gmina uzyska w

niej dodatkowe udzia y - wyja nia Tadeusz Patalita, wójt
Mszany Dolnej. Tyle samo do a gmina Nied wied , a
milion z otych przekaza o starostwo powiatowe. Jeste my
te po rozmowach z trzema powa nymi biznesmenami. Je-
den prowadzi interesy w naszej gminie, pozosta a dwójka w
gminie Nied wied .

ak nam powiedzia Janusz Potaczek, wójt Nied wie-
dzia, dokumentacj maj przyspieszy uzyskanie konce-
sji przygotowuj naukowcy z krakowskiego oddzia u Pol-
skiej Akademii Nauk. - Jestem optymist - mówi Tadeusz
Patalita. - Sprawa nabra a przyspieszenia dzi ki naszym fi-
nansowym, tegorocznym decyzjom i za kilka miesi cy kon-
cesja na wydobywanie solanki b dzie w naszych r kach.

eszcze jedna sprawa wymaga a wyja nienia - kiedy sta-
rostwo powiatu limanowskiego przeka e dzia z odwier-
tami, któr darowa przed laty spó ce „Gorcza skie Wody
Termalne” wojewoda ma opolski. Dzia ka, znajduj ca si
na dawnych polach dworskich, ma blisko 1,3 hektara. - To
by akt darowizny, za który spó ka musia aby zap aci po-
datek - mówi Patalita.

w kasie spó ki nie by o na to pieni dzy. Teraz, po do-
kapitalizowaniu, sytuacja si zmieni a i starosta Pucha a
obieca jak najszybsze przekazanie spó ce gruntu. Kiedy po-
wstan baseny termalne, b wielk atrakcj w Ma opol-
sce.

krzykn li si odzi i starsi Koninia-
nie i pod batut Stanis awa Burnosa, inspi-
ratora i g ównego organizatora, w asnymi
si ami przygotowali dawne jase ka zagó-
rza skie zwane.Swoim przed-
stawieniem u wietnili Op atek w Zwi zku
Podhalan i “II Zagórza skie Posiady Kol -
dnicze” w Koninie. Opraw muzyczn za-
pewni a kapela “Ma e Turbacyki”. Brawo

za pomys i realizacj ! Podhalanie z Koniny pokazuj , jak w
praktyce nale y dba o zachowanie tradycji naszych ojców.
Tak trzyma ! SS

Ka-
prys

„Tyle wiemy o sobie, ile nas
sprawdzono”

Maria Rataj

Gorcza skie Wo-
dy Termalne

Jerzy Wide POLSKA Gazeta Krakowska 26.01.2009

yw szopk
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iblioteka to miejsce,
które rozwija i uatrakcyjnia
swoj dzia alno na rzecz
lokalnego rodowiska. Od-
bywa si to powinno po-
przez aktywne uczestnictwo

yciu spo ecznym oraz
kulturalnym gminy. Oprócz
obowi zków wynikaj cych
z samej istoty funkcjonowa-
nia (gromadzenie, opraco-
wywanie i udost pnianie
zbiorów), placówka powin-
na prowadzi szereg innych
form dzia alno ci zwi za-
nych z upowszechnieniem
kultury w ród lokalnej spo-
eczno ci. Podejmowa ró -

ne formy popularyzacji czy-
telnictwa, których celem jest
pozyskiwanie coraz wi k-
szej rzeszy czytelników.

a nym adresatem tych
dzia dzieci i m odzie
szkolna. Dla nich powinny
by przygotowywane kon-
kursy plastyczne, recytator-
skie. Tematyka zwi zana np.
z naszym regionem, jego o-
byczajowo ci , regionaliz-
mem i sztuk . Marz si nam
wieczory poetyckie, odczy-
ty, prelekcje, lekcje bibliote-
czne, konkursy wiedzy o re-
gionie, spotkania z ciekawy-
mi lud mi.

en wst p to tylko wpro-
wadzenie do tematu, który
dzisiaj chcia abym poruszy
w rozmowie z nowymi pra-
cownicami Gminnej Biblio-
teki mieszcz cej si w Do-

mu Kultury w Nied wie-
dziu. Po odej ciu na emery-
tur ugoletniej kierowni-
czki biblioteki p. J. opaty,
decyzj Gminnej Komisji
Konkursowej prac w bi-
bliotece podj y od grudnia
2008 roku Urszula Czech i
Aneta Kujacz.

ierwszym dzia aniem
jakie podj my - mówi p.
Aneta - by o przeniesienie
czytelni, która znajdowa a
si w osobnym pomieszcze-
niu na drugim ko cu kory-
tarza do pomieszczenia, któ-
re jest bezpo rednio po -
czone z bibliotek . Jest to o
tyle wa ne, i literatura znaj-
duj ca si w czytelni b dzie
teraz bardziej dost pna, a
korzystanie z niej stanie si
wygodniejsze zarówno dla
czytelników jak i dla nas.

omieszczenie, które
przeznaczy my na czytel-
ni zajmowa nieu ywany
ksi gozbiór, który by pozo-
sta ci filii biblioteki w
Por bie Wielkiej.

organizowa my kier-
masz sprzedaj c “jedn
ksi za jeden z oty”. Te
ksi ki, które zosta y b
umieszczone w bibliotece na
wydzielonym regale z mo-
liwo ci kupienia ich rów-

nie za jeden z oty. Uzyska-
ne pieni dze wykorzystane

przy remontowaniu po-
mieszczenia przeznaczone-
go na czytelni , która wyma-
ga odpowiedniego zagospo-
darowania.

iblioteka posiada dwa
stanowiska z dost pem do
internetu - mówi Ula Czech.
Mimo faktu, i gmina posia-
da wiosk internetow , jest
to nie wystarczaj ce. Udo-
godnienia tego typu s po-
trzebne przede wszystkim
dla m odzie y ucz cej si i
studiuj cej.

ci trwa wprowadza-
nie ksi gozbioru do kompu-
tera, co umo liwi stworzenie
bazy danych. W nied ugim
czasie b dzie mo liwo
przegl dania jak i wypo y-
czania zbiorów znajduj -
cych si w bibliotece. Ksi -
gozbiór biblioteki zosta
zró nicowany i poszerzony
o nowe pozycje z dziedzin:
fantastyki, podró niczej,
przygodowej i obyczajowej.
Na dzie dzisiejszy liczy 23
tysi ce 192 egzemplarze.

dziemy si stara , mó-
wi Aneta Kujacz, aby biblio-
teka sta a si miejscem atra-
kcyjnym, do którego przy-
chodzi si z ch ci po po-
trzebn informacj , lektur ,
czy poogl da wystawki
prac konkursowych. Trady-
cj tutejszej biblioteki jest
organizowanie konkursów;
to zdrowa rywalizacja moty-
wuj ca dzieci. Odby si ju
konkurs pt. ,
czy huragan stra po arna Ci
pomaga.” Wkrótce zorgani-
zowany zostanie konkurs na

prace plastyczne o tematyce
wiosennej, obejmuj cej
przedszkolaków i uczniów
klas I-III szkó w naszej gmi-
nie.

arsza ek Sejmu B. Ko-
morowski og osi rok 2009
Rokiem Juliusza S owac-
kiego. W zwi zku z tym pla-
nujemy zorganizowa kon-
kurs zwi zany z dzie ami J.

owackiego, dla m odzie y
szkó podstawowych i gim-
nazjów, z okazji 200 rocz-
nicy jego urodzin.

ramach akcji „Ca a
Polska czyta dzieciom” - do-
daje p. Ula, chcia yby my
zorganizowa cykl spotka ,
podczas których odbywa o-
by si czytanie bajek dzie-
ciom z udzia em znanych o-
sób, po czone z dodatko-
wymi atrakcjami. Naszym
marzeniem jest spowodo-
wa , aby biblioteka sta a si
miejscem cz stych i owoc-
nych „pielgrzymek” dzieci,

odzie y i doros ych.

Ps. Od siebie dodam, i
warto odwiedzi bibliotek
w wolnych chwilach. Dobra
ksi ka pozwala odpocz ,
uciec w wiat literatury, a
przemi y u miech pa bi-
bliotekarek dodatkowo do
tego zach ca.

Od czego Panie zacz y
prac w bibliotece?

Jakie dzia ania podej-
mowa Panie, aby ua-
trakcyjni ofert i zach ci

odzie oraz starszych do
odwiedzania biblioteki ?

Dzi kuj za rozmow i
ycz , aby wszelkie wysi ki

podejmowane przez panie
da y spodziewane rezultaty.

Kl ska, powód

Anna Liberda

Z inicjatywy ks. Proboszcza J. Moska y przeprowadzona zosta a w niedziel 15 marca niezwykle
po yteczna akcja honorowego dawstwa krwi, przeznaczonej dla dzieci lecz cych si na bia aczk w
Szpitalu w Prokocimiu. Do oddania krwi zg osi o si dobrowolnie ponad 110 osób z naszej gminy. Od
zakwalifikowanych 76 dawców pobrano oko o 35 litrów krwi. Ofiarodawcom oraz organizatorom tej
tak bardzo potrzebnej akcji nale si owa uznania i podzi kowania. Red.
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rzed ponad dwunastu laty, z inspi-
racji i za namow ówczesnego Wójta
Franciszka abuza wydany zosta trze-
ci z kolei, a pierwszy pod moim kiero-
wnictwem numer Biuletynu, który roz-
pocz systematyczn jego edycj trwa-

po dzi dzie (wcze niej ukaza y
si sporadycznie 2 numery).

ytu „Zgoda” (jego autork jest -
przypomn - p. Maria Kuczaj, by a wie-
loletnia Naczelnik Gminy), ukierunko-
wa a lini naszego pisma, któr by o i
jest dzia anie na rzecz pojednania, spo-
koju i czenia, a nie wichrzenia i dzie-
lenia ludzi, poszukiwania sensacji, po-
ni ania i deptania godno ci, które to
zjawiska tak bardzo si rozpleni y i tak
dokuczaj w dzisiejszej zrelatywizo-
wanej moralnie rzeczywisto ci. Dopó-
ki b kierowa pismem, nosi ono b -
dzie taki w nie charakter; a e z tego
tytu u mam wrogów - kto ich dzi nie
ma?

wana cie lat pracy. 75 wydanych
numerów. Ponad 1500 zadrukowanych
stron formatuA-4 (czyli ksi ka o obj -
to ci 3000 stron). Setki fotografii, na
których utrwalono najwa niejsze wy-
darzenia i postacie naszej Gminy z hi-
storii ostatnich 12 lat.

„Zgoda” to nie tylko pismo do czy-
tania na bie co, cho to najwa niejszy
cel jego redagowania, to tak e „kroni-
ka”, zapis i ród o wiedzy o nas i na-
szych czasach dla przysz ych pokole
czytelników Ziemi Orkana. Zawsze ta
my l towarzyszy mi przy redagowaniu
kolejnych numerów Biuletynu.

daj sobie doskonale spraw e
sam niewiele móg bym tu zdzia .
„Zgoda” mo e si ukazywa dzi ki do-
brej woli i dobremu sercu wielu, wielu
osób. Najbardziej cennym spo ród nich
sk adam poni ej imienne podzi kowa-
nie. W tym miejscu pragn wyrazi je
Tym wszystkim, u których go ci em i
by em przyjmowany z uprzejmo ci
oraz grzeczno ci , ale rozmowy z nimi
nie ukaza y si nigdy na amach Biule-
tynu, gdy albo nie wyrazili na to zgo-
dy, albo z racji kontrowersyjnych tre ci
- w imi zachowania spokoju spo ecz-
nego - nie zamie ci em materia u wsku-
tek osobi cie podj tych decyzji.

a koniec pragn wspomnie o
tych, dla których redagowany jest biu-
letyn, czyli o jego Czytelnikach. Wiem,

e wielu z Was oczekuje na ka dy ko-
lejny egzemplarz, a wierne grono kom-
pletuje „Zgod ”. Wiem tak e, i biu-
letyn jest niejednokrotnie ród em wie-
dzy dla uczniów i nauczycieli.

„Zgoda” czytana jest tak e poza
granicami gminy, w powiecie, woje-
wództwie, tak e za granic , na co mam
bezpo rednie dowody. To wszystko do-
daje si , otuchy i mobilizuje do wy-
trwa ci w poszukiwaniu i docieraniu
do coraz to nowych róde wiedzy.
Dzi kuj za to, e gazeta rozchodzi si
bez zwrotów, e po prostu chcecie j
kupowa i czyta .

rytykom yczliwym, a wi c tym,
którzy wytykaj nam b dy i potkni cia
po to, aby je eliminowa z pisma, serde-
cznie dzi kuj . S one cennymi wska-
zówkami co poprawi , co zmieni i jak
lepiej i ciekawiej robi gazet . Margi-
nesow spraw tzw. krytycy „zawo-
dowi”, czyli ci, którzy robi to wy cz-
nie z wewn trznej potrzeby niszczenia.
Wszystkiego i wsz dzie. Ich opinii nie
bior pod uwag . S folklorem na mar-
ginesie spo ecznego ycia. I niech tak
pozostanie.

P

T

D

Z

N

K

Stanis aw Stopa

P

-

-

-

-

-
-
-

ragn podzi kowa obecnym i by ym Wspó pracowni-
kom Biuletynu, w szczególno ci:

Ksi dzu Dziekanowi M. Wójcikowi - jedynej osobie, któ-
ra towarzyszy „ZGODZIE” od jej zarania po dzi dzie -
informuj c na jej amach o religijnych aspektach ycia nied -
wiedzkich parafian, tak e za kolporta gazety przy ko ciele.
Bóg zap !

Wydawcom w osobach Wójtów: Franciszka abuza
i Janusza Potaczka, któremu szczególnie dzi kuj za wie-

loletni wspó prac ,
Pracownikom Urz du Gminy zawsze ch tnie udzielaj -

cym informacji niezb dnych przy redagowaniu gazety,
Kole ankom: Annie Sto ek, Teresie Smreczak, Annie Liberda, Marii Lupa - by ym i obecnym moim Wspó pracowni-

czkom,
Wszystkim Paniom i Panom zajmuj cym si bezinteresownym kolporta em Biuletynu na terenie Gminy,
Pracownikom drukarni w Krakowie na czele z prezesem Zdzis awem Srok i Ryszardem Kubowiczem,
WszystkimAutorom, którzy zago cili na amach naszego Biuletynu w jego dotychczasowej historii. Ich nazwiska widniej

na s siedniej stronie. Stanis aw Stopa
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Adamczyk Andrzej, Adamczyk Anna, Adamczyk Kata-
rzyna, Baczy ski T., Bachleda-Ksi dzulorz F.(senator RP),
Bal L., Bali ska M., Banik K., Baradziej F. (ksi dz), Bara-
nowski J., BatenA., Barzyk M., B benek Z., Bia A., Bie-
da W. (starosta limanowski), Biel A., Biela ski Janusz (ks.
proboszcz katedry wawelskiej), Bieniek H., Bochenek J.,
Bochenek F., Bochniarz C., Bogacz J. (red. nacz. „Almana-
chu Limanowskiego”), Bojanowska G., Bulanda M., Bur-
czak G., Burkowicz B., Burdalski K., Burnos M., Burtan G.,
Chmarycz K., Chru ciki Bogdan (komentator „Eurospor-
tu”), Cicha ska B., Cicha ska M., Cicha ski T., Cichórz J.,
Cyran W., Czapli ski A., Czapli ski E., Czarnota P., Czer-
wi ska J., Datka Jerzy (prof. UJ), Domaga a I., Domaga a
K., Domaga a M., Dobrowolski S., Drajewicz Z., Duchnik
Roman (starosta limanowski), Duda A., Dudra M., Dutka
Bronis aw (pose na Sejm RP), Du yk A. – ks. proboszcz w
Makowie Podh.), Du yk J., Dziedzic E., Dziedzina Franci-
szek (wicestarosta limanowski), Dziedzina W., Ejsmond J.,
Ekiert S., Faron Boles aw (profesor, b. rektor Akademii Pe-
dagogicznej), Ficowski J., Figiel P., Figura J., Filipiak
K.,Filipiak Tadeusz (burmistrz Mszany Dolnej), Flizak S.,
Florek D., Florek P., Florek H., Florczak M., Franczyk A.,
Franczyk M., Fry lewicz Marek (burmistrz Nowego Tar-
gu), Fudala Jan (dyrektor Muzeum im.W. Orkana w Rabce),
Ga uszka J., Gawlik B., Gawlik J., G sto J., Golba A., Go-
lik D., Gomez - Jarecka Joanna, Gomez - Martos Francisco
– urz dnicy w adz Unii Europejskiej) Gomó ka M., Gór-
niak N., Gniecka D., Gniecka L., Gniecka W. Gruszczyk A.,
Halama M., Hamerski Jan (prezes Zwi zku Podhalan w
Polsce), Hamerska M., Haras J. Haras P., Haras S. (ks. pro-
boszcz w Sejnach na Mazurach) Herbert Z., Hopek A., Ho-
pek H., Hryc I., HryniarskaA., Hubka W., Hudomi t S., Ja-
cek T. (siostra zakonna), Jagoda M., Jamróz A., J cza a T.,

drol J., Juras A., Jurek J., Jurczak J., Jurkowska Z., Kacik
M., Kacik J., Kacik Z., Kaciczak H., Kaczor B., Kaczor J.,
Kalinowski Jaros aw (wicemarsza ek sejmu), Kapitan W.,
Kapturkiewicz Z., Kawala Cz., Klimek A., Klimek B.,
Kmietowicz E., Knapik I., Kobyli ska Józefa (prof. Akade-
mii Pedagogicznej w Krakowie), Koco D., Kochniarczyk
J., Ko odziej A., Ko cielniak K. Ko cielniak - Ma ysz M.,
Kowal W., Kowalczyk A., Kowalczyk Justyna (biegaczka
narciarska), Kowalczyk J. (burmistrz Mszany Dolnej), Ko-
walczyk Maria z Koniny, Kowalczyk Maria (siostra organi-
stka z Nied wiedzia), Kowalczyk T., Kowalska H., Kotar-
ba M., Kotarba D,, Kozyra M., Krasicka - Domka Zofia (po-

anka na Sejm RP), Król Czes aw (ks., proboszcz parafii
Rzydkiejmy na Suwalszczy nie), Król Cz., Krupi ski To-
masz (ordynator szpitala w Szczyrzycu), Krupi ski Micha
(wiceminister Skarbu), Krzan T., Krzanik J., Krzemi ski J.,
Krzysztofiak E., Krzysztofiak M., Krzysztofiak F. „Smo-
lec”, Krzysztofiak F. „Spyrka”, Kubacki M., Kubieniec A.
(ksi dz), Kuczaj M., Kuczaj R., Kulesa M. (ksi dz), Kulig
S., Kunicki S., Kura J. („Ogie ”), Kurek E., Kurek M., Ku-
rek S., Kurzeja A., Kuta S., Lackowski Jerzy (Kurator O-
wiaty w Krakowie), Lalumiere Catherine (przewodnicz ca

Parlamentu Europejskiego), Lato T., Lenart – Halama M.,
Lenartowicz M. LiberdaA., Liberda M., Listwan H. (dzien-
nikarka „Kroniki Beskidzkiej”), Lupa I., Lupa J., Lupa L.,
Lupa M., Loch J., abuz Franciszek (wójt gminy Nied -
wied ), acna K., opata Jacenty, opata Jadwiga, owi -
ska S., Macharski Franciszek (ks. Kard. b. Metropolita Kra-
kowski), Maciejko J., Maciejko Z., Magdziarz T., Maj-
chrzak M., Majkowski P., Malaga H., Ma ek J., Ma kiewicz
T., Mas owski R., MatuszczykA. (autor przewodników gór-
skich), Mazurek W., M ka H., M kowski M., Michalcze-

wska M., Michalczewski Dariusz (zawodowy mistrz wiata
w boksie)., Michalczewski J., Michalski W. J., Micha ek A.,
Mielnicki R. (publicysta „Dziennika Polskiego”), Miller
Jerzy (wojewoda ma opolski), Misiura F., Misiura G. (ks),
Misiura J., Modrzejewska R., MokwaA., Molik S., Motyka
W., Mrowca M., Moska a J. (ks. proboszcz w Por bie Wiel-
kiej), MyszaA., Mysza M., Mysza T., Mysza Z., NaporaAn-
drzej, Napora Anna, Napora Agnieszka, Napora G., Napora
J., Napora Stefan, Napora Stanis awa, Natanek M., Nemo
J., Niedojad M., Niedo pia A., Nied wiedzka B., Nied -
wiedzki J. (ksi dz) Niemiec R., Noco B., Nowacki S.,
Nowak L., Ogiela B. (absolwentka Uniwersytetu Londy -
skiego), Ogiela O., Ogiela P., Ogiela S., Opach Z.,Orkan W.,
„Obserwator”, Pacanowska T., Pajor J., Palac B., Palac E.,
Palac A., Palka H., Pana B., Pankiewicz Z., Parcha ski Ta-
deusz (pose RP), Parli ski Krzysztof (prof. PAN w Krako-
wie), Pasek B., Pasek J., Pawlak M., Pawlak Waldemar (wi-
cepremier rz du), Pawlik M., Pawlikowski M., Patalita T.
(wójt gminy Mszana Dolna), Pazdur W. (red. nacz „Wiado-
mo ci Makowskich”), Piechowski K.,Pitek R.,Piwowar A.,
Piwowar S., Piwowarczyk J., Piwowarczyk R., Plewa T.
(ks), P awecki Piotr (ks. proboszcz w Koninie), Polak E.,
PotaczekA., Potaczek Ireneusz, Potaczek Janusz (wójt gmi-
ny Nied wied ), Potaczek Jerzy, Potaczek Julian, Potaczek
Katarzyna, Potaczek Maria, Potaczek Mariusz, Potaczek
Stanis aw (wójt gminy Mszana Dolna), Potaczek Stefan,
Potaczek W., Przybylak Z., Przybytek M., Pó torak T. (wi-
cewojewoda ma opolski), Pucha a Jan (starosta limanow-
ski), Radwan W. (organista w Makowie Podh.), Rafa E., Ra-
pacz A., Rataj M., Rentt M., Rosi ska J., Rosi ski T., Róg
A., Rucki M., Rusiecki J., Rycerz Z., Rydz R., Ry S., Salska
Joanna (prof. Uniwersytetu ódzkiego), Sarzy ska M., Se-
rafin S., Sergiel J. (hejnalista z wie y mariackiej), Siarka
Edward (pose na Sejm RP), Sikora Cz., Sitarz D., Skirli ski
A., Skowronek J., Smaciarz A., Smaciarz P., Smaga F.,
Smreczak S., Smreczak T., Smreczy ska Z., Smyksy Józef
(ksi dz), Sobecka M., Soloch Pawe (wiceminister), Sroka
Zdzis aw (prezes Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokal-
nej), Stachura D., Sta do K., Stefanik M., Stok osa S., Stopa
J., Stopa S., Sto ek A., Sto ek J., Strama T., Strauchmann
E., Strug S., Su kowska B., Szczepa ski M.(komendant Po-
licji w Mszanie Dolnej), Szcz sna Z. E., Szewczyk H. (reda-
ktor „Gazety Krakowskiej”), Szczypka W., Szczypta D.,
Szczypta T., „Szperacz”, Szyma ska Z., Szyma ski J.,
Szyma ski K., Szymczyk E., lazyk A., lazyk M., lazyk
R., zak W., lizowski J., miechowski P., Tajner A. (pre-
zes Polskiego Zwi zku Narciarskiego), Tomala A.,Toma-
siewicz A., Tomasiewicz J. (dyrektor Gorcza skiego Parku
Narodowego), Tram J., Trojak A., Ulmaniec W. (ksi dz),
Urbanik R. (solistka w zespole pie ni i ta ca „ sk”),
U.J.K., Uryga J., Walencik A., Waradzyn T., W tor T., Wi-
cherek Z., Wieliczko S., Wielowski J., Wielowski S.,
Wierzbicka A., Wietrzyk B., Wietrzyk J., Wi cek M., Wi-
ktor A. (ksi dz), Winter J., Wiszniewska K., Wieczorek K.
(ksi dz), W asiuk U., Woda Wojciech (pose na Sejm RP),
Wojciechowski R., Wojtyczko B., Wo niak S., Wójcik M.
(ks. Dziekan w Nied wiedziu), Wójciak J., Wojtowicz J.,
Zaj c T., Zalewski A., Zapa a J., Zapa a K., Zapa a Sabina,
Zapa a Stanis aw, Zapa a Z., Zapa a T., Zarycki P., Zawirska
M., Zawirski T., Z zel W. (ks. kapelan Zw. Podhalan w Pol-
sce), Zelek B., Zieli ski W., aba B., dek Marek (nasz
niestrudzony podró nik po wiecie), urek J.
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nie osobi cie w biuletynie „Zgo-
da” podoba si wszystko. Czytam go
„od deski do deski”. Jestem bardzo
wdzi czna zespo owi redakcyjnemu za
prac tak ofiarn i trudn , gdy musz
dotrze do ka dego miejsca, gdzie si
co ciekawego dzieje. „Chwa a im za
to”. Jest na terenie Gminy sporo ludzi w
podesz ym wieku, którzy nie maj kon-
taktów bezpo rednio z aktywnym y-
ciem, to biuletyn „Zgoda” wprowadza
ich w nurt tego ycia. Mnie osobi cie,
jak ju wspomnia am podoba si wszy-
stko, co w nim znajduj .

oim zdaniem b dzie bardzo do-
brze, je li w „Zgodzie” b dzie si pisa
tak, jak dotychczas, a je eli b dzie to
mo liwe, by kieruj cy czy to parafiami
na terenie naszej Gminy, czy innymi in-
stytucjami, organizacjami i tym podob-
nie, mogli cz ciej i wi cej pisa o swo-
ich dokonaniach, pracach i osi gni -
ciach. Warto by oby promowa o-
dzie , pisz c o jej osi gni ciach.

szystko, co jest napisane w „Zgo-
dzie” mnie interesuje. Najbardziej lu-
bi czyta strony na których zamiesz-
cza si wypowiedzi Wójta i Ksi dza.
Uwa am, e powinno si te zamiesz-
cza wypowiedzi zwyk ych mieszka -
ców nie zwi zanych z Urz dem Gminy.
Przyda oby si wi cej wiadomo ci z
Podobina. Nale y zwi kszy i umo li-
wi kupno „Zgody” w ka dej wiosce.

„Zgod ” czytam od pocz tku do
ko ca. Uwa am, e zamieszczanie re-
klam firm dzia aj cych na naszym tere-
nie nie zaszkodzi oby gazecie. Pieni -
dze z nich pozwoli yby na zmniejszenie
kosztów wydawania i obni enie ceny
biuletynu.

„Zgodzie” czytam wszystko.
Szczególnie interesuj mnie sprawy
gminne, z ycia szko y, wyniki olim-
piad i tym podobne. Chcia abym, eby
by o wi cej opisów i sprawozda z wy-
darze kulturalnych. Mo e przybli
dzia alno GOK ?

ubi czyta „Zgod ” bo zamiesz-
cza ró ne informacje z terenu naszej
Gminy. Czytam wszystko, zarówno ar-
tyku y dotycz ce naszej parafii, jak i o-
pisy bie cych wydarze , uroczysto-
ci, statystyki. Przyda oby si wi cej

informacji z ycia szko y.

pierwszej kolejno ci czytam ar-
tyku y zwi zane ze szkolnictwem, na-
st pne wszystkie pozosta e. Dodam, e
interesowa oby mnie zamieszczanie
rozmów z lud mi starszego pokolenia,
którzy mogliby przekaza odym in-
formacj o tym, jak o si dawniej,
tradycje i kultur naszego regionu.

„Zgoda” zawiera krótkie, zwi e
wiadomo ci o naszym terenie. Osobi-
cie czytam wszystko po kolei. Moim

zdaniem powinno si wi cej pisa o
problemach rodzin rolniczych oraz mo-
liwo ci korzystania z dotacji Unii na

rozwój gospodarczy.

rzede wszystkim dowiaduj si z
Biuletynu o tym, co si dzieje w naszej
gminie. Jest to potrzebne, bo to jest hi-
storia naszego terenu. W „Zgodzie”
czytam wszystko. Na jej amach po-
winno by wi cej o sporcie, o szko ach
oraz m odzie y, jej zainteresowaniach i
pasjach.

zytam sprawozdania z sesji Rady
Gminy, artyku y Ksi dza Dziekana z
ycia ko cio a. Podoba mi si koloro-

wa, wymowna szata graficzna pisma.
Ciekawe s artyku y p. dka z jego
wypraw po wiecie. Uwa am, e „Zgo-
da” prezentuje ró norodno tematyki i
materia ów na tyle wystarczaj e
mo na si dowiedzie co si dzieje na
terenie gminy.

odoba mi si szata graficzna, ar-
tyku y s ciekawe. Czytam ca zawar-
to gazety, szczególnie sprawozdania
z zebra wiejskich oraz uchwa y Rady
Gminy. Uwa am, e zamieszczane tek-
sty wystarczaj mi w orientacji, co si
dzieje w naszej Gminie.

ubi czyta „Zgod ”. Ka dy arty-
ku , wszystkie informacje s interesu-

ce. Dowiaduj si z nich o wydarze-
niach w naszej gminie.

wa am, e „Zgoda” zamieszcza
wystarczaj ilo materia ów. Czy-
tam wszystkie, szczególnie te informu-

ce o aktualno ciach dziej cych si w
naszej gminie, oraz o osobach, które o-
si gaj sukcesy, a pochodz z naszego
terenu.

nteresuje mnie wszystko, co si
dzieje w naszej gminie i o tym znajduj
materia y w „Zgodzie”. Czytam wszy-
stkie artyku y.

zytam w “Zgodzie” wszystko,
szczególnie lubi materia y o historii
naszego regionu. Moim zdaniem nale-
y pisa wi cej o gospodarce regionu.

„Zgod ” czytam dlatego, e doty-
czy spraw naszego regionu. Jest to
przejrzysta, konkretna gazeta w której
czytam wszystko. Uwa am, e powin-
no si znajdowa wi cej materia ów
dotycz cych historii naszej gminy.

„Zgoda” przybli a mi sprawy na-
szego terenu i dlatego czytam j w ca-

ci. Uwa a, e ukazuje rzeczywiste
problemy i nale y kontynuowa wyda-
wanie tej gazety.

iuletyn “Zgoda” lubi czyta , bo
jest ciekawie redagowany. Zamieszcza
informacje bie ce i opisuje ró ne zda-
rzenia z terenu naszej Gminy. W nie z
Biuletynu dowiaduj si o tym, co si
dzieje na naszym terenie. Mog m.in.
przeczyta o zebraniach wiejskich czy
decyzjach Wójta i Rady Gminy. Lubi
na amach “Zgody” czyta opisy histo-
ryczne o naszym terenie i wiadomo ci o
yciu Ko cio a, które opisuje ks. Dzie-

kan M.Wójcik.
iuletyn kolekcjonuj od 1998 ro-

ku. Redaktorowi naczelnemu mgr S.
Stopie oraz ca emu Zespo owi Redak-
cyjnemu ycz dobrego zdrowia, d u-
giego ycia i dalszej, owocnej pracy w
opisywaniu historii naszej Gminy.

oim yczeniem jest, aby Biule-
tyn “Zgoda” by wydawany co miesi c.

Katarzyna Adamczyk

Krystyna Potaczek

Tomasz Zawirski

Zofia Mysza

Maria Cichorczyk

Aleksandra Domaga a

Renata Moska a

Jan Szyma ski

Zofia Opach

Dominika Smaciarz

Jolanta Mysza

Iwona Smaciarz

Józefa Lupa

Alojzy Piwowar

Dawid Florek

Sebastian Wielowski

K. Potaczek z Koniny
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WIELKANOC, najwa niejsze i najstarsze wi to chrze cija stwa, obchodzone na pami tk Zmar-
twychwstania Chrystusa pocz tkowo w dniu ydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei (325) w pierwsz
niedziel po pierwszej wiosennej pe ni Ksi yca (tj. mi dzy 21 marca a 25 kwietnia). Obchody religijne
Wielkanocy rozpoczyna odbywaj ca si wczesnym rankiem procesja i msza, w Ko ciele katolickim zwa-
na rezurekcj , w prawos awnym jutrzni . W tym dniu spo ywa si uroczyste niadanie w gronie rodzi-
nnym, poprzedzone sk adaniem sobie ycze . Wielkanoc wie czy okres Wielkiego Postu i poprzedzaj cy

Wielki Tydzie . Jest czasem rado ci (symbolizuje j bia y kolor szat liturgicznych). Z Wielkanoc wi -
si liczne religijne i ludowe obrz dy ( wi cenie pokarmów, pisanki, migus-dyngus). wi ta Wielka-

nocne maj bogat tradycj . S niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrz dów. Po wielkim po cie
kiedy bardzo ci le przestrzeganym ludzie z niecierpliwo ci czekali na odmian . O wielu wielkano-
cnych obyczajach pami tamy tak e dzisiaj. Dzi ki nim wi teczne dni s bardziej radosne.

Wielki Tydzie

Wielka roda

Wielki Czwartek

Wielki Pi tek

Wielka Sobota

Wielkanoc

P

Lany poniedzia ek

Weso egoAlleluja

. Zaczyna si Niedziel Palmow . Kiedy na-
zywano j kwietn lub wierzbn . Sporz dzanie palm i ich wi ce-
nie to jeden z niewielu ju zwyczajów powszechnie kultywowa-
nych. Palmy sporz dza si z ga zek wierzby. Zdobi si je ró nymi
sposobami: barwinkiem, zieleni , paskami kolorowego papieru,
sztucznymi kwiatami, kolorowymi wst kami. Po powrocie z ko-
cio a po wi con palm stawia si przed progiem domu, obory

lub chlewu, co ma chroni gospodarstwo przed wszelkimi nie-
szcz ciami, a tak e nie dopuszcza much i robactwa do wn trza.
Na drugi dzie wnosi si palm do domu i umieszcza za wi tym o-
brazem, pod strzech lub na strychu aby strzeg a gospodarstwo od
po aru i chroni y mieszkanie przed nieszcz ciem i z liwo ci

siadów. Po kni cie cho by jednej po wieconej bazi wró o
zdrowie i bogactwo.

. Ko ció na jutrzni wype niony by lud mi do
ostatniego miejsca. Ka dy chcia zobaczy jak proboszcz i wikary,
wychodz c z ko cio a nie przez zakrysti jak zawsze, ale g ówn
naw , b uderza brewiarzami o awki. Tradycja nakazywa a im
czyni tak na pami tk ki Chrystusa. Ch opcy robili ze s omy i
starych ubra kuk , podobn do Marzanny, ale tym razem przed-
stawia a ona posta Judasza. W mieszku przytroczonym do kono-
pnego pasa zdrajcy by o 30 kawa ków pot uczonego szk a niby 30
srebrników. Dwóch wyrostków wnosi o t posta na ko cieln
wie , a pozostali czekali z kijami na dole. Z wie y leci Judasz.
Zgraja rzuca si na niego, ok ada kijami, wrzeszczy. Przy drodze u-
stawili si gapie, którzy ok adali kuk kijami. Na koniec wrzucano
„zdrajc ” do stawu lub bagienka i topiono. Wymierzanej w ten
sposób sprawiedliwo ci stawa o si zado ! Gospodynie zaj te
sprz taniem, biel izby, dodaj c chabrowej farbki, która odp dza
muchy. Tam gdzie jest panna na wydaniu, gospodarz zostawia nie
pomalowan cian szczytow .

. Kiedy milk y organy i ko cielne dzwony,
rozlega si wi k ko atek. Obyczaj ten by okazj do urz dzania
psot. M odzie biega a z grzechotkami, ha asuj c i strasz c prze-
chodniów. Do dzi zachowa si zwyczaj obdarowywania dzieci w
WielkimTygodniu grzechotkami. Obecnie ko atki - o ile s jeszcze

ywane - s przede wszystkim zabawie. Niegdy jednak spe -
nia y inn , wa funkcj . By o ni odstraszanie wszelkiego z a za
pomoc ha asu.

. Najsmutniejszy dzie w roku. Chrystus skona
po d ugich m kach i mier zatriumfowa a. Trzeba uwa , by nie-
chc cy nie wpu ci w obej cie czarownicy. Zgodnie ze zwycza-
jem, w Wielki Pi tek przynoszono do domu wod z rzeki. Wody tej

ywano do mycia, aby w ten sposób wyrazi szacunek dla Chry-
stusa, który id c ku Górze Oliwnej przechodzi przez Cedron.
Woda ta mia a zapewni domownikom zdrowie przezca y rok.

. By a dniem radosnego oczekiwania. Konie-
cznie nale o tego dnia po wi ci koszyczek (lub kosz) z jedze-
niem. Nie mog o w nim zabrakn baranka (symbolu Chrystusa
Zmartwychwsta ego), mi sa i w dlin (na znak, e ko czy si post).

wi cono te chrzan, bo „gorycz m ki Pa skiej i mierci zosta a
zwyci ona przez s odycz zmartwychwstania”, mas o oznak do-
brobytu i jajka - symbol narodzenia. wi conk jad o si nast p-
nego dnia, po rezurekcji. Kobiety maj zaj cie przy szykowaniu
wi tecznego jad a, gospodarz oprz ta, a parobczaki dokazuj -

urz dzaj pogrzeb urowi, znienawidzonej potrawie spo ywanej
przez ca y post, którego koniec wszak za kilka godzin. Jeden z
ch opców przyniós stary skopek z reszt wczorajszego uru i da-
waj zn ca si nad nim. Bywa o, e ca e sagany uru wylewano na
ziemi . W równie widowiskowy sposób rozstawano si te ze le-

dziem kolejnym symbolem wielkiego postu. Z wielk rado ci i
satysfakcj „wieszano” go, czyli przybijano ryb do drzewa. W ten
sposób karano ledzia za to, e przez sze niedziel „wygania ” z
jad ospisu mi so. Gospodynie rozpala y ogniska od wi tego aru
przyniesionego z ko cio a z obrz du liturgicznego po wi cenia
ognia. Do dzi wspomina si jeszcze zwyczaj, kiedy to ch opcy no-
sili do po wi cenia m ode go bie i baranki; go bie zaraz po po-
wi ceniu wypuszczano na wolno . Niektórzy gospodarze kulty-

wowali zwyczaj trzykrotnego obnoszenia wi conych pokarmów
wko o domu, cz ciej - wko o piwnicy i stodo y; mia on zapewni
szcz cie i sprowadzi urodzaj, dostatek i syto . Do dzi obowi -
zuje w wielu domach zwyczaj spo ywania wi conego chrzanu na
pami tk gorzkiej m ki Chrystusa. Przed posi kiem w dzie Wiel-
kanocy gospodarze potrz sali drzewkami owocowymi, aby si
przebudzi y i dobrze owocowa y. Uwaga dziewczyny - je eli w
Wielk Sobot obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowa y si
jajka na wi conk , to znikn piegi i innemankamenty urody!

. W Wielk Niedziel poranny huk petard i d wi k
dzwonów mia obudzi pi cych w Tatrach rycerzy, poruszy za-
twardzia e serca sk pców i z liwych s siadów. Po rezurekcji kre-
wni, znajomi, s siedzi podchodzili do siebie, witaj c si owami
“Chrystus zmartwychwsta ”, a powitany odpowiada : “Zmartwy-
chwsta prawdziwie”. Sk adali sobie yczenia. Tylko bartnicy i
pszczelarze chy kiem pomykali, aby nie by przez nikogo zagad-
ni tym, bo “w dzie Zmartwychwstania Pa skiego ten kto si zaj-
muje pszczo ami, powinien i do spowiedzi i przyj wszy Komu-
ni w., uda si z ko cio a prosto do pszczelnika, przez drog na
nikogo nie patrz c i z nikim nie rozmawiaj c. Przyszed szy na
miejsce, trzeba natychmiast chuchn do ka dego ula i do wylotu,
obej go wko o do trzeciego razu, a tego roku pszczo y b si
roi y obficie”.

o przyj ciu z ko cio a do domu, zasiadano do wi tecznego
niadania. Najpierw dzielono si jajkiem. Wielkanocne jajo kró-

luje na wielkanocnym stole, jest symbolem ycia i odrodzenia.
Tradycja pisanek i dzielenia si wi conym jajkiem si ga daleko w
przesz . Ju staro ytni Persowie wiosn darowali swoim bli-
skim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyj li od nich Grecy i
Rzymianie. Rumu skie przys owie ludowe mówi:„Je li my, chrze-
cijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas na-

st pi koniec wiata”. Czerwone pisanki maj pono moc magiczn
i odp dzaj e uroki, s symbolem serca i mi ci. Jajko jest for-

najbardziej doskona . Zawiera wszystkie konieczne dla od-
ywienia organizmu sk adniki: bia ko, t uszcz, sole mineralne i wi-

taminy. Do powszechne jest przekonanie, e jajko wielkanocne
wrzucone do studni zapewnia zdrow wod ; spalone w piecu lub
zakopane pod drzwiami chroni dom; zakopane w grz dkach chroni
jarzyny. Uwa a si te , ze zio a wyrastaj ce na zakopanych w zie-
mi skorupkach jaj maj siln moc lecznicz . Na stole nie mog o te
zabrakn baby wielkanocnej i dziada, czyli mazurka.

migus-dyngus to zabawa, któr wszy-
scy doskona e znamy.Wzajemne oblewanie si wod wdrugi dzie
Wielkanocy powszechne jest w ca ej Polsce, zarówno na wsi jak i
w mie cie. Na wsiach znane jest pod nazw migust”, lub “ mi-
guszt”. Oblewa mo na wszystkich i wsz dzie. Zmoczone tego
dnia panny maj wi ksze szanse na zam pój cie.A je li która si
obrazi to niepr dko znajdzie m a. Wykupi si mo na od oble-
wania pisank , st d ka da panna stara si , by jej kraszanka by a
najpi kniejsza. Ch opak, wr czaj c tego dnia pannie pisank , daje
jej do zrozumienia, e mu si podoba. !

Odszuka i opracowa Stanis aw Stopa
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adio by o luksusem w latach po-
wojennych, tj. w latach mego dzieci -
stwa. Dost pne wtedy „Pioniery” znaj-
dowa y si w niewielu domach, do któ-
rych zachodzi o si czasem, aby pos u-
cha ciekawych audycji. Takim obo-
wi zkowym punktem programu by o
wys uchanie niedzielnej transmisji
Mszy w. o godzinie 10.00 (z Pary a)
lub o 14.00 na falach radia „Wolna Eu-
ropa”. Ze wzruszeniem wspominam te
czasy, kiedy w du ej gromadzie ws u-
chiwali my si w p yn ce z radia - nie-
stety zag uszane - piewy. Ze szczegól-
nym nat eniem zag uszane by y ka-
zania, tak, e w ciwie poza „bucze-
niem” zag uszarek, nic z tych kaza nie

yszeli my. W mej pami ci utkwi a
tak e relacja z uroczysto ci pogrzebo-
wych Ojca w. Piusa XII, przekazywa-
na na ywo przez Radio Watykan. Tak-
e i ta transmisja by a zag uszana, na co

z w ciek ci - jak pami tam - reago-
wali ludzie zebrani przy radioodbior-
niku.

chwil , kiedy w rodzinie pojawi
si najpierw „Pionier” (1959 r.), a po-
tem „Poemat” z obowi zkowym adap-
terem, wiat dos ownie otworzy si
przede mn . Odt d przez wiele godzin
przesiadywa em przy radiu i s ucha em
moich ulubionych stacji i audycji.

zego si wtedy s ucha o? Obok,
oczywi cie Polskiego Radia (przewa -
nie na falach d ugich 1322 m), przede
wszystkim rozg ni zagranicznych
nadaj cych w j zyku polskim. Z War-
szawy s ucha em tak lubianych i popu-
larnych wówczas audycji jak: „W -
drówki muzyczne po kraju”, „Weso y
autobus”, „Kapela F. Dzier anowskie-
go”, „Zespó Akordeonistów Tadeusza
Weso owskiego”, „Rewia Piosenek” L.
Kydry skiego, „Podwieczorek przy
mikrofonie”, „Matysiakowie”, „W Je-
zioranach”, no i wszelkich transmisji
sportowych. Z audycji politycznych
pami tam lubian audycj „Mówi fala
'56”, a z regionalnych np. „Wiedz -
siedzi, jak kto siedzi”.

tacji zagranicznych przekazuj -
cych audycje w j zyku polskim s u-
cha o si z ogromn uwag , cho jak

wie nios a, by o to zakazane (by mo-
e na fenomen popularno ci tych e sta-

cji w ród s uchaczy mia jaki wp yw
efekt „zakazanego owocu”).

e stacji, których s ucha o si sy-
stematycznie tzn. codziennie nale y:
„Wolna Europa”, „G os Ameryki”„Ra-
dio BBC”, „Deutsche Velle”, „Radio
Madryt”, „Radio Montreal”, wreszcie
„Statio Radiofonica Vaticana” nadaj ce
do Polski o godz. 20.00 b 20.15 (ju
dok adnie nie pami tam). 15-minutowa
audycja rozpoczyna a si od pozdro-
wienia „Laudetur Jezus Christus”, po
czym ...w cza y si zag uszarki.

oniewa najbardziej presti owy-
mi stacjami, które dostarcza y wiado-
mo ci nale y „Wolna Europa”, „G os
Ameryki” i BBC, przeto o nich kilka

ów wspomnie .
“Mówi rozg nia polska radia

Wolna Europa” - tak rozpoczyna y si
audycje tego najbardziej opozycyjnego
wobec PRL radia nadaj cego z Mona-
chium w RFN. Audycje tej stacji by y
zag uszane nieustannie, ze szczegól-
nym nat eniem za nadawane co go-
dzin dzienniki, czy audycje polityczne
typu „Panorama dnia”, czy „Przegl d
dnia”. Poniewa na falach rednich
(417 m) nie da o si absolutnie s ucha

ze wzgl du na w ciek e
wr cz zag uszanie uniemo liwiaj ce u-

yszenie czegokolwiek, przeto kr ci o
si ga kami w poszukiwaniu stacji na
falach krótkich w pasmach 13, 16, 19,
31, 41 i 49 m., na których to cz stotli-
wo ciach nadawa a. „Skacz c” tak z
jednego pasma do drugiego, zawsze u-
dawa o si gdzie za apa na lepsz y-
szalno . To „polowanie” na falach ete-
ru pozosta o w mej pami ci na trwa e.
Zag uszanie nasila o si szczególnie
wtedy, gdy w kraju „co ” si dzia o, np.
wydarzenia marcowe 1968 r., wyda-
rzenia czerwcowe 1976 r., nie wspomi-
naj c o czasach pierwszej „Solidarno-
ci” lat 1980-1981, oraz stanu wojen-

nego. Oczekiwa o si wówczas na g os
Jana Nowaka Jeziora skiego (dyrekto-
ra rozg ni), J. Pomianowskiego, K.
Zamorskiego, Pomorskiego. A. Grabo-
wskiej i innych. To z Monachium do-
wiadywali my si prawdy o tym, co si
dzieje w kraju (pami tam zak opotania,
kiedy w naszych gazetach czyta em co
innego, a z radia dowia-
dywa em si na ten sam temat zupe nie

czego innego). Rozg ni tej s ucha em
nieprzerwanie od 1959 roku (tak! tak! -

do zako czenia jej dzia alno ci w la-
tach 90-tych).

adio „Wolna Europa” by o wszak-
e w moim repertuarze stacji zagrani-

cznych na drugim miejscu. Palm pier-
wsze stwa dzier nadaj cy z Wa-
szyngtonu . O ile „Wolna
Europa” nastawiona by a przede wszy-
stkim na wydarzenia zachodz ce w kra-
ju, o tyle priorytetem u
by y sprawy i problemy mi dzynaro-
dowe (oczywi cie z pierwsze stwem
wydarze polskich). “G os Ameryki”
nadawa na falach rednich 251 metrów
(wieczorem w godzinach 20.30 - 21.00)
z rannymi powtórkami, oraz na wszy-
stkich pasmach fal krótkich. Audycje
by y ka dorazowo zag uszane (szcze-
gólnie na falach rednich), cho z
mniejsz zaciek ci ni „Wolna Eu-
ropa”. „G osu Ameryki” s ucha em od
lat 60-tych do ko ca istnienia tej stacji,
tj. do roku 1994, kiedy rozg nia nada-
a pami tn , ostatni audycj w j zyku

polskim. I cho mamy dzisiaj wolno ,
mnie brakuje tej rozg ni z któr zwi -
zany by em przez ca e niemal ycie.

spominaj c tamte lata pragn o-
pisa taki oto epizod: Kiedy by em ucz-
niem Liceum Ogólnokszta cego w
Suchej Beskidzkiej, w ramach naucza-
nia przedmiotu Wiedza o Spo ecze -
stwie istnia zespó klasowy do tzw.
p , które przygotowywa o si
na ka lekcj . Taka 5-cio lub 10-cio
minutowa prasówka zawiera a najwa -
niejsze wydarzenia krajowe, zagrani-
czne, sportowe i kulturalne. Ja by em
odpowiedzialny za sprawy zagranicz-
ne (sam wybra em t tematyk ). Przy-
gotowuj c wiadomo ci do prasówki,
korzysta em jak zawsze, z serwisu

i podane przeze informa-
cje czyta em potem na owych prasów-
kach w czasie lekcji. Nie yj cy ju pro-
fesor przedmiotu Tadeusz Lis zapyta
mnie kiedy bezpo rednio po prasów-
ce, sk d czerpi takie informacje, na co
odpowiedzia em zgodnie z prawd , i z
rozg ni „G os Ameryki” i „Wolna
Europa”. Nigdy nie ponios em z tego
tytu adnych konsekwencji, chocia
prasówk przygotowywa em do ko ca
roku szkolnego.

Wolnej Europy

Wolna Europa

os Ameryki

os Ameryki

rasówek

o-
su Ameryki
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Z dzisiejszej perspektywy po-
trafi doceni patriotyczn i wielkodu-
szn postaw p. Profesora; wtedy tego
nie rozumia em.

isz c o sekcji polskiej
trudno nie wspomnie niepowta-

rzalnego g osu takich spikerów i dzien-
nikarzy jak: Tadeusz Lipie , Jerzy Mil-
ler, Bogdan Marison, Wac aw Bli ski,
Ryszard Mosin, Jerzy Kondracki, czy
wreszcie legendarnych postaci El bie-
ty Luty, Krystyny Radwa skiej, Ró y
Nowotarskiej czy Romy Starczewskiej.
Ile satysfakcji dawa o s uchanie ich!

rzecim - pod wzgl dem presti u -
by o radio BBC (Brodcasting Britisch
Corporation) nadaj ce z Londynu w j -
zyku polskim w godzinach 21.15-22.00
Sekcja polska tego radia wyró nia a si
wielk rzetelno ci (z tego s ynie BBC
po dzi dzie ) i da o si jej s u-
cha , poniewa stosunkowo
by a najs abiej z wymienio-
nych rozg ni zag uszana (z
wyj tkiem czasów „Solidar-
no ci” i stanu wojennego).

o innych rozg ni na-
daj cych w j zyku polskim
(których s ucha em sporady-
cznie) nale y

(„Niemiecka fala”) z Ham-
burga, Radio Madryt, Radio
Montreal, Radio Pary (po-
tem w jego miejsce sekcja
polska Radia France Interna-
tional) i wspomniana wcze-
niej rozg nia radia waty-

ka skiego. Potem do czy o
cho z ca kiem innych pozycji
ideowych i politycznych - Ra-
dio Tirana. Oczywi cie z naj-
wi kszym nasileniem i cz -
stotliwo ci , wr cz nachalno ci , na-
dawa o na Polsk Radio Moskwa (z
melodyjnym sygna em tej rozg ni
wygrywanym przez dono ne kuranty
kremlowskie). To tyle wspomnie o ra-
diowych stacjach politycznych.

nn kategori stanowi y zagrani-
czne rozg nie nadaj ce muzyk . Na-
le y do nich: dzier ce (zw aszcza

ród nas, m odych wtedy s uchaczy)
bezwzgl dn palm pierwsze stwa
„Radio Luksemburg”. W tamtych la-
tach by o to radio kultowe, a jego s u-
chanie dostarcza o niezapomnianych
wra estetycznych i muzycznych,
przede wszystkim jednak pozwala o na

uchanie najnowszych utworów wia-
towej muzyki rozrywkowej, których
Polskie Radio ze wzgl dów ideowo-
politycznych w ogóle nie nadawa o.
Wyst p artysty na falach tego radia no-
bilitowa go w sposób znacz cy. Ile
niezapomnianych wra dostarczy o

mi s uchanie radia Luksemburg w la-
tach m odo ci!

a II miejscu (chyba ze wzgl dów
sentymentalnych) umieszczam „Radio
Lille”, nadaj ce do Polski z tego zna-
nego francuskiego o rodka górniczego,
gdzie pracowa o wielu Polaków, którzy
zostali po wojnie na Zachodzie. Jak
czeka o si na rodowe audycje z Lille,
z koncertem ycze i niezapomnianymi
piosenkami w rodzaju:

i innych. Piosenek tych uczy-
em potem w trakcie ca ej swojej ka-

riery zawodowej.
nnym fenomenem tamtych czasów

by o „Radio Ljubljana” (stolica S owe-
nii jednej z republik by ej Jugos awii).
Fenomen czwartkowych audycji Radia
Ljubljana s w stanie zrozumie tylko

ci, którzy go wtedy s uchali. Mnie „za-
razi o” ono na ca ycie mi ci do
muzyki alpejskiej ( ci lej tyrolskiej),
której zawzi tym wielbicielem jestem
po dzi dzie .

rozrzewnieniem wspominam lata
kiedy z ut sknieniem czeka em na
czwartkowy wieczór, by o godz. 20.00
us ysze pami tne s owa: „Radio tele-
wizja Ljubljana, ura bo dwajsat. Dragie
pas usza ki i kosztowni pos uszalci;
naczinajem ceterskij wieczer narod-
nych piesni i napieval....” (Radio tele-
wizja Ljubljana, min a godzina 20.00.
Drodzy s uchacze, rozpoczynamy
czwartkowy wieczór ludowych pie ni i
piosenek...”, potem p yn a w eter cu-
downa muzyka w wykonaniu Kwintetu
braci Avsenik, zespo ów „Zadovolni
Kranci”, „Weseli hriwa ci”, Borisa Ko-
vacica, kwintetu „Stiri Kovaczi” i in-
nych.

nikalne g osy Danicy Filipic,

Emy Prodnik, Franza Korena i Alfi Ni-
pica wy piewywa y skoczne i niezwy-
kle melodyjne polki i walczyki skom-
ponowane przez braci Slavko i Vilko
Avseników. Slavko Avsenik (czytaj:
Sla ko Ausenik) skomponowa ponad
1000 utworów i zosta nazwany Joha-
nem Straussem XX wieku.

a legendarna audycja nadawana
jest od ponad 50 lat po dzi dzie (dzi-
siaj radio „Slovenija”). Na ile mog , o-
czywi cie nadal jej s ucham. ezka w
oku si kr ci na wspomnienie tamtych
ciep ych, letnich czwartkowych wie-
czorów, kiedy z otwartych okien w do-
mach p yn a niezapomniana, tak lu-
biana przez ludzi muzyka.

ainteresowanych informuj e
wystarczy na „You Tube” wpisa has o
„Slavko Avsenik” i pos ucha przepi -

knych utworów wykonywanych
przez legendarny zespó , który u-
znany zosta za najwi kszy feno-
men muzyczny ubieg ego wieku
(niestety w Polsce nigdy nie po-
pularyzowany). Naprawd warto
pos ucha !

swej przygodzie radiowej
móg bym jeszcze d ugo pisa , ale

dz e tych kilka w tków do-
statecznie charakteryzuje atmo-
sfer i rzeczywisto radiow lat,
które s ju tylko histori i z pe-
wno ci nie wróc . Niech wspo-
mnienie o nich pozostanie cho
w takiej postaci.
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Zrobili my
ostatnie za-
kupy yw-
no ci i pa-
liwa do go-
townia i ru-
s z y l i m y
lok aln ym

autobusem do Puente del Inca (2700 m.
n.p.m.), niewielkiej wioski, sk d roz-
poczyna si drówk na szczyt. Na
miejscu byli my tu przed zachodem

ca. Na ko cu pot nej doliny ma-
jestatycznie - prawie 4,3 km nad nami -
wznosi a si olbrzymia góra, Aconca-
gua. Musieli my tylko prze adowa na-
sze baga e do jednego du ego „pleca-
ka”, aby móc zabra ca y ekwipunek i
ruszyli my w kierunku granic Aconca-
gua Provincial Park. Na miejscu mu-
sieli my przedstawi nasze pozwolenie
na wspinaczk na szczyt, a tak e ode-
bra puste worki na mieci. Wracaj c
trzeba je zwróci , z t tylko ró nic e
musz by pe ne. Je eli która z ekspe-
dycji zejdzie z gór bez nich, jej cz on-
kowie musz zap aci wysok kar za
za miecanie. Takie zasady obowi zuj -
ce tutaj, maj na celu lepsz i skutecz-
niejsz ochron przyrody. Z tego pun-
ktu do Bazy G ównej Plaza de Mulas
(BC) jest ok. 35 km trudnego trekkingu.
Zajmuje on od 3 do 4 dni. Wi kszo
ekip na tym odcinku korzysta z mu ów,
które transportuj ca y potrzebny ekwi-
punek do BC. My zdecydowali my si
wej na Aconcagu w lepszym stylu,
nie korzystaj c z pomocy zwierz t i tra-
garzy. Z tego powodu ka dy z nas na
plecach mia ok. 60 kg baga u, podczas
gdy mu y wynosz po 50 kg. Doj cie do
BC po onego na wysoko ci 4350 m
n.p.m. zaj o nam 3 dni. Na miejscu by-
o tylko 6 alpinistów zmierzaj cych na

szczyt, gdy wybrali my sam pocz tek
sezonu w tej cz ci Andów. Dwa mie-
si ce pó niej baza jest pe na wielona-
rodowego t umu wspinaczy i treker-
sów. Nam odpowiada o to, e nie jeste-
my tu w takim okresie.

o dwudniowym odpoczynku wy-
ruszyli my w gór . Z mniejszymi ju
plecakami min li my Camp 1 („Kana-
da”) i po kilku godzinach dotarli my do
Camp Alaska (5150 m.n.p.m.), gdzie
przenocowali my, nast pnego dnia do-
szli my do Camp 2 („Nido de Condo-
res”, 5600 m..n.p.m.), gdzie nie by o

adnego namiotu. Pogoda by a s one-
czna, ale dosy zimna i wietrzna. Roz-

yli my nasz obóz i w ramach akli-
matyzacji weszli my do Camp 3 („Ber-
lin”, 5950 m n.p.m.). Miejsce to jest po-

one na eksponowanej grz dzie skal-
nej, nara onej na huraganowy wiatr. W
tym sezonie jeszcze nikt tutaj nie noco-
wa . Tu przed zmrokiem wrócili my
do „Nido”. Nast pnego dnia przenie-
li my nasz obóz do „Berlina”. W miej-

scu tym ci ko by o regenerowa si y, a
silny wiatr uderzaj c w ska y wywo y-
wa ny d wi k podobny do ryku
silnika samolotu odrzutowego, który
nie pozwala zasn . Nast pnego dnia
postanowili my zaatakowa szczyt. Po
kilku godzinach doszli my do trawersu
na którym wia huragan. Mimo, e do

sukcesu brakowa o nam jeszcze ok.
400 m postanowili my zawróci , gdy
wia o tak mocno, i z trudem mo na
by o si utrzyma na nogach, a wy ej
mog o by tylko gorzej. W „Berlinie”

yli my namiot i z ca ym ekwipun-
kiem wrócili my do Plaza de Mules,
gdzie mogli my zregenerowa si y.
Dwa dni sp dzili my na jedzeniu i od-
poczynku. Nast pnie w jeden dzie do-
szli my do „Nido”. Tam za yli my o-
bóz i czekali my na dobre warunki po-
godowe.

o dobowym oczekiwaniu, maj c
dobr aklimatyzacj , zaatakowali my
wierzcho ek startuj c z Camp 2. Z na-
miotu wyruszyli my o 7-mej rano. Go-
dzin pó niej min li my „Berlin” i
wspinali my si coraz wy ej. Nad nami
rozpo ciera o si niebo z niewielkimi
chmurami, a dokuczliwe zimno pot -
gowa mocny wiatr. Oko o 13.00 za-
trzymali my si na ma y odpoczynek w
miejscu zwanym Indenpendencia
(6560 m n.p.m.). Dalsza droga prowa-
dzi a stromym podej ciem oraz tra-
wersem, na którym wia o troch abiej
ni kilka dni wcze niej. Nast pnie we-

szli my do stromego lebu, tzw. Cana-
lety, którym weszli my na gra szczy-
tow . Wiatr troch os ab i zauwa yli-
my kr cy w odleg ci kilkudziesi -

ciu metrów od nas szybowiec, który
bezszelestnie szybowa wokó szczytu.
Pomachali my do pilota, z wzajemno-
ci , tylko z t ró nic e on zrobi to

skrzyd ami. Kilkadziesi t minut pó -
niej stali my ju na kulminacji Ame-
ryki Po udniowej, wierzcho ku Acon-
cagui (6962 m.n.p.m) Niesamowity wi-
dok zaczyna si na wschodzie od rów-
nin Mendozy, a ko czy na zachodzie
b yszcz wietle zachodz cego

ca tafl Oceanu Spokojnego. Po se-
sji zdj ciowej i wypiciu na szczycie
ma ego szampana, rozpocz li my zej-
cie stromym lebem przechodz cym

w olbrzymie piar ysko. Dwie go-
dziny pó niej w wietle czo ówek
doszli my do naszego namiotu cze-
kaj cego na nas w Nido. Nast pne-
go dnia kontynuowali my zej cie
do Plaza de Mulas, gdzie musieli -
my za adowa na plecy reszt na-
szego górskiego dobytku. Kolejne
dwa dni zaj o dotarcie do siedziby
stra ników, gdzie musieli my zg o-
si wyj cie z parku oraz z na-
sze mieci. Z tego miejsca mieli my
tylko kilka kilometrów do Puente

del Inca, gdzie wsiedli my do autobusu
jad cego do Mendozy. Tam mogli my
w ko cu zregenerowa si y i naje si
do woli normalnych potraw. Po krót-
kim odpoczynku wyruszyli my w dro-

powrotn do Santiago. Tras prze-
cinaj Andy pokonali my nocnym
autobusem. Trasa wiedzie przez wyso-

prze cz, nast pnie kilkukilometro-
wym tunelem oraz efektownymi ser-
pentynami sprowadzaj cymi na chilij-
skie wybrze e Pacyfiku. Rano byli my
ju w Santiago. Wrócili my do naszego
hotelu, w którym zdeponowali my re-
szt naszego ekwipunku. Miasto zwie-
dzili my na pocz tku naszego pobytu w
Ameryce Po udniowej, wi c zdecydo-
wali my si na sp dzenie kilku dni na
samym po udniu tego kontynentu. Na-
st pnego dnia byli my ju na pok adzie
samolotu do Punta Arenas, miasteczka
okre lanego „ko cem wiata”, le ce-
go nad Cie nin Magellana. Na miejsce
dotarli my o 3.00 w nocy, ale z powodu
wysokiej szeroko ci geograficznej oraz
lata panuj cego na tej pó kuli, by o zu-
pe nie jasno.
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a lotnisku sta y samoloty wy-
korzystywane do lotów na Antarktyd ;
z tego miejsca rozpoczyna si przygod
z siódmym kontynentem. My jednak
tam si nie udawali my, wi c z cieka-
wo ci przygl dali my si surowemu
rodowisku wokó nas. Z jednej strony

surowe, niskie i agodne wzgórza po-
kryte skar owacia ro linno ci , z dru-
giej za gro ne, pokryte falami wody
Cie niny Magellana (CM). W samym
mie cie panuje dosy senna atmosfera,
dlatego udali my si na Ziemi Ogni-
st , du wysp oddzielon od konty-
nentu CM. Tras w jedn stron poko-
nali my ma ym o miomiejscowym sa-
molotem. rodowisko wyspy jest bar-
dzo surowe, nie wyst puj na niej ad-
ne ro liny krzewiaste, a co jaki czas
mo na spotka dziko yj ce alpaki.
Stolica chilijskiej cz ci Ziemi Ogni-
stej Porvenir, jest w rzeczywisto ci ma-

osad , która sprawia wra enie „pra-
wdziwego ko ca wiata”. Tras powro-
tn do Punta Arenas odbyli my na po-

adzie promu p yn cego przez nie-
spokojne wody CM. Rejs trwa ok. 5

godzin. Ostatni dzie przeznaczyli my
na jedn z najwi kszych atrakcji Pata-
gonii, a mianowicie odwiedzili my jed-

z tutejszych kolonii pingwinów, y-
cych na wolno ci. Zwierz ta te o-

prócz Antarktydy i licznych wysp w
tym rejonie, mo na równie ogl da na
wolno ci w RPA oraz okolicach Mel-
bourne w Australii. Pi ciogodzinny lot
powrotny do Santiago, uatrakcyjnia y

widoki na Andy Patago skie oraz ol-
brzymie lodowce, a tak e mi dzyl do-
wanie w Puerto Montt. W chilijskiej
metropolii trwa y przygotowania do
wi t Bo ego Narodzenia, na central-

nym placu miasta ustawiono olbrzymi
choink , która w czterdziesto-
stopniowym upale wygl da a
dosy egzotycznie, tak jak i w.
Miko aj w krótkich spodenkach.

o spakowaniu ca ego ekwi-
punku wyruszyli my na lotni-
sko, gdzie po egnali my si z
tym kontynentem. Kolejne 12
godzin sp dzili my na wysoko-
ci 13 km nad Pacyfikiem oraz

Meksykiem na pok adzie samo-
lotu linii Lan Chile lec cego do
Los Angeles. Dzi ki komforto-
wemu wyposa eniu maszyny podró
min a bardzo szybko.

nów znale li my si w Kalifornii.
Tym razem postanowili my zobaczy
jej po udniow cz . Po obejrzeniu
Los Angeles oraz znanego na ca ym
wiecie Hollywood, ruszyli my na po-
udnie. Kilka godzin pó niej dotarli -

my do le cego na granicy z
Meksykiem San Diego. Tutaj
mo na zobaczy jak wygl daj
rodki bezpiecze stwa na tej

jednej z najbardziej strze o-
nych granic na wiecie. Mnó-
stwo partoli policyjnych na l -
dzie, w powietrzu i wodach Pa-
cyfiku maj cych zatrzyma
nielegalny przemyt towarów i
ludzi, niestety z ró nym skut-
kiem. Kolejne dni przeznaczy-
li my na poznanie pogranicza

stanów Kalifornia oraz Arizona. Uda o
nam si zobaczy znane z westernów
miasteczko Yuma, nawadniane tereny
rolnicze znajduj ce si na pustyni oraz
Sand Hills, pot ne wydmy piaskowe,
na których nakr cono takie hity filmo-
we jak i

. Nast pnie dotarli my do le ce-
go w depresji s onego Jeziora Salton.

Zlokalizowane jest ona na uskoku te-
ktonicznym ci gn cym si do rejonu
San Francisco, w którym wed ug nau-
kowców dojdzie w przysz ci do po-

nego trz sienia ziemi. Nikt nie po-
trafi na razie stwierdzi , kiedy to na-

st pi, mo e to by za 2 lub za 200 lat,
ale na pewno do niego dojdzie. Z tego
powodu w rejonie Los Angeles domi-
nuje niska zabudowa, z kilkoma tylko
wie owcami w centrum, posiadaj ce
specjaln struktur maj na celu bez-
piecze stwo w razie wyst pienia tego
kataklizmu. W ko cu musieli my wró-
ci na lotnisko w Los Angeles i po e-
gna si z letni pogod . Kilkana cie
godzin pó niej, po przesiadkach w Chi-
cago i Monachium wyl dowali my w
Krakowie, który nas przywita nie-
giem i mrozem. Wyprawa „The Throne
Of The Sun Tiger Energy Expedition
2007” zosta a zako czona.

nast pnych numerach „Zgody”
relacja z wyprawy „AP Expedition
2008”, której trasa wiod a przez Ala-
sk , Australi oraz kolejn cz USA,
a tak e najwy sze szczyty Ameryki
Pó nocnej (Denali - Mount McKinley
6194 m n.p.m.) oraz Australii (Góra
Ko ciuszki 2228 m n.p.m.).

Zapraszam na oficjaln stron wy-
prawy:
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a r ce Pani dr Renaty Modrzejewskiej sk adamy - w imieniu pacjentów - wyrazy
podzi kowania oraz serdeczne yczenia dla wszystkich pracowników O rodka Zdro-
wia w Por bie Wielkiej.

sobne podzi kowanie wyra amy dla samej Pani dr Renaty Modrzejewskiej -
Kierownika O rodka Zdrowia za pozyskanie i zatrudnienie dalszych lekarzy specjali-
stów: urologa, pulmunologa i endokrynologa. To istotne u atwienie dla mieszka ców
cierpi cych na schorzenia oraz chorych.

a marginesie: trzeba wspomnie o nieust pliwych zabiegach p. Genowefy Boja-
nowskiej w sprawie pozyskania nowych lekarzy specjalistów. Dzi kujemy!
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e zbioru tego b mogli korzysta wszyscy zainte-
resowani twórczo ci adys awa Orkana i gwar jego
rodzinnej ziemi. Jest to jedyny pe ny zbiór prac autorki,
która wi kszo swojego ycia naukowego po wi ci a
badaniu dzie naszego rodaka.

Nasza Gmina wzbogaci a si o cen-
ny nabytek kulturowy. Prof. Józefa
Kobyli ska - j zykoznawca i praco-
wnik naukowy Akademii Pedagogi-
cznej w Krakowie, pochodz ca z
Mszany Dolnej i od lat zajmuj ca si
twórczo ci „dumaca” z Por by

(g ównie stron zykow ) oraz gwar naszego regionu
ofiarowa a w listopadzie 2007 r. zbiór swoich prac naszej
gminie. Odebra je wójt Janusz Potaczek. Ca zamie-
szczono w bibliotece Gimnazjum w Por bie Wielkiej.
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AUTORCE - PROF. DR HAB. JÓZEFIE KOBYLI SKIEJ
SK ADAMY PODZI KOWANIA.

Zach camy do korzysta-
nia z tego zbioru.
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posób leczenia redniowiecznych ludzi by ciekawy, a
mianowicie: europejski lekarz, je li kto mia ran nogi, o-

nog ucina , co prowadzi o cz sto do mierci pacjenta.
Na ból g owy wywiercano otwór w czaszce wyci gano
mózg, solono i wk adano z powrotem. Skutek takiego za-
biegu jest oczywisty.

zy wiecie, dlaczego królewskie p aszcze mia y kolor
czerwony, a nie np. b kitny? Czerwony by jednym z naj-
dro szych barwników. Wiadomo, e np. ró owy powstanie
przez lekkie zabarwienie bia ego sukna purpurowym barw-
nikiem. Na stworzenie bardziej intensywnych barw potrze-
bowano wi kszych ilo ci tego barwnika. Sprawa podobnie
ma si z doborem kolorów w ubiorze. Na obrazach cz sto
widzimy stroje, których zestawienie kolorystyczne jest
wr cz odpychaj ce, np. czerwony + niebieski. Wiadomo, e
strój odzwierciedla pozycj spo eczn wi c naturalnym dla
ludzi bogatych by o u ywanie barwników intensywnych i
drogich, tak jak w nie czerwie i niebieski.

Inn ciekawostk by y suknie lubne. Dzisiaj tradycj
jest noszenie bia ych sukien, jednak kiedy stosowano fio-
letowy materia ! I najbardziej makabryczne: kobiety kiedy
do depilacji u ywa y smo y, a koszule by y szyte na nich sa-
mych, wi c nie mo na by o ich zdj . W efekcie noszono
przez d uuugi okres t sam odzie bez zdejmowania...

rzest pc przykuwano do ciany. Do naczynia wrzu-
cano w e. Naczynie by o zako czone lejkiem, lejek umie-
szczano w zaszczytnym miejscu skazanego. Naczynie pod-
grzewano. W e w panice ucieka y do lejka, a potem do od-
bytu skazanego. Potem wygryza y sobie dziur w skazanym
i wychodzi y.

iwo wareckie by o znane ju redniowieczu. Wiel-
bicielem tego piwa by m.in. nuncjusz papieski Gaetano. Po
powrocie do Rzymu zachorowa powa nie na wrzód w gar-
dle. Majacz c w gor czce wyszepta : Biera di Warka (Piwo
z Warki). Obecni przy tym duchowni s dz c, e chodzi o ja-

ma o znan wi zacz li si no modli "Santa Bie-
ra di Warka ora pro nobis" (czyli: " wi te piwo z Warki módl
si za nami"). Gaetano wybuchn miechem (p wów-
czas wrzód) i dzi ki temu wyzdrowia ...

Czy wiesz, e....
S

C

P

P

yczenie "na zdrowie" po kichni ciu wzi o si z Fran-
cji, z czasów, gdy w Europie szala a "czarna mier ". Zara-
onych d um czy o kichanie, kichaj cemu wi yczo-

no "na zdrowie", by kichanie nie by o objawem choroby.
Katar w redniowieczu leczono wk adaj c choremu do nosa
cebul z musztard .

Zebra i opracowa Stanis aw Stopa
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W

W
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258

520.726.000,00 z

Konina 63
100.712.00

Por ba Wielka 84
200.481.00 z

Nied wied 53
100.734.00 z

Podobin 58
118.799.00 z

W

O

rodek Pomocy Spo ecznej to instytucja do
której trafiaj osoby i rodziny potrzebuj ce z
regu y wsparcia finansowego.

ród odwiedzaj cych nasz jednostk
jest wielu tych, którzy otrzymuj pomoc w
postaci udzielenia informacji, porad w za-
kresie rozwi zywania trudnych spraw ycio-
wych, które niejednokrotnie s bezpo redni
przyczyn trudnej sytuacji. Potrzeba bardzo du o cier-
pliwo ci, a nie zniech cania si wiadomo tego, e w ród
naszego spo ecze stwa jest wielu, którym trzeba wzmo o-
nego wsparcia, bo wyst puj znacz ce okoliczno ci: d u-
gotrwa a choroba, niepe nosprawno , trudno ci w prowa-
dzeniu gospodarstwa domowego zw aszcza w rodzinach
wielodzietnych, nie maj cych zatrudnienia, a rodki, jakie

rodek posiada s zbyt ma e w stosunku do potrzeb.
wietle prawa, je eli osoba, rodzina rezygnuje z za-

wartych uzgodnie z pracownikiem socjalnym w zakresie
podejmowania dzia zmierzaj cych do wyj cia z trudnej
sytuacji yciowej, mo na zaprzesta pomagania. Chodzi
jednak przecie o to, eby pomóc cz owiekowi, pomimo je-
go nieracjonalnych zachowa (z punktu widzenia osoby
normalnie funkcjonuj cej w spo ecze stwie), a nie pozby-
wa si go zgodnie z prawem.

owiek jest indywidualno ci do której nale y i trzeba
podchodzi indywidualnie, dlatego skuteczniejsze jest w
pracy z lud mi stosowanie "pedagogiki mi kkiej", która po-
zwala tworzy atmosfer spokoju i motywuje do dzia ania.
Jednak e nie mo na pomin rozs dnego stosowania "pe-
dagogiki twardej" z uwzgl dnieniem wszelkiego rodzaju
ogranicze .

yst puj ce braki finansowe O rodka nie pozwalaj w
pe ni zaspokoi potrzeb o jakie ubiegaj si osoby i rodziny
z naszego terenu. Przy udziale rodków uzyskanych z do-
tacji i w asnych w 2008 roku - rodzin otrzyma o pomoc
pieni w formie: zasi ków okresowych ( rednio 4 mie-

si ce), zasi ków celowych, us ug opieku -
czych, zasi ków sta ych z tytu u niepe no-

sprawno ci, na kwot .
Wed ug podzia u na poszczególne so e-
ctwa wygl da to nast puj co

rodowiska skorzysta y z
pomocy finansowej na sum .

rodowiska skorzysta-
y z pomocy finansowej na kwot .

rodowiska skorzysta y z pomocy fi-
nansowej na czn kwot .

rodowisk skorzysta o z pomocy finanso-
wej na czn kwot .

ymieniony zakres i rozmiar pomocy nie jest odzwier-
ciedleniem rzeczywistych potrzeb w rodowisku lokalnym,
poniewa udzielona pomoc osobom i rodzinom by a na
miar posiadanych rodków jakimi w roku 2008 o rodek
dysponowa . Nadmieniamy, e tegoroczny bud et jest zna-
cznie mniejszy i wyst puj ce trudno ci finansowe nie poz-
wol na udzielenie pomocy nawet w sytuacjach szczegól-
nych, dlatego apelujemy do mieszka ców o organizowanie
samopomocy w najbli szym otoczeniu s siedzkim.

d stycznia bie cego roku kontynuujemy rozpocz ty
w 2008 r. projekt systemowy POKL "Inwestycja w przy-
sz . Aktywizacja zawodowa i spo eczna w Gminie Nie-

wied ". Do udzia u w tegorocznym projekcie zakwalifi-
kowali my 8 osób, które korzystaj z pomocy tutejszego

rodka, a pozostaj bez pracy i s nieaktywne zawodowo.
Zgodnie z wymogami zasad obowi zuj cymi przy realizacji
projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu
Spo ecznego, b podejmowane dzia ania maj ce na celu
zdobycie wiedzy i umiej tno ci praktycznych w zakresie:
obs ugi kasy fiskalnej, nowoczesnego wyka czania wn trz,
krawiectwa z aran acj wn trz (poprzez organizowanie
szkole ). Planujemy czas trwania projektu na 12 miesi cy z
wk adem rodków unijnych w kwocie 98.887.84,00 z .
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