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plac zabaw przy przedszkolu w dyrektora GPN, który to spraw-
Porębie oraz 2 albumy: Związku dzał, nadzór społeczny pełni le-
Podhalan i Kapliczki w gminie śniczy Niedośpiał, za co mu ser-
Niedźwiedź. Niezależnie od tego decznie dziękuję. Z wodociąga-
GCK otrzymało dofinansowanie mi jest problem, bowiem  ci sami 
na zakup strojów góralskich oraz ludzie, którzy w roku ubiegłym, 
instrumentów muzycznych.Gło- kiedy była susza, przychodzili 
wimy się, skąd pozyskać pienią- niemal codziennie z wołaniem: 
dze na dofinansowanie? woda, woda..., teraz, kiedy je ro-

Jutro jadę po promesy na od- bimy, pokazują gest Kozakiewi-
budowę mostu do osiedla Nowa cza; ja nie, ja nie! 
Wieś. Wojewoda zdecydował się Poprosiliśmy o odczytanie na 
przekazać nam promesę, i chwa- ten temat komunikatów w koś-
ła Bogu, bo stan techniczny mo- ciołach, każdy z nich był inny w 
stu jest katastrofalny. Jeżeli lu- treści, gdyż odnosił się do sytua-
dzie nie zrozumieją, że nie moż- cji danego sołectwa. Muszę ze Wójt 
na przezeń jeździć obciążonymi smutkiem stwierdzić, że w Koni-
nadmiernie samochodami (np. nie zaczyna się dziwny szum Gminy 
betoniarką), to lada dzień może wokół wodociągu i chciałbym, 
się zawalić. Ogłaszamy przetarg żebyśmy sobie to rzetelnie wy-informuje
i będziemy chcieli tę inwestycję jaśnili. Temu zagadnieniu będzie 
zakończyć jak najszybciej. poświęcone specjalnie zwołane Podpisaliśmy umowę na dofi-

Wniosek o dofinansowanie na 5 sierpnia zebranie użytkow-nansowanie zakupu pojemni-
budowy chodnika w Koninkach ników wodociągu. ków na śmieci; 255 w roku bie-
znalazł się uchwałą Zarządu Wo- W związku z rozpoczętymi żącym, a pozostałych w 2013 r. 
jewództwa na 7 miejscu listy re- zadaniami inwestycyjnymi (roz-Dlaczego? Ano dlatego, że pro-
zerwowej. Byłem zaskoczony, budowa Ośrodka Zdrowia, bu-gram rozpoczyna się dopiero od 
bo wniosek był bardzo dobrze u- dowa hali sportowej w Porębie 1 stycznia i będzie trwał do 30 
motywowany i posiadał oceny Wielkiej oraz rozbudowa wodo-czerwca 2013 r. Będzie to około 
pozytywne. Tłumaczono mi, że ciągów gminnych z moderniza-3.500 różnego rodzaju pojemni-
przetargi “chodzą” w granicach cją ujęcia wody w Koninkach), ków, tak, że nie będziemy mieli 
60 - 70% kosztorysów inwestor- wstrzymuję na okres najbliż-ich gdzie składować. Będę prosił 
skich w związku z czym mamy szych 2 lat remonty i odbudowę nowych proboszczów o daleko i-
realną szansę to dofinansowanie dróg gminnych finansowanych z dącą edukację mieszkańców, bo 
dostać. I tu rozpoczynamy pro- budżetu gminy. Aby zakończyć wszyscy będziemy płacić od po-
cedurę przetargu. Ponieważ jest realizację wspomnianych zadań jemnika przy podatku i nikogo 
to dofinansowanie ze środków u- inwestycyjnych, musieliśmy za-nie będzie obchodzić, czy  masz 
nijnych, możemy przetarg unie- ciągnąć kredyty pieniężne, które śmieci, czy ich nie masz! Tak 
ważnić bez żadnych konsekwen- trzeba spłacać. Wyjątek stano-mówi ustawa i my nic nie zmie-
cji (zezwala na to odpowiedni wić będą drogi finansowane z nimy.  
przepis). Jeżeli będziemy mieli różnych dotacji pomocowych. Otrzymaliśmy dofinansowa-
przygotowany przetarg, a brako-  Na r. 2013 złożyliśmy 2 małe nie na remont i wymianę kotło-
wać nam będzie tylko podpisa- wnioski do LGD; na remont bu-wni z węglowej na gazową w 
nia umowy z wykonawcą, to po dynku GKS „Orkan” w Porębie i przedszkolu w Porębie Wielkiej. 
otrzymaniu promesy na dofinan- plac zabaw w Niedźwiedziu, o-Są przygotowywane przez U-
sowanie, będziemy mogli bły- raz 2 duże projekty: rewitaliza-rząd Marszałkowski dokumenty 
skawicznie uruchomić projekt, cja centrum Niedźwiedzia I etap do podpisania tej umowy i chce-
nie czekając, aż nastąpi przetarg, z drogą dojazdową obok Urzędu, my to zrobić, zgodnie z tradycją  
potem odwołania, itp. Chcemy i chodnik od granicy Niedźwie-na przełomie roku, by w przed-
chodnik zrobić w tym roku. Roz- dzia w stronę Działku w Koni-szkolu uruchomić nową kotło-
poczęliśmy budowę sieci wodo- nie. Złożyliśmy 2 wnioski o do-wnię i ogrzewanie indywidualne 
ciągowej oraz modernizację uję- finansowanie dróg rolniczych; czterech mieszkań.  
cia wody w Koninach. W tej dru- czekam na decyzję. Co z tego Podpisaliśmy 3 małe projekty 
giej sprawie byliśmy z wizytą u wyniknie, zobaczymy? z Lokalnej Grupy Działania, na 
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trzeby ochrony środowiska, za-- z inicjatywy grupy działa-
sad obsługi w zakresie infra-czy reaktywuje się piłkarską dru-
struktury technicznej i komuni-żynę seniorów GKS „Orkan”. 
kacji, linii zabudowy.Rozpoczyna swoją karierę od 

klasy B;
Uchwała Nr XXIV/166/12- została wypowiedziana u-

z dnia 29 sierpnia  2012 roku:mowa dzierżawy mieszkania w 
   Upoważnia się Wójta Gminy  Domu Ludowym  w którego po-
do podejmowania działań zwią-mieszczeniach Urząd Gminy 
zanych z przygotowaniem niez-planuje ulokować ZEAS;
będnych dokumentów pozwala--  w przedszkolu w Porębie  
jących na przekazanie aportem Wielkiej zwolniło się jedno mie-

2 Spółce „Gorczańskie Wody Ter-szkanie (43 m ). Wójt Gminy za-
malne” w Porębie Wielkiej dzia-Sesja lipcowa apelował do zainteresowanej ko-
łek  ew. nr  188 i 113/1, oraz czę-misji o spotkanie w sierpniu, ce-
ści działki nr 183.lem rozpatrzenia pism skierowa-Odbyła się w ostatnim dniu 

nych do UG o dzierżawę i doko-miesiąca. Za stołem w sali obrad, 
Uchwała Nr  XXIV/164/12nania przydziału tego mieszka-wraz z radnymi zasiedli: Wójt 

z dnia 29 sierpnia 2012 r. w spra-nia. Janusz Potaczek oraz sołtysi po-
wie zmiany Uchwały z 2011 ro-W drugiej części sesji radni szczególnych wiosek. 
ku w sprawie przyjęcia wielole-odbyli roboczą wizytację inwe-Sesja przebiegła w dwóch od-
tniej prognozy finansowej Gmi-stycji aktualnie realizowanych słonach. W pierwszej z nich rad-
ny Niedźwiedź.na terenie gminy. W jej progra-ni:

Zmiany:mie znalazły się: nowa hala spor-- wysłuchali informacji Wój-
a) zwiększono planowane do-towa w Porębie Wielkiej, Ośro-ta Gminy z pracy między sesja-
chody bieżące o 189.685,91 zł;dek Zdrowia oraz ujęcie wody w mi;
b) zmniejszono planowane do-Koninkach. Zwiedzono też nie-- dokonali zmian w budżecie 
chody majątkowe o 10.718,00 złktóre z dróg gminnych i osie-gminy, omówionych i zapropo-
c) zwiększono planowane wy-dlowych na terenie Poręby Wiel-nowanych przez Skarbnika Gmi-
datki bieżące o 189.685,91 zł;kiej. Wszelkich wyjaśnień u-ny  S. Smreczak;
d) zmniejszono planowane wy-dzielał Wójt Gminy.
datki majątkowe o 10.718,00 zł;
e) zmniejszono planowane wy-Sesja sierpniowa datki na wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane o 8.014,79 zł;

Uchwała Nr XXIV/165/12 f) zwiększono planowane wy-
 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w spra- datki na gwarancje i poręczenia 
wie zmiany miejscowego planu o kwotę 10.000,00 zł.
zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Niedźwiedź. Uchwała Nr XXIV/163/12

Rada Gminy stwierdza, że 29 sierpnia 2012 roku w sprawie: - odbyli pierwsze czytanie 
zmiana planu nie narusza ustaleń zmian w planowanych docho-nowego Statutu Gminy Niedź-
Studium uwarunkowań i kierun- dach  i wydatkach budżetu:wiedź;
ków zagospodarowania prze- - Zwiększa się dochody budżetu - wysłuchali informacji doty-
strzennego gminy Niedźwiedź, gminy o kwotę 112.047,91 zł  w czących spraw bieżących. 
wprowadzonego Uchwałą  Rady tym:Jeśli chodzi o te ostatnie, to 
Gminy z dnia 27 grudnia 1999 r. - zwiększa się dochody bieżące o odnotujmy: 

Ustalenia planu dotyczą prze- kwotę 122.765,91 zł;- apel Wójta do radnych i soł-
znaczenia terenu i linii rozgrani- - zmniejsza się dochody mająt-tysów o aktywne włączenie się w 
czających tereny o różnym prze- kowe o kwotę 10.718,00 zł.organizację Dożynek Gminnych 
znaczeniu, warunków i zasad    Plan dochodów po zmianach w dniu 26.VIII;
kształtowania zabudowy i zago- wynosi 23.178.307,07 zł.-  wyjazd do Kalwarii Pacła-
spodarowania terenów, w tym 

wskiej odbędzie się w dniach 1 i S. Stopawarunków wynikających z po-
2 września; 



Ks. Kanonik Marek Wójcik,  
Proboszcz parafii św. Sebastiana 
w Niedźwiedziu i Dziekan De-
kanatu Mszańskiego; budowni-
czy nowego kościoła p.w. Matki 
Bożej Królowej Różańca Świę-

kiestra, oaza młodzieżowa i bar- sterskiej nie budzi zastrzeżeń. tego. Przybył do Niedźwiedzia  
dzo liczny zespół ministrantów i Rada daje głos doradczy i opi-skierowany przez Jego Eminen-
lektorów. niotwórczy. Pomaga w pozyski-cję ks. Kard. Franciszka Machar-

Parafianie cieszą się też z or- waniu środków i organizowaniu skiego, po spaleniu się kościoła 
ganizowanych często pielgrzy- prac. Dyskretnie i mądrze anga-św. Sebastiana w 1992 r. Wraz z 
mek do sanktuariów w różnych żuje członków Rady. Sprawoz-parafianami wybudował nowy 
stronach świata. Jest bardzo do- dania ks. proboszcza są przejrzy-kościół, wznosząc nie tylko bu-
brym gospodarzem. Dba o koś- ste, a dokumentację i sprawoz-dynek sakralny, ale przede wszy-
ciół, przy którym ciągle coś no- dania dostarcza się każdej ro-stkim, cały czas zależy mu na du-
wego przybywa - ostatnio, pięk- dzinie raz w roku. chowym budowaniu wspólnoty 
na figura Błogosławionego Jana W Radzie Duszpasterskiej parafialnej.
Pawła II,  20 stacji różańcowych zasiadają szanowani gospoda-Przez 20 - letnią posługę ka-
wokół kościoła... rze, przedstawiciele każdego o-płańską można określić go nie 

Reasumując, nasuwa się teza, siedla i przysiółka. W ten sposób tylko jako dobrego duszpasterza, 
iż ks. Proboszcz Marek Wójcik, utrzymana jest łączność między ale Ojca tej parafii, który zna do-
przez długoletni już pobyt wrósł parafianami;przedstawiciele Ra-skonale każdego, umie podnieść 
w krajobraz Niedźwiedzia co dla dy odpowiadają za finanse, roz-na duchu, a kiedy trzeba z ojco-
parafian stanowi radosną „nor- liczają przychody i wydatki.wską troską skarcić, aby napro-
malność” i pewną „tożsamość” Spotkania Rady są systema-wadzić na prostą drogę do nieba.
Parafii i Gminy Niedźwiedź. tyczne i rzeczowe. Zapadają de-Dla duchowego wzrostu pa-

cyzje odnośnie malowania da-rafian, przykładem i słowem or- Siostra Maria Rokosz
chu, remontu zabudowań przy ganizuje nabożeństwa, rekolek-
starej plebanii, wykorzystania cje, zachęca do korzystania z sa- Wszyscy wiedzą, że Zagórza-
środków na ogrodzenie cmentar-kramentów św., dba o chorych,  nie to wymagający i prostolinijni 
ne, tworzenie drogi różańcowej, o rodziny, dzieci i młodzież - ludzie. Cenią uczciwość, gospo-
nowa stolarka, sprawa wywozu współpracując ze szkołami. darność i poszanowanie tradycji. 
śmieci i ogrzewania kościoła, Dzięki trosce ks. Proboszcza Ksiądz proboszcz jest dla nich 
rozbiórka starych zabudowań i przy parafii działa wiele grup, wzorem osobowości: powaga, 
budowa ogrodzenia przy starym które harmonijnie współpracują pracowitość, staranność podoba 
kościele. Wszystkie sprawy pa-i każda z nich ma swoje właści- się wszystkim. Taki dobry go-
rafialne dla ks. proboszcza są we miejsce: prężna Rada Dusz- spodarz, architekt, budowniczy i 
jednakowo ważne. Jest poważ-pasterska, wiele róż różańco- zarządca budzi ogólny szacunek.
nym i dostojnym organizatorem wych, Stowarzyszenie Osób Zna swoich parafian jaka ma-
życia parafii wszystkie elementy Niepełnosprawnych im. św. Bra- ło kto i potrafi być bliskim i u-
pracy łączy w jedno ogniwo; u-ta Alberta, wolontariat „Mieć trzymywać dystans prawdziwy 
wielbienie Boga.wyobraźnię miłosierdzia”, chór Duszpasterz i Apostoł Wiary.

Maria Rataj„Oremus”, scholka parafialna, z- Bardzo przemyślane i rzeczo-
espół „Gorcanie”, gminna or- we prowadzenie Rady Duszpa-
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Mieszkam na stałe we Wro- sumień przez naszego księdza Tak szybko mija czas, to już 
cławiu, mam jednak możliwość proboszcza budujemy nasz sta- 20 lat pracy w naszej parafii ks. 
przebywania w okolicy niedź- tek i pogłębiamy indywidualnie proboszcza Marka Wójcika. 
wiedzkiej parafii. Bardzo mi się oraz rodzinnie nasze życie w Bo- A zaczynał od budowy nowe-
tu podoba, to są rodzinne strony gu. Szczera jest nasza wdzięcz- go kościoła i w tym celu powołał 
mojego męża. Jest piękny kraj- ność za przybliżanie do Boga, za Komitet złożony z przedstawi-
obraz, góry, lasy, rzeka, piękna głoszone słowo i radosną obec- cieli parafian wybranych z posz-
przyroda, ludzie życzliwi. ność wśród nas. O ileż łatwiej czególnych osiedli. Trzeba było 

Jestem zauroczona kościo- nam rodzicom wychowywać wynegocjować miejsce budowy, 
łem, czuje się tu klimat bycia bli- dzieci w wierze przy pomocy ta- wysłuchać zwaśnionych stron i 
sko Boga. Teren wokół kościoła kiego świadka Chrystusa jakim podjąć decyzję oraz w szybkim 
jest pięknie zagospodarowany  jest nasz ksiądz proboszcz. tempie wziąć się do pracy.
kwiaty, drzewa, Droga Różańco- Nie sposób wyliczyć wszyst- Odbywały się często spotka-
wa. Podoba mi się pomnik bło- kich jego wspaniałych „pomy- nia Komitetu w celu przedysku-
gosławionego Jana Pawła II  bar- słów” na głębsze przeżywanie towania wszystkich prac na naj-
dzo zbliżony do wyglądu natu- Eucharystii, na wspaniałą zachę- bliższy czas, corocznie podsu-
ralnego papieża. tę do uczestnictwa dzieci w rora- mowywano, co zostało zrobione, 

Jestem pełna uznania dla tu- tach, majówkach czy nabożeń- za jaką cenę i jaki jest stan konta? 
tejszego proboszcza, że jest nie stwach różańcowych, radosnym Takie sprawozdanie docierało do 
tyko przewodnikiem duchowym kolędowaniu na corocznym kon- rodzin z podziękowaniem za o-
tutejszej parafii, ale i dobrym go- kursie kolęd. Moje dzieci zawsze fiary i pracę. 
spodarzem. Życzę ks. probosz- chętnie biegną do naszego koś- Dzięki zaangażowaniu na-
czowi dużo zdrowia, siły, hartu cioła, bo dzięki trosce czcigod- szego ks. Proboszcza odbywały 
ducha i błogosławieństwa Boże- nego księdza proboszcza on za- się zbiórki pieniędzy na budowę 
go na każdy dzień. wsze tętni życiem. naszego kościoła w innych pa-

Grupy parafialne: ministranci rafiach.Ludwika Wielowska
i scholka do której należą moje Nastąpiło ożywienie działal-
dzieci zawsze mogą liczyć na je- ności kulturalnej w naszej gmi-Wielkim zaszczytem i wy-
go pomoc i wielką życzliwość. nie, czego przykładem są dożyn-różnieniem jest dla mnie móc 
Niejednokrotnie uczestniczyli w ki parafialne, które z biegiem wyrazić kilka słów wdzięczności 
rozlicznych pielgrzymkach, któ- czasu przekształciły się w do-czcigodnemu księdzu Dzieka-
re organizuje perfekcyjnie, pełne żynki gminne. Są one okazją do nowi Markowi Wójcikowi z o-
duchowych i radosnych przeżyć. okazania szacunku z jakim ks. kazji Jubileuszu 20 - lecia jego 
Przez dobre słowo i przykład Proboszcz odnosi się do pracy pracy kapłańskiej w naszej pa-
pracy na rzecz dobra parafii bu- rolników. Odbywają się spotka-rafii. 
duje więzi braterskie wspólnoty. nia opłatkowe różnych grup spo-Parafianką jestem od 14 lat i 

Składam wielkie Bóg zapłać łecznych, z których największą przez te lata uczestnictwa w ży-
czcigodnemu księdzu Dziekano- popularnością cieszą się do dziś ciu kościoła w Niedźwiedziu ob-
wi za jego obecność wśród nas, spotkania opłatkowe z praco-serwuję wspaniałą posługę na-
za prowadzenie nas do osobi- wnikami oświaty.szego księdza proboszcza. Przez 
stego spotkania z Chrystusem o- Podziwiamy czynny udział osobę naszego „Ojca parafial-
raz uczynienie nas aktywnymi w ks. proboszcza w uroczysto-nego” można dostrzec dobro na-
kościele. Życzę, aby Bóg obda- ściach szkolnych i wydarzeniach szego Ojca w niebie, do którego 
rzył księdza Dziekana obfitością społeczności lokalnej. Jest rów-swoim oddaniem, modlitwą i 
łask, zdrowiem, radością i siłą do nież organizatorem wielu krajo-pracą nas prowadzi.
przezwyciężania kłopotów co- wych i zagranicznych pielgrzy-„Jeśli chcesz zbudować sta-
dzienności. Aby wraz z mocą mek. tek, nie gromadź ludzi, by zbie-
przemiany chleba i wina udzielał Za te wszystkie trudy i prace rali drewno i rozdzielali obo-
mocy przemiany naszych serc, a dla naszej parafii składamy ser-wiązki, ale wzbudź w nich tę-
Maryja Królowa Różańca Św. deczne podziękowanie Bóg za-sknotę za rozległym i nieskoń-
roztaczała opiekę na dalsze lata płać!czonym morzem” (A. De Saint  
pracy kapłańskiej wśród nas. Krystyna PotaczekExupery)

Dzięki ofiarnemu i wytrwa- Stanisława Liberda
łemu kształtowaniu naszych    
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na roli jest ciężka i trudna. W niej to znajdziemy chociażby w Sta-
przejawia się w szczególniejszy rym Testamencie, np. słynne u 
sposób współdziałanie człowie-Żydów kołysanie snopu przed 
ka z mocą zbawczą najwyższe-Panem. W Księdze Kapłańskiej 
go Boga. Dlatego też Jan Paweł czytamy takie słowa, które jakże 
II w czasie III pielgrzymki do Oj-pasują do dzisiejszej, naszej, pię-
czyzny, przemawiając do rolni-knej uroczystości. Otóż w tejże 
ków w Tarnowie wypowiedział Księdze Kapłańskiej czytamy:
m.in. takie słowa:  -  „Pan powiedział do Mojżesza: 

- „Ziemia i ten, kto ją upra-Idź do synów Izraela i powiedz 
„Bądź pozdrowiona ziemio rodząca, wia, jego praca, stają się szcze-im: kiedy wejdziecie do ziemi, 
z dobroci Boga świat odradzająca gólnym obrazem Boga i kluczem którą Ja wam dam, i skończycie 
tonami zboża, chlebnymi kłosami,

do zrozumienia Jego Królestwa. żniwa, przynieście do kapłana wstęgami rzeki, wonnymi lasami...”
I to jest także potwierdzeniem snop, jako pierwocinę waszego 
pośrednim, ale ogromnie głębo-plonu. On dokona obrzędu koły-Tak możemy za poetką za-
kim godności pracy na roli. Po-sania przed Panem, aby był prze-wołać dziś, gdy świętujemy na-
myślmy, że dla zrozumienia, zeń łaskawie przyjęty”. My nie sze Gminne Dożynki - święto 
czym jest Królestwo Boże i ży-będziemy kołysać wieńcami, ale chleba powszedniego i tych, któ-
cie wieczne, kim jest sam Chry-je poświęcimy i w ten sposób po-rzy go współtworzą: Boga i lu-
stus, trzeba znać rolnictwo i pa-dziękujemy Panu Bogu za Jego dzi, rolników. 
sterstwo”. Tak mówił - dziś bło-Opatrzność, za Jego dary. Przewielebni kapłani! Sza-
gosławiony - Jan Paweł II. Jak powiedziałem, człowiek nowni Goście i Gospodarze tej 

Sprawy rolnictwa i wsi w spo-zawsze dziękował Stwórcy za uroczystości! Drodzy bracia i 
sób szczególny dowartościowy-Jego dary. Wspomnijmy Kaina i siostry w Chrystusie!  
wał Sługa Boży, Prymas Tysiąc-Abla, jak składali dziękczynie-Ta nasza obecność tutaj, pię-
lecia Stefan Kardynał Wyszyń-nie Bogu za Jego dary. Pamięta-kne wieńce przyniesione przed 
ski. Mówił: my, że Bóg przyjął dziękczynie-ołtarz, są naszym podziękowa-

- „Tak Pan Bóg ukształtował nie i ofiarę tylko od człowieka niem wobec Boga za wszystko, 
nasz teren, że jest przystępny do dobrego. Dziękujemy i my Bogu co nam dał i daje. Ale są też przy-
uprawy rolnej, na ogół nasze zie-za Jego dobrodziejstwa. Nasze pomnieniem należnego Mu 
mie są żyzne, a ludzie są do zie-dziękczynienie jest rezultatem miejsca w naszym życiu. Bo to 
mi przywiązani i pracowici. wiary w Boga. Wierzymy, iż to, od Boga ostatecznie wszystko 
Dziękujemy Panu Bogu za każde co Bóg nam daje, jest Jego wła-zależy. 
ziarenko, za każdy ziemniak, za snością. Z wielką radością dzię-Człowiek zawsze dziękował 
każdą odrobinę warzywa, bo są kujemy Bogu, choć wielu z nas Stwórcy za owoce ziemi i pracy 
świadectwem  wielkiego  trudunatrudziło  się  bardzo,  bo praca rąk ludzkich. Wiele dowodów na 
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kolwiek Syn wam powie. To, co-ludzi i prawdziwego, cudowne- Ale, niestety bywa, że nie u-
śmy dziś słyszeli w Ewangelii, ta go działania Boga”. I mówił da- miemy, albo nie chcemy się ni-
zachęta brzmi przez pokolenia i lej:  „Wprawdzie człowiek zdro- czego nauczyć. Ona, obecna za-
przez wieki. I pomyślmy, czy nie wo się upracuje, ale nie próżnuje wsze przy swoich dzieciach i za-
jest lekceważona w naszym ży-też Pan Bóg, Stworzyciel nieba i troskana o ich dobro, chce nam 
ciu. Tak wielkie nabożeństwo ziemi. Owoc waszej pracy jest otworzyć oczy i nasze serca, a-

byśmy i my czyniąc to, co Syn 
Jej nam każe, umieli znaleźć pra-
wą drogę w naszej codzienności. 
Tylko, czy my chcemy słuchać 
Jej głosu i Jej rady? Czy chcemy 
się od Niej czegoś nauczyć?

Święta Boża Rodzicielko, na-
ucz nas troskliwej wrażliwości 
na potrzeby bliźnich. Niech bę-
dzie chwalone Jej Imię, a prawo 
Jej Syna szanowane na co dzień!  

Siostry i bracia w Chrystusie! 
Przynieśliście dziś do świątyni, 
czyli tu przed ołtarz - bo świąty-
nią dzisiaj jest ten cały świat wo-
kół nas - te piękne wieńce żniw-
ne, które są cząstką tego, co ze-
braliście ze swoich pól, z tego, co 

mamy do Matki, Królowej, Ja-błogosławiony, jest darem Ojca,  
zrodziła ziemia. Te przyniesio-

snogórskiej Pani, wielkie, piel-Stworzyciela zbóż i drzew i ro-
ne wieńce są naszym podzięko-

grzymkowe tłumy ściągające do ślin oraz ziemi, którą możecie u-
waniem wobec Boga za wszyst-

Częstochowy. Jednocześnie cza-prawiać, stąd wysiłek, nakaz i o-
ko, co nam daje i dał. 

sem tyle w nas niewiary, obojęt-bowiązek pracy, stąd też błogo-
Bóg jest jak najlepszy Ojciec, 

ności na potrzeby bliźnich. Ona sławione owoce pracy”. 
więc o nas nie zapomni i będzie 

umiała zauważyć potrzebę swo-W innym przemówieniu do 
się o nas troszczył. To my mamy 

ich bliskich i zaradzić temu w rolników, Kard. Stefan Wyszyń-
się starać, by zasługiwać na Je-

sposób delikatny i troskliwy. ski prosił Matkę Najświętszą:
go dobrodziejstwa. 

Jej mądrość i matczyna do-…aby nasze życie było błogo-
Bądź pozdrowiona ziemio 

broć serca mogłaby nas wiele na-sławione, aby wielki trud rolni-
chleb rodząca, z do-

czy można było nazwać błogo-
broci Boga rodzą-

sławionym owocem naszego ży-
ca! 

cia. Oby praca wszystkich zgod-
Kończąc: chleb, 

na była z myślą i planem Bożym 
który mamy szano-

błogosławiona. Oby wszystkie o-
wać jak najcenniej-

woce ziemi zrodzone przez do-
szy skarb od Boga i 

broczynne działanie słońca, jak 
z pracy ludzkiej po-

gdyby obleczone w słońce, były 
chodzący, by w na-

również błogosławione. Niech o-
szej codzienności 

bfitość naszej, rodzącej ziemi, o-
spełniało się to, do 

braca się na jej dobro. Tyle, Słu-
czego kiedyś tęsk-

ga Boży. 
nił Cyprian Kamil 

Moi drodzy! Jakże dziś nie 
Norwid, gdy pisał: 

wspomnieć o Matce Najświęt- uczyć. Jej poddanie woli Bożej,  - Do kraju tego, gdzie kruszy-
szej z Jasnogórskiego Obrazu. Jej troskliwość i umiejętność do- nę chleba podnoszą z ziemi przez 
Ta szczególna Matka, szczegól- strzegania ludzkiej biedy i niesz- uszanowanie dla darów nieba, 
na jeszcze bardziej w dziejach częścia, mogłyby okazać się po- tęskno mi Panie. Amen.
naszego narodu, stale nam przy- mocne w naszym życiu codzien-
pomina: Zróbcie wszystko, co- nym, rodzinnym i sąsiedzkim.   
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drugą, biegnącą z Potaśni przez Koninę? Przy o-
kazji: z którego wodociągu będą zaopatrywani w 
wodę mieszkańcy Podobina? 

Na pewno takie połączenie nastąpi, ale to już 
nie za mojej kadencji. Wówczas, jak sądzę, mie-
szkańcy Podobina będą mogli korzystać w zależ-
ności od sytuacji - z obu ujęć. 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ 
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PORĘBIE 

W środę 25 lipca odbyliśmy rekonesans pod- WIELKIEJ
czas którego odwiedziliśmy trzy najważniejsze 
inwestycje realizowane aktualnie w naszej Gmi-
nie. Aby przekazać Czytelnikom i mieszkańcom 
nieco więcej informacji o nich, uzgodniliśmy z  
Wójtem J. Potaczkiem „wizję lokalną” budowa-
nych obiektów. Zaopatrzony w aparat  fotografi-
czny i dyktafon udałem się w towarzystwie Go-
spodarza Gminy na przejażdżkę, z której po-
wstała poniższa „dokumentacja”. 

UJĘCIE WODY W KONINKACH

Informacja wstępna Wójta J. Potaczka: To uję- Na jakim etapie znajduje się budowa hali i ja-
cie budowane i modernizowane jest po raz trzeci. kie prace zostały dotąd wykonane? 
Pierwsze, tzw. „poprzeczne”, robił jeszcze mój Budowa hali znajduje się na tzw. II etapie. Po-
poprzednik, śp. Franciszek Łabuz. W II etapie wy- łączona jest z rozbudową szkoły, poszerzeniem 
konaliśmy dwa ujęcia „denne”, tj. takie, które po- liczby sal do zajęć dydaktycznych i koniecznością 
siadają warstwę filtracyjną. Obecnie, wykonawca wyburzenia starej sali gimnastycznej. Proszę zau-
planuje zastosować sprawdzoną na ujęciu w Pota- ważyć, że długość starej hali, będzie szerokością 
śni w Koninie metodę „uszlachetniania” wody; nowej, obecnie budowanej. To potężny obiekt. 
chodzi o wydmuchiwanie nalotów i zanieczysz- Prace postępują w tempie zadowalającym; ekipy 
czeń. przystąpiły do burzenia starej hali (zdjęty został 

Jakie znaczenie dla Gminy ma modernizacja dach, teraz zdejmowana jest konstrukcja), po 
tego ujęcia? czym wykonawcy „pojadą” z pozostałymi mura-

Zapewni pełną dostawę czystej wody dla całej mi, a na koniec zwieńczą to dachem. Reasumując, 
Poręby Wielkiej. Mamy pewność, że po pierwsze, w tym roku będzie wykonany stan surowy. Para-
tej wody już nie zabraknie, a po drugie - ona nie metry budowanej hali sportowej wynoszą: 36 m 
zamarznie, gdyż popłynie odpowiednio zabezpie- długości i 18,5 m szerokości. Będzie to zatem peł-
czonymi (ocieplonymi) rurami. Obok mamy zre- nowymiarowy obiekt sportowy, umożliwiający 
sztą awaryjną, drugą linię, tak, że można będzie organizowanie międzyszkolnych rozgrywek po-
(w razie konieczności) wykorzystać jedną albo wiatowych i gminnych w takich dziedzinach spor-
drugą. Linia jest częścią wodociągu gminnego, tu jak: siatkówka, koszykówka, czy piłka ręczna. 
gdyż zaopatruje  w wodę Porębę Wielką  i  Niedź- Jakie,  poza halą sportową, pomieszczenia dy-
wiedź. Powtarzam: celem niniejszej moderniza- daktyczne znajdą się w budowanym obiekcie?
cji jest likwidacja możliwości braku wody, bądź Przewidziane są 2 lub 3 sale lekcyjne, bodajże 
jej zamarznięcia. Dodam, iż wykonawcą jest fir- biblioteka, no i całe zaplecze sportowe (szatnie, 
ma „Wolimex” z Limanowej, która wygrała prze- ubikacje, łazienki, prysznice itp). 
targ.  Kto jest inwestorem oraz wykonawcą obiek-

Czy następnym etapem budowy infrastruktu- tu? Jak wygląda harmonogram dalszych prac?
ry wodnej w gminie będzie połączenie tejże linii z 
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obiektu ktoś będzie musiał płacić. W związku z Inwestorem jest Urząd Gminy, a wykonawcą 
tym, albo „puścimy to na tzw. komercję” (ktoś, firma Czesława Stożka z Kasinki Małej. Z Mini-
kto wydzierżawi gabinet, będzie za to płacił), albo sterstwa Sportu otrzymaliśmy dofinansowanie w 
zastosujemy drugą wersję, tzw. system publiczno- wysokości 1 miliona 387 tysięcy złotych. Jest ono 
prywatny, polegający na tym, że ktoś, kto wykoń-rozłożone na trzy lata. W tym roku Ministerstwo 
czy obiekt, odzyskuje potem z dzierżawy włożone przyznało nam 200 tys. złotych, które z powodze-
weń pieniądze. Natomiast, na co kogo będzie stać, niem wykorzystamy. W przyszłym, będzie to ko-
jeżeli chodzi o dzierżawę? - trudno mi powie-lejne 229 tysięcy złotych, natomiast na 2014 rok 
dzieć. Jest wielu zainteresowanych, np. Zakład O-przewidziane jest około 958 tysięcy zł. Zwrócimy  
pieki Zdrowotnej prowadzony przez p. dr R. Mo-się z prośbą do Ministerstwa, żeby ostatnią transzę 
drzejewską, jest dr stomatolog, apteka, są pielę-pieniędzy przekazało nam o rok wcześniej, tak, 
gniarki środowiskowe, jest centrum rehabilitacji żebyśmy w 2013 r. mogli budowę hali zakończyć. 
osób niepełnosprawnych, ale jak to będzie i co to Ile obiekt będzie kosztował naszą Gminę?
będzie, pokaże przyszłość? Trudno powiedzieć, ponieważ kosztorys na ca-

Ile wyniesie koszt całej inwestycji?łość opiewa na kwotę w granicach 6 milionów zło-
Trudno powiedzieć. Aktualnie, nie mamy ta-tych, ale z praktyki wiemy, że jeżeli są przetargi, 

kiego rozeznania. Wiemy tylko tyle, że stan suro-to wychodzi w granicach 50%.    
Na kiedy przewidywane jest oddanie obiektu wy obiektu zamknie się kwotą 600 tys. złotych. 

do użytku? Kosztorys był dużo wyższy (w granicach miliona 
złotych). Do przetargu wystartowało 18 firm i wy-To zależy, jak już wspomniałem, wyłącznie od 
grała ta, która zaoferowała najniższą cenę. Teraz terminu przekazania nam owych 870 tysięcy zło-
sporządzimy kosztorysy na kolejny etap - jeszcze tych przez Ministerstwo Sportu. Jeżeli spływ tych 
nie zdecydowaliśmy, jaki ten etap będzie i co bę-pieniędzy zostanie przyspieszony na 2013 rok, w 
dzie sobą reprezentował? tymże roku halę sportową oddamy do użytku. 

W obecnej chwili najważniejszym dla mnie 
ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA jest zabezpieczenie podpiwniczeń i fundamen-

tów, bo obawiam się, że gdybym tego obecnie nie 
zrobił, to następca mógłby też nie być tym zainte-
resowany i wszystko by się „rozleciało”. 

Jest Pan Wójt w stanie, choć w przybliżeniu, 
podać datę zakończenia budowy tego obiektu?

 Nie, nie  jestem. Jestem skoncentrowany tylko 
na jednej sprawie: żeby się nam udało z tej inwe-
stycji odzyskać VAT. Ponieważ jest to inwestycja 
w całości dzierżawiona, zatem my odprowadza-
my podatek VAT, no i gdyby się to udało, to było-
by dla nas „lżej” o te 23%. 

Ps. W opisanym powyżej rekonesansie utrwa-
lony został stan na dzień 25 lipca br. Od tamtego 
dnia wiele się zmieniło, gdyż prace przy wspom-Kto jest inwestorem, a kto wykonawcą?
nianych obiektach postępują w szybkim tempie. Inwestorem jest tu także Urząd Gminy, zaś wy-

Na początku grudnia wybierzemy się pono-konawcą firma J. Piszczka z Krakowa, która prze-
wnie w “odwiedziny” tychże inwestycji. Ich efek-targ wygrała. 
ty zamieścimy, wraz z aktualnymi na ten czas fo-Jakie gabinety i obiekty medyczne znajdą 
tografiami, obrazującymi stan realizacji, tych jak-miejsce w nowych pomieszczeniach?
że istotnych dla gminy zadań, sprawdzając zara-Trudno mi na dzień dzisiejszy cokolwiek na 
zem poziom wiarygodności obietnic zawartych w ten temat powiedzieć. Chcemy w tym roku ukoń-
niniejszym materiale.  czyć obiekt w stanie surowym po to, żeby: po pier-

Stanisław Stopawsze - obiekt ten już nie niszczał, a po drugie - że-
by nie wprowadzali się doń jacyś dzicy lokatorzy. 
Z tego też względu, chcemy zamontować wszy-
stkie okna i drzwi.  Co będzie dalej? -  to jest duży 
znak zapytania, ponieważ za użytkowanie tego 
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ks. Jan Wróbel wygłosił piękną, 
okolicznościową homilię (treść 
zamieszczamy na stronach 4 i 5), 
a ponieważ gospodarzem tego-
rocznych Dożynek była Konina, 
to ona zadbała o oprawę nabo-
żeństwa: do śpiewu przygrywała 
kapela „Turbacyków”, a człon-
kowie tego zespołu uświetnili li-
turgię góralskimi śpiewami. 

W czasie Mszy św. ks. Dzie-W niedzielę, 26 sierpnia, w u- liczną rodzinę z Porębą Wielką i 
kan dokonał poświęcenia wień-roczystość Matki Boskiej Czę- Niedźwiedziem.
ców i tegorocznych plonów, zło-stochowskiej, niedźwiedzki ry- Popołudniowe obchody do-
żonych wcześniej we wspom-nek zapełnił się rzeszą wiernych, żynkowe zaszczycił swoją obe-
nianym korowodzie, u stóp polo-którzy przybyli na uroczystość  cnością Wicestarosta Franciszek 
wego ołtarza. Dożynek Gminnych. Dziedzina, który przemawiając 

Uroczystość religijną Doży-Zaczął je korowód z wieńca- powiedział, m.in.:
nek zakończyło wspólne odśpie-mi dożynkowymi i niesionymi  - W imieniu własnym, jak i Za-
wanie hymnu „Boże, coś Pol-przez delegacje poszczególnych rządu Powiatu Limanowskiego, 
skę”, wręczenie przez Celebran-parafii darami i owocami tego- pragnę podziękować wszystkim 
sa nabożeństwa pamiątkowych rocznych plonów ziemi. Ucze- zaangażowanym, za poświęcony 
albumów przedstawicielom po-stnicy barwnego korowodu prze- trud i pracę włożone w przygo-
szczególnych parafii za mister-byli trasę spod remizy OSP do towanie tej uroczystości. 
nie wykonane wieńce, oraz tra-ołtarza polowego, umieszczone- Wierzę, że dzięki naszemu 
dycyjne, dożynkowe „ośpiewa-go na scenie rynku, obok pomni- wspólnemu wysiłkowi tegorocz-

ka Władysława Orkana. ne Dożynki Gminne stały 
W Sumie Dożynkowej się wspaniałą okazją do 

wraz z parafianami ucze- wspólnego świętowania i 
stniczyli przedstawiciele podsumowania całorocz-
gminnych władz admini- nej pracy mieszkańców.
stracyjno - samorządo- W to niedzielne popo-
wych z Wójtem Januszem  łudnie dobra zabawa połą-
Potaczkiem i Przewodni- czona została z promocją 
czącym Rady Gminy Ed- dorobku kulturalnego na-
wardem Krzysztofiakiem szej gminy, bo święto plo-
na czele, samorządowcy nów stało się okazją do 
poszczególnych sołectw, z prezentacji zespołów re-
zaproszonych Gości: rad- gionalnych działających 
na wojewódzka Barbara przy Gminnym Centrum 
Dziwisz, Tadeusz Patalita Kultury.nie” przygotowanych specjalnie 
oraz Burmistrz Mszany Dolnej O dobre samopoczucie mie-na tę okazję tekstów „ograbko-
Tadeusz Filipiak. szkańców i gości zebranych na wych”.

W religijnej części Dożynek rynku w Niedźwiedziu, zadbały Druga część Dożynek rozpo-
po raz pierwszy, nie zaszczycił również występujące kabarety, częła się o godzinie 16.00. Ca-
nas nikt ze Starostwa Powiato- zaproszone przez organizatorów łość imprezy prowadziła Jadwi-
wego, wymienianego na zapro- Dożynek. ga Zapała - Kierowniczka Gmin-
szeniach, jako ich współorgani- Program artystyczny rozpo-nego Centrum Kultury, przy oka-
zator. Pytanie: dlaczego? czął się od występu najmłodsze-zji promując książkę pt. „Ojcow-

Mszę św. odprawił ks. Dzie- go zespołu regionalnego “Małe ski dom, obyczaj i tradycja”, Jó-
kan Marek Wójcik w asyście no- Turbacyki - Gorce” z Koniny.zefa Luberdy, publicysty i auto-
wych księży Proboszczów, któ-  Ciepło i z ogromnym podzi-ra licznych esejów i artykułów 
rzy od 1 lipca przybyli do parafii wem zostały przyjęte tańce gó-tyczących m.in. obrzędów i zwy-
w Koninie i Porębie Wielkiej. ralskie wykonane przez małe czajów regionalnych. Mieszka-

Proboszcz parafii w Koninie dzieci, którym przygry- niec  Rabki  związany  jest przez
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wała kapela „Turbacyki”. „Porębiański Ród” za-
prezentował zagórzańskie śpiewy, przy akompa-
niamencie kapeli „Kaczory”. 

„Gorcanie” z werwą grali i śpiewali, gromko 
oklaskiwani przez zgromadzoną publiczność. 

Bardzo podobał się koncert gminnej orkiestry 
dętej, któremu towarzyszył udział publiczności w 
czasie gry popularnych i znanych melodii.  

i watą cukrową oraz stoisko przygotowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Poręby Wielkiej przy 
którym chętnych, panie częstowały potrawami re-
gionalnymi. Twórcy ludowi przygotowali stoisko, 
na którym prezentowali własną twórczość: rzeźby 
w drewnie, hafty, koronki, obrazy malowane na 
płótnie i na szkle. 

Zabawa taneczna, do której przygrywał zespół 

W programie rozrywkowym ”Strongmani” 
przygotowali liczne atrakcje dla publiczności, 
m.in. wybór małego i dużego strongmana naszej 
gminy. Program uatrakcyjnili pokazem barmań-
skim, czyli nietypowym sposobem przygotowa-
nia drinka. Sprzęt barmański, kubki, butelki, 
wszystko unosi się w powietrzu, przy czym w bar-
dzo widowiskowy sposób tworzone są cocktaile. 
Całość kończy podpalony bar i płonące butelki w 
powietrzu.

Kabaret „Horyzont” z Krakowa zaprezento-
wał program pt. „Wielkie Buuuum”.

“Galasy” z Koninek, zakończyła Gminne Dożyn-Atrakcją dla dzieciaków byłyby niewątpliwie 
ki, które należały do udanych, czego dowodem  dmuchawce ustawione przed budynkiem Domu 
wysoka frekwencja, oraz biesiadna atmosfera.            Kultury, niestety, z powodu przelotnie padające-

go deszczu nie zostały wykorzystane. Powodze- Opracowanie 
niem cieszyły się  kramy ze słodyczami, napojami S. Stopa, A. Liberda

7 października Inicjatyw Społecznych z Krako- szamy serdecznie wszystkich W niedzielę 
w godzinach od 13.30 do 17.30 wa i Urzędu Gminy Niedźwiedź. mieszkańców Gminy! 

W ramach pikniku zaplano- Projekt „By działać skutecz-na boisku Zespołu Szkoły i  
wano liczne atrakcje m. in.: nie  rozwój dialogu i współpracy Gimnazjum im. W. Orkana w 
- występ zespołu muzycznego na rzecz przeciwdziałania prze-Niedźwiedziu odbędzie się pik-

u mocy w rodzinie w Gminie Nie-nik informacyjny pod hasłem „ Ostargoj mie”, spektakl profi-
dźwiedź” współfinansowany „Niebieska moc na przemoc”, laktyczny „Zaciśnięte pięści”, 
przez Unię Europejską w ramach organizowany w ramach projek- pokaz ratownictwa medyczne-
Europejskiego Funduszu Społe-tu partnerskiego Fundacji Biuro go, zabawy dla dzieci, konkurs 
cznego.plastyczny i wiele innych.

Współorganizatorami pikni-
ku są uczestnicy warsztatów par-
tnerskich realizowanych w ra-
mach projektu.

Do udziału w pikniku zapra-
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nicznie (np. zakupić sprzęt rowe- OSP w Kasince Małej i Mszanie 
rowy, narciarski itp.); Górnej itp.);

- promować lokalną twór- - inicjować powstawanie, 
czość kulturalną, aktywny tryb przetwarzanie lub wprowadza-
życia lub lokalną przedsiębior- nie na rynek produktów i usług, 
czość; których podstawę stanowią lo-

- remontować i wyposażać is- kalne zasoby, dziedzictwo zwa-
tniejące świetlice wiejskie lub nych „produktami lub usługami 
inne obiekty pełniące ich funk- lokalnymi”, albo podnosić ja-
cję, jak również zagospodaro- kość takich produktów lub usług 
wać teren przylegający do tych (np. budować, adaptować, wy-UWAGA obiektów (wyposażenie świetli- posażać niemieszkalne obiekty 
cy w OSP w Łętowem, remont budowlane wykorzystywane do  BENEFICJENCI 
świetlicy przy parafii w Porębie prowadzenia tradycyjnego wy-   
Wielkiej); robu produktów, usług lokal-Już od 24 września br. Lokal-

- zagospodarować przestrzeń nych lub ich sprzedaży);na Grupa Działania (LGD) Pięk-
publiczną (parkingi, place za- - wykorzystywać energię po-na Ziemia Gorczańska rozpocz-
baw, siłownie zewnętrzne itp.); chodzącą ze źródeł odnawial-nie nabór wniosków o przyzna-

- tworzyć i modernizować nych w celu poprawienia warun-nie pomocy w ramach następu-
punkty informacji turystycznej, ków prowadzenia działalności jących działań: Małe Projekty; 
strony internetowe, przygoto- kulturalnej i gospodarczej w tym Różnicowanie w kierunku dzia-
wywać i wydawać foldery lub polegającej na wynajmie pokoi łalności nierolniczej; Odnowa i 
inne publikacje informacyjne i w gospodarstwie rolnym, z wy-rozwój wsi.
promocyjne dotyczące obszaru łączeniem działalności rolniczej Dla przypomnienia parę zdań 
LSR (np. album Gminy Mszana (np. zamontowanie kolektorów kto, na co i ile może ubiegać się 
Dolna, album Gminy Niedź- słonecznych, pomp ciepła, itp.)o dofinansowanie w ramach tych 
wiedź, folder Związku Podha- Pomoc ma formę refundacji. działań, popartych niektórymi 
lan w Niedźwiedziu); Wysokość pomocy na jeden przykładami projektów zrealizo-

- budować, odbudowywać, projekt wynosi max. 80% kosz-wanych za pośrednictwem LGD.
przebudowywać, remontować i tów kwalifikowanych operacji, MAŁE PROJEKTY -  mogą 
modernizować, zagospodaro- jednak nie więcej niż 25 tys. zł, realizować prawie wszyscy,  
wać lub oznakowywać obiekty przy czym całkowity koszt ope-mieszkający lub prowadzący 
małej infrastruktury turystycz- racji nie może być niższy niż 4,5 działalność gospodarczą na ob-
nej i rekreacyjnej oraz wyposa- tys. zł i wyższy, niż 100 tys. zł. szarze LGD, tj. gminy Mszana 
żać obiekty pełniące funkcje tu- Oznacza to, że jeden beneficjent Dolna lub Niedźwiedź. Mogą to 
rystyczne i rekreacyjne, z wyłą- może złożyć w jednym naborze być osoby fizyczne, parafie, sto-
czeniem hoteli, moteli, pensjo- więcej niż jeden wniosek na róż-warzyszenia, przedsiębiorcy, in-
natów oraz bazy gastronomicz- ne rodzaje operacji.stytucje kultury, OSP, gminy, itp. 
nej (np. wyposażenie gospodar- RÓŻNICOWANIE W KIE-W ramach tego działania 
stwa agroturystycznego w Ło- RUNKU DZIAŁALNOŚCI można między innymi: 
stówce itp.); NIEROLNICZEJ - to działanie - organizować szkolenia,war-

- remontować lub wyposażać w kierunku podejmowania lub sztaty, imprezy kulturalne, pro-
istniejące muzea lub inne obie- rozwijania przez rolników, do-mocyjne, rekreacyjne lub spor-
kty pełniące ich funkcje, lub od- mowników i małżonków rolni-towe związane z promocją lo-
budowywać, remontować, resta- ków, działalności nierolniczej kalnych walorów (np. warsztaty 
urować, oznakowywać obiekty lub związanej z rolnictwem. z filcowania i papierowej wikli-
wpisane do rejestru zabytków Pomoc dotyczy min. usług ny organizowane przez LGD, or-
lub objęte ewidencją zabytków; dla gospodarstw rolnych lub le-ganizacja Jubileuszu 100 - lecia 

- kultywować miejscowe tra- śnictwa; usług dla ludności; orkiestry dętej “Echo gór” z Ka-
dycje, zwyczaje, obrzędy, język sprzedaży hurtowej i detalicznej; sinki Małej, Festyn połączony z 
regionalny i gwarę oraz trady- rzemiosła lub rękodzielnictwa; dożynkami w Rabie Niżnej);
cyjne zawody i rzemiosło (zakup robót i usług budowlanych, in- - udostępniać urządzenia i 
strojów i instrumentów dla or- stalacyjnych;   sprzęt z wyłączeniem środków 
kiestr dętych działających przy             =========transportu napędzanych mecha-
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Inwestorem budowy jest Urząd Gminy w Nie-
dźwiedziu, który finansuje obiekt w całości. My 
jesteśmy, po wyłonieniu w przetargu, wykonawcą 
tegoż obiektu i z tego faktu jesteśmy bardzo zado-
woleni. Planujemy, że na zimę budowa zostanie 
przykryta dachem, budynek będzie ukończony w 
stanie surowym. Zależy nam na tym, żeby przed 
zimą było widać efekty naszej pracy. Staramy się, 
by jak najszybciej wykonać robotę, tak, by wszy-
scy byli zadowoleni. Wiemy, że przez około 30 lat 
te fundamenty stały, ale w końcu coś się ruszyło. 
Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze.  

Czy po zakończeniu tego etapu, zamierza Pan 
startować w kolejnych przetargach? 

Oczywiście, jak najbardziej! Choćby z tego 
względu, że rozpoczęliśmy i zakończymy I etap. 

Rozmowa z wykonawcą Optymalną sytuacją jest, kiedy jedna firma zaczy-
na i kończy inwestycję, bo wtedy się wie, na co się  Janem Piszczkiem
wchodzi i czego oczekiwać. 

Jak się Panu współpracuje z Wójtem Gminy, 
Jak się Panu u nas pracuje? inwestorem niniejszego obiektu?
Bardzo dobrze. Mieszkam w gminie, mam od Bardzo dobrze. Nie mam żadnych zastrzeżeń. 

dzieciństwa domek w Koninkach, więc jestem z tą Współpraca układa się bardzo dobrze i mam na-
gminą związany, nie jest mi ona obca. Wszyscy dzieję, że tak będzie dalej. 
moi pracownicy pochodzą stąd, można powie- A z p. doktor - kierownikiem Ośrodka Zdro-
dzieć, że czuję się tu, jak wśród swoich. wia?

Firma zarejestrowana jest w Krakowie, działa- Nie mam żadnych zastrzeżeń. Odwiedziła nas 
my na terenie Małopolski. Na teren Gminy Niedź- tu na budowie w pierwszym dniu. Jest wszystko w 
wiedź trafiliśmy po raz pierwszy, miejmy nadzie- porządku.                              Rozmawiał  S. Stopa
ję, że nie ostatni. 

       turystycznych oraz może przekroczyć 100 000 zł. lizację projektów w jednej miej-
związanych ze sportem, rekrea- Poziom pomocy wynosi maksy- scowości wynosi 500 tys. zł. 
cją i wypoczynkiem; usług tran- malnie 50% kosztów kwalifi- Więcej informacji dotyczą-
sportowych; usług komunal- kowalnych operacji i ma formę cych naboru, w tym kryteria wy-
nych; przetwórstwa produktów zwrotu części kosztów. boru operacji oraz szczegółowy 
rolnych lub jadalnych produk- zakres realizacji można uzyskać 
tów leśnych; magazynowania ODNOWA w siedzibie LGD, która mieści 
lub przechowywania towarów; I ROZWÓJ WSI się w Urzędzie Gminy w Msza-
wytwarzania produktów energe- nie Dolnej, ul. Spadochronia-

- to działanie, które ma wpły-tycznych z biomasy; rachunko- rzy 6 pok. 45,  oraz na stronie in-
wać na poprawę jakości życia na wości, doradztwa lub usług in- ternetowej: 
obszarach wiejskich, przez za-formatycznych. 

www.lgd.mszana.pl. spokojenie potrzeb społecznych W ramach tego działania mo-
 i kulturalnych mieszkańców wsi żna ponosić koszty związane z 
  oraz promowanie obszarów budową, przebudową, remon- WSZYSTKICH wiejskichtem, modernizacją, wyposaże-

ZAINTERESOWANYCH Beneficjentem tego działania niem, zakupem urządzeń i sprzę-
ZACHĘCAMY może być: gmina, instytucja kul-tu, zagospodarowaniem terenu 

tury, kościół lub inny związek DO SKŁADANIA itp. (np. wyposażenie gospodar-
wyznaniowy, organizacja poza- WNIOSKÓW! stwa agroturystycznego w Porę-
rządowa mająca status organiza-bie Wielkiej).
cji pożytku publicznego. Maksy- Wysokość pomocy udzielo- Rafał Kubowicz
malna wysokość pomocy na rea-nej jednemu beneficjentowi nie 

 

. 
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w szeregu miejsc gdzie Spektakl zaistniał w 15 VIII poczet sztan-
prezentowano operę o-Porębie z inicjatywy po- darowy w składzie: Jó-
bok Warszawy, Krako-przedniego Probosz- zef Napora, Stanisław 
wa, Zakopanego, Ludź-cza Janusza Moskały Burnos i Andrzej Grusz-
mierza i Nowego Targu.oraz prezesa i sekreta- czyk uczestniczył w u-

rza naszego Oddziału. roczystości 50-lecia ko-
12 VIII poczet sztan-Obecny Proboszcz ronacji Matki Boskiej 

darowy w składzie: Je-ks. Zdzisław Bogdanik Ludźmierskiej, gdzie 
rzy Palac, Jerzy Lach i konsekwentnie podjął i- Mszę świętą celebro-
Józef Napora, oraz de-nicjatywę, udostępnił wał Ks. Kardynał Stani-
legacja w osobach: An-świątynię i wraz z na- sław Dziwisz. 

szym Oddziałem po-
niósł koszty imprezy.

Kościół był pełny, 
występy wielokrotnie   
przerywano rzęsistymi 

CO SŁYCHAĆ oklaskami. Po występie 
błyskawicznie rozeszły U NASZYCH 
się wszystkie przywie-

PODHALAN? zione przez artystów 
płyty, wielu chętnych do 

29 VII w kościele w ich nabycia odeszło z 
Porębie Wielkiej po kwitkiem. 
Mszy św. o godz. 10.00 Na obiedzie w Karc-
odbyła się prezentacja  mie „Nad Podołem” ar-
aktu opery F. Łojasa drzeja Napory i Andrze-tyści wyrazili chęć zwie- Wśród zgromadzo-
Kośli “Jan Paweł II na ja Gruszczyka, także li-dzenia „Orkanówki”, a- nych wiernych było wie-
Podhalu” w wykonaniu czni członkowie nasze-le ze względu na gaba- lu członków naszego 
zespołu artystów z Po- go Oddziału uczestni-ryty ich autokaru i ogra- Oddziału z jego człon-
ronina, Zakopanego, czyli w dorocznej Tisch-niczony czas musieli kiem honorowym Fran-
Kościeliska i okolic pod nerowskiej Mszy św. na przełożyć to na inną o- ciszkiem Krzysztofia-
przewodnictwem Wice- Turbaczu i odsłonięciu kazję. kiem z Bielska na czele.
starosty Zakopiańskie- pomnika Partyzantów II W ten sposób Porę-

Andrzej Gruszczykgo Andrzeja Skupnia. Wojny Światowej.ba Wielka znalazła się 

dowych, delegacje różnych instytucji i oddziałów 
Związku Podhalan (w tym naszego o czym wyżej)

Mszę św. odprawili kapelani Związku Podha-
lan - ks. Władysław Zązel i ks. Jan Gacek. Zaraz 
po niej uroczyście odsłonięto i poświęcono Pom-
nik Żołnierzy Wyklętych - brzozowy krzyż z party-
zancką czapką, upamiętniający żołnierzy Konfe-
deracji Tatrzańskiej, Armii Krajowej, Ludowej 
Straży Bezpieczeństwa, Zgrupowaniu „Błyskawi-
ca” Józefa Kurasia „Ognia” oraz członków od-
działu „Wiarusy”. Podczas uroczystości był obec-
ny m. in. Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski.        SS

W niedzielę 12 sierpnia o godzinie 11.00 przy 
ołtarzu polowym na Polanie Rusnakowej pod Tur-
baczem ks. Władysław Zązel odprawił mszę św. 
w intencji Ludzi Gór. Poświęcony został także Po-
mnik Żołnierzy Wyklętych. 

W uroczystościach zorganizowanych przez 
nowotarski oddział Związku Podhalan uczestni-
czyło wielu wiernych, dla których msza tischne-
rowska stała się już tradycją.

Obecni byli mieszkańcy Podhala, Orawy i Spi-
sza, przedstawiciele parlamentu, władz samorzą-
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 Na sobotę, 22 września, Gorczański Oddział 
Związku Podhalan w Gminie Niedźwiedź, zapla-
nował swoją uroczystość, poświęconą obchodom 
Jubileuszu 10 - lecia powstania i działalności.

 Uroczystość rozpoczęła Msza święta, sprawo-
wana w niedźwiedzkim kościele przez ks. Kape-
lana Władysława Ulmańca w asyście wikarego z 

 Prezes Andrzej Napora wręczył dyplomy „Ho-Niedźwiedzia, ks. Piotra. Celebrans wygłosił tak-
norowy Członek Oddziału” trzem osobom: Wój-że okolicznościowe Słowo Boże. Kościół wypeł-
towi Januszowi Potaczkowi, Tadeuszowi Cichań-nił się rzeszą członków i sympatyków Związku, 
skiemu i Józefowi Napora. Znany gawędziarz, ubranych w barwne, regionalne stroje góralskie. 
Stanisław Kurek z Koniny, uhonorowany został Po obu stronach ołtarza godnie prezentowały się 
dyplomem „Zasłużony dla Kultury Górali Zagó-poczty sztandarowe przybyłych, zaprzyjaźnio-
rzańskich”. Tytuły powyższe zostały przyznane nych oddziałów. 
na mocy decyzji Zarządu Oddziału. Po Mszy świętej, uczestnicy udali się w parad-

Kolejnym, istotnym momentem uroczystości nym przemarszu do Domu Strażaka, gdzie w 
była prezentacja specjalnie przygotowanej i wy-stosownie udekorowanej sali, oczekiwały stoły z 
danej na okoliczność jubileuszu, publikacji „I my przygotowanymi wcześniej różnorakimi smako-
tyz będziemy, bo my ich synowie…”, autorstwa łykami. 
Stanisława Stopy. Każdy z obecnych otrzymał pa-Sala w ciągu kilku minut wypełniła się po brze-
miątkowy egzemplarz. gi i rozpoczęła się centralna cześć uroczystości. 

Jej Gospodarz, Andrzej Napora - Prezes Oddziału 
Związku Podhalan, powitał szacownych Gości z 
ks. Kapelanem Władysławem Ulmańcem i Wice-
starostą F. Dziedziną na czele, przedstawicieli Za-
rządu Głównego i delegacje innych Oddziałów, 
przedstawicieli władz samorządowych z Wójtem 
Januszem Potaczkiem i Przewodniczącym Rady 
Gminy Edwardem Krzysztofiakiem, dyrektorów 
szkół, sołtysów, oraz wszystkich przybyłych na 
jubileuszowe obchody. 

Z kolei głos zabrał ks. Kapelan, który, powró-
ciwszy do „źródeł”, czyli narodzin Związku, 
przypomniał zaczątki jego powstawania i pier-
wszych, ważnych dla rozbudowy i powiększenia 

Część artystyczną wypełniły występy zespo-organizacji, działań.
łów regionalnych: „Turbacyki  Gorce” z Koniny, Prezesi Tadeusz Cichański i Andrzej Napora 
„Gorcanie” z Niedźwiedzia i „Porębiański Ród” z skupili się w swoich wystąpieniach na dorobku 
Poręby Wielkiej. Potem, w części nieoficjalnej, naszej Rodziny Podhalańskiej za czasów ich prze-
znakomicie się bawiono i wspominano 10 lat wodzenia Oddziałowi Związku. 
wspólnej pracy, a wszystko to przy obficie i sma-Wiele ciepłych słów padło pod adresem Jubi-
kowicie zastawionych stołach.  latów ze strony Gości, którzy zabierając głos, nie 

Do życzeń w ważnym dziele pielęgnowania i tylko wystawiali laurki podziękowań za dotych-
przekazywania młodemu pokoleniu pięknej kul-czasowe osiągnięcia w popularyzowaniu i utrwa-
tury zagórzańskiej, dołącza się  nasza Redakcja. laniu tradycji i folkloru naszych ojców, ale i w 
Do spotkania na kolejnych Jubileuszach!     ciepłych słowach życzyli dalszego rozwoju i osią-

Stanisław Stopagnięć w ich kultywowaniu. 



kami plastycznymi. Twórczość Na Potaczkowej miał swój fi-
dziecka jest nie tylko źródłem nał konkurs Znajdź Skarb przy-
przyjemności estetycznych, ra- gotowany przez LGD „Piękna 
dości z własnej twórczości, ale Ziemia Gorczańska”. Nagrodę - 
przyczynia się do poznania ota- rower górski - otrzymał B. Ku-
czającego świata. Działalność kliński z Myślenic.
plastyczna stwarza szerokie pole 187 turystów, którzy zdobyli 
do realizacji jego możliwości i wszystkie 12 wysp Beskidu Wy-
pobudza do obrazowego wyra- spowego otrzymało pamiątkowe 

W dniach od 7 do 12 sierpnia żania swoich uczuć. Dzieci pod- złote odznaki „Rysia”. Organi-
w Bukowinie Tatrzańskiej odby- czas pracy twórczej rozwijają zatorzy przygotowali również li-
ła się 46 edycja Sabałowych Ba- swoje umiejętności manualne, czne konkursy z nagrodami.
jań. Uczestniczyło w niej 42 ga- doskonalą koordynację wzroko- Najmłodszą zdobywczynią 
wędziarzy, 56 instrumentalistów wo ruchową, kształtują umiejęt- Potaczkowej okazała się 4-mie-
49 śpiewaków solistów i 47 grup ności wyrażania środkami pla- sięczna Ania Zapała z Podobina, 
śpiewaczych z województw ma- stycznymi. a najstarszym 83-letni Jan Mi-
łopolskiego, mazowieckiego,   Po artystycznym wysiłku, dla siura z Poręby Wielkiej. Z naj-
lubuskiego, śląskiego, święto- wszystkich małych plastyków dalszego zakątka Polski - Gdyni 
krzyskiego, podkarpackiego. przygotowany był słodki poczę- przybył Jerzy Baranowski, a ze 

Honoru naszego, gminnego stunek. Spotkania przebiegały w świata - Joanna Wyroba z Nor-
folkloru, broniła Poręba Wielka. miłej, luźnej i wakacyjnej atmo- wegii. Najmilszą turystką zosta-
Oto osiągnięcia naszych: sferze. Wystawkę prac dziecię- ła wybrana Weronika Jania z Po-

I miejsce - „Porębiański cych można oglądać w sali Do- ręby Górnej, a najmilszym Jerzy 
Ród” z Poręby Wielkiej: kon- mu Kultury. Zapraszamy! Palac z Koniny. 
kurs śpiewu grupowego - kate-

W konkursie wiedzy o Beski-
goria dorosłych; A. Liberda  

dzie Wyspowym i Gorcach bez-
II miejsce - Anna Kaciczak    konkurencyjnym okazał się Ra-

z Poręby Wielkiej: śpiew solowy  W niedzielę 9 września odby-ła fał Wójtowicz z Woli Skrzydlań-
kategoria dorosłych; się ostatnia wędrówka tegoro- skiej.

III miejsce - Karol Adam- cznej edycji akcji "Odkryj Be- Organizatorzy (Gmina Nie-
czyk z Poręby Wlk. (skrzypce) - skid Wyspowy". Celem turystów dźwiedź, GCK) i sponsorzy (An-
w kategorii dziecięcej instru- był tym razem szczyt Potaczko- na i Marek Florczak, Teresa Ru-
mentalistów. Gratulujemy!     SS                   wej. Finał wędrówki po Beski- snak, Michalina i Sebastian Na-

dzie Wyspowym był bardzo uda- pora) zadbali o smakowity po-
ny. Przy pięknej, słonecznej po- częstunek dla turystów. 

Lato to okres wakacji, podró- godzie ponad 1200 turystów sta- W czasie spotkania na Pota-
ży i odpoczynku. Niezależnie od wiło się na Potaczkowej. Tu, na czkowej zebrano 4.054 złotych 
tego, gdzie spędzamy czas, war- jej wierzchołku w imieniu orga- dla pogorzelców - rodziny Zają-
to z uwagą obserwować świat i nizatora Gminy Niedźwiedź, go- ców z Szyku, którym spaliły się 
rozwijać swoje artystyczne zain- ści powitali przewodniczący Ra- zabudowania mieszkalno - go-
teresowania. dy Gminy Edward Krzysztofiak spodarcze.                              SS

Od początku lipca do końca i dyrektorka Gminnego Centrum 
sierpnia we wtorki i czwartki w Kultury Jadwiga Zapała. Mszę 
Domu Kultury w Niedźwiedziu świętą obok Milenijnego Krzyża 
odbywały się zajęcia plastyczne odprawił ks. Prałat Józef Kapcia 
dla dzieci pt. „ Zrób to sam”, or- z Rabki. Oprawę muzyczną na-
ganizowane przez Gminne Cen- bożeństwa oraz program artysty-
trum Kultury i bibliotekę. Cie- czny spotkania zapewniły: „Po-
szyły się one dużym zaintereso- rębiański Ród" i kapela „Kaczo-
waniem. Z udostępnionych ma- ry” z Poręby Wielkiej, oraz „Tur-
teriałów uczestnicy wykonywali bacyki - Gorce” z Koniny.
ciekawe prace, różnymi techni-
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- 268 dzieci w przedszkolach włącznie z „ze-
rówkami” (w Koninie - 76, w Niedźwiedziu - 69, 
w Podobinie - 48, w Porębie Wielkiej - 75).

Nauką i wychowaniem dzieci i młodzieży zaj-
muje się 107 nauczycieli, katechetów i wychowa-
wców: w Koninie - 26, w Niedźwiedziu - 27, w 
Podobinie - 23, w Porębie Wielkiej - 31. 

 We wszystkich placówkach zatrudnionych jest  
34 pracowników administracyjno - obsługowych 
(Konina - 7, Niedźwiedź - 10, Podobin - 7, Poręba 

Nowy rok szkolny rozpoczęło w naszej gmi- Wielka - 10).
nie: 

-  607 uczniów w szkołach podstawowych z tego Od red.: Informacja sporządzona na podstawie 
w Koninie - 144, w Niedźwiedziu - 175, w Podo- danych od Marii Łabuz z Urzędu Gminy.        SS
binie - 97 i w Porębie Wielkiej - 191.

- 325 uczniów w gimnazjach (Konina - 79, Nie-
dźwiedź - 98, Podobin - 59, Poręba Wielka - 89).

komisja konkursowa nie uznała była dyrektorka, która przeby-
zaświadczeń lekarskich złożo- wała na urlopie bezpłatnym.
nych przez kandydatów na nie-  Urlop skończył się w sierpniu 
właściwych, jakoby, drukach. i do szkoły wróciła, jako nauczy-

Kandydaci startujący w kon- cielka. Aktualnie przebywa na 
kursie poczuli się pokrzywdzeni zwolnieniu lekarskim.
i odwołali się od tej decyzji. 
Wójt Gminy jako organ prowa-
dzący szkołę, nakazał konkurs 
powtórzyć.  

W drugim, sierpniowym „po-
dejściu” był remis. Obie kandy-
datki startujące w konkursie, 
czyli Barbara Dziwisz i Domini-Barbara Dziwisz, radna do 
ka Gniecka otrzymały po cztery Sejmiku Małopolskiego, była,  
głosy (trzeci z kandydatów z for-wieloletnia dyrektorka szkoły w 
malnych przyczyn nie został do-Rabie Niżnej nie została powo-
puszczony do udziału w konkur-łana przez wójta Gminy Mszana 
sie). Dolna Bolesława Żabę, na kolej-

W zaistniałej, “remisowej” ną kadencję dyrektorki rabiań-
sytuacji, ostateczna decyzja na-skiej placówki.
leżała do Wójta Janusza Potacz-Postanowiła starać się o pracę 
ka, który powo-w Zespole Placówek Oświato-
łał Barbarę Dzi-wych w Podobinie, gdzie w ubie-
wisz na stanowi-głym roku, dotychczasową dyre-
sko dyrektorki, a ktorkę zawieszono w czynnoś-
Dominice Gnie-ciach służbowych w związku z 
ckiej powierzył zarzutami prokuratorskimi o 
funkcję wicedy-mobbing (w kwietniu zapadł wy-
rektorki  pla-rok skazujący, od którego się od-
cówki oświato-wołała).
wej w Podobi- Konkurs na dyrektora szkoły 
nie. w Podobinie odbył się w czerw-

Do pracy w cu. Barbara Dziwisz zdobyła w 
szkole formal-nim 5 głosów za, 3 przeciw. Kon-
nie powróciła kurs został jednak unieważnio-

Ps.: Nowej p. Dyrektor ży-
czymy cierpliwości, mądrości, 
rozwagi i wyrozumiałości w kie-
rowaniu powierzoną placówką. 

Boleśnie poraniona szkoła w 
Podobinie potrzebuje wycisze-
nia, spokoju i właściwej - w jak 
najlepszym tego słowa znacze-
niu - atmosfery.  Nie może sobie 
pozwolić na żadną taryfę ulgo-
wą. Dobro dzieci oraz imię wiel-
kiego Patrona bardzo, ale to bar-
dzo zobowiązują!                   SS

17
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Katarzyna mieszkała w sne życie, ale o wolność Dr Sebastian Flizak 
Górnym Podobinie na Europy i świata. był żołnierzem armii a-
osiedlu Piwowary. Mia- Najbardziej jednak ustriackiej, brał udział 
ła dziewięcioro dzieci, daje do myślenia fakt, w I wojnie światowej, 
z których już żadne nie skąd w tym siedmiolet- dostał się do niewoli ro-
żyje, ale żyje 29 wnu- nim chłopcu tyle mą- syjskiej i przebywał kil-   

Nawiązując do arty- cząt Katarzyny Rusna- drości, siły i patriotyz- ka lat na Syberii. 
kułu w poprzednim nu- kowej z domu Flizak. mu? Moim zdaniem, Przez wiele lat był 
merze biuletynu „Zgo- Czwarta siostra, A- kierowała nim siła nad- nauczycielem szkół 
da” pod tytułem „Cen- niela, która też była za- ziemska, że ten mały średnich na terenie Ga-
ne świadectwo history- mężna, mieszkała w do- chłopiec przeżył wszy- licji, m.in. w Sanoku. 
czne”, składam serde- mu rodzinnym na osie- stkie katorgi: zesłania, Podczas okupacji gro-
czne podziękowania p. dlu Spyrki i miała 2 głodu, chłodu, lęków, ziło Mu zesłanie na Sy-
Zosi Pankiewicz za do- wnuków z których je- chorób, tęsknoty za ro- bir, jako że przynależał 
starczenie tej historii, den - Franciszek Krzy- dzicami,  siostrą i odna- do inteligencji i gdyby 
oraz Redaktorowi biu- sztofiak - żyje i mieszka lazł swoje miejsce w nie ucieczka z Sanoka, 
letynu mgr Stanisła- w domu rodzinnym Fli- świecie i życiu, oraz za- skończyłby w Katyniu, 
wowi Stopa za umiesz- zaków. Wnuczki i wnu- chował pamięć o swo- lub obozie zagłady.
czenie go na łamach kowie Katarzyny roz- ich korzeniach i tęskni Opatrzność Boża 
„Zgody”. proszeni są niemal po do nich przez 80 lat. sprawiła, że dotarł do 

całej Polsce: od Podo- Ta historia obcho- Mszany Dolnej, gdzie    
bina, Mszany Dolnej, dzić powinna rodziców się ukrywał, nauczając Wzruszył mnie bar-
Zakopanego, Krakowa wychowujących dzieci, potajemnie języka pol-dzo ten artykuł, ponie-
i okolic, po Wieliczkę, nauczycieli i wszyst- skiego. Ujawnił się po waż opowiada o boha-
Wałbrzych, Jelenią Gó- kich, którzy ją przeczy- zakończeniu II wojny terach rodu Flizaków z 
rę, Warszawę i Łobez. tają, gdyż Ci wszyscy światowej, dotarł do Podobina, do którego 
Żyją też krewni z rodzi- bohaterowie walczyli o domu swych sióstr na częściowo należę. 
ny Potaczków. wolną Europę, a przede Słomce, gdzie zmarł w Ich bohaterstwo nie 

Ktoś powie, po co te wszystkim o wolną  wieku 91 lat. jest mi obojętne i dlate-
wyjaśnienia? Komu to Polskę - Chwała Im za Zasługi dr Sebastia-go chcę troszeczkę uzu-
potrzebne? Kogo to ob- to - lecz następne, a ra- na Flizaka dla terenu pełnić tę historię. 
chodzi? A powinno! Ja- czej obecne pokolenie gmin Mszany Dolnej i Pan Kapitan Krzy-
ko mieszkańcy wsi Po- powinno o tym wie- Niedźwiedzia opisuje sztof Flizak ubolewa, iż 
dobin jesteśmy dumni, dzieć i walczyć o obro- Jerzy Potaczek w „Kro-z Jego krewnych w Pol-
że właśnie z tych pod- nę tej wolności, naszej nice Ziemi Niedźwie-sce nikt już nie żyje. 
gorczańskich terenów ukochanej Ojczyzny, dzkiej” na stronie 253.Otóż, Panie Kapitanie, 
wywodzą się tacy boha- przesiąkniętej krwią i Opatrzność Boża żyje jeszcze 30 osób ze 
terowie jak Flizaki, Po- gorzkimi łzami takich sprawiła, że mimo ma-strony Pańskiego dzia-
taczkowie - rodziny z bohaterów. sowej zagłady, plano-dka, a są to kuzynki i 
których między innymi Te wyjaśnienia po- wanej przez okupantów kuzyni ojca sierżanta 
w walkach pod Monte trzebne są wreszcie Ka- ludności polskiej, oca-Tadeusza Flizaka (pier-
Cassino zginął Antoni pitanowi Krzysztofowi leli ludzie, by zaświad-wsze kuzynostwo), bo 
Smaciarz -  sybirak. Flizakowi, który być czyć o tym, ile zła po-Sebastian Flizak miał 4 

Jednakże Kapitan może, zechce poznać trafi wyrządzić czło-siostry, a były to ciocie 
Krzysztof Flizak jest tereny Gorców, Tatr,  wiek  człowiekowi.sierżanta Tadeusza Fli-
bohaterem wyjątko- Turbacza oraz korzenie Nie ma złych naro-zaka. Niezamężne: Ma-
wym, bo od najmłod- z których wyrasta; był- dów, są natomiast źli lu-ria i Józefa, mieszkały 
szych lat dziecięcych by tu mile widziany! dzie!  w Mszanie Dolnej na  
walczył nie tylko o wła-Słomce,  zaś zamężna  
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CZY PAMIĘTASZ? WSPOMNIENIE 

Nie wiem, czy poeta mógłby ująć w rymy,Czy pamiętasz, jak przed laty
Wszystkie Oświęcimia i Brzezinki dymy.Wybiegałeś z ojców chaty
Kto raz zachód krwawy widział nad obozem,W ten majowy czas?
Wahadła wisielców spętane powrozemJak błądziłeś pośród gaju,
Ten stwierdzi, że rymów do tego brakuje,Hen, po łąkach przy ruczaju,
Bo się nawet, słowo, strasznie tutaj czuje.Jak cię wabił las wioskowy,
Nie sposób zapomnieć i wymazać z duszy,Jak cię wabił las?
wszystkich nam zadanych przez faszyzm katuszy,
Sterczące kominy każdy z nas pamięta,Czy pamiętasz serca bicie,
czaszkę SS - mana. Niech będzie przeklęta!Gdyś wymykał się tak skrycie
Ta karna kompania, słupki, bunkier, kije?Znaleźć pierwszy kwiat?
Jak mało nas po tym „sanatorium” żyje!Te śnieżyczki na ugorze,
Jak nikły numery, tysiące malały,Te przylaszczki w głuchym borze?
Prochy tylko świadkiem tragedii zostały.Tyle przeszło lat w tułaczce,
A smutna „Brzezinka” nad Wisły brzegamiTyle długich lat!
zapłacze, szeleszcząc listowiem czasami, 
Odda cześć popiołom i w trwodze zostanie,Czy pamiętasz, jak to kwiecie
Bo to miejsce straszne, miejsce na spalanie.niosłeś w dani Tej, co w świecie
Pamiętamy dobrze te niewinne dziatki,wszystkim była ci?
Co je w gaz nosiły ich rodzone matki.Jak się cudnie twarz płoniła,
Niewinne istoty mordowane w gazie,Gdy ci ust swych nie broniła?
Palone płomieniem, ginące w zarazie.Czy pamiętasz dni wiośniane, 
Któż pojmie tragedię palonego ciała?Te marcowe dni?
W naszych tylko duszach myśl o nich została.
Gaz łzy nam wysuszył, trup wyżarł sumienie,Chciałbyś wrócić w tamte strony,
Wciąż jeszcze za nami chodzą tamte cienie.Czas przekreślić upłynniony, 
My żyjemy tylko z popiołami braci,Znowu chłopcem być wśród swoich,
Których mordowali hitlerowscy kaci.Na swej ziemi żyć?
Na próżno to piszę dla was audytorium,Hej, nie wróci młodość złota,
Bo wy nie pojmiecie, czym jest krematorium?Pozostały żal, tęsknota, 
Lecz serce Polaka niech w każdym uderzy,Tylko można śnić wspomnienia,
Pomyślcie o Bracie, co gdzieś w ziemi leży.Tylko można śnić.
Co gdzieś długo konał w udręce cierpienia,
Im to przynależą wszystkie odznaczenia.

WSZĘDZIE My, których Opatrzność żywych zostawiła
wiemy, że w narodzie pozostanie siła

Wszędzie, wszędzie na planecie po naszych kolegach, których śmierć zabrała, 
Braci moich ryty ślad. Kosztem ich ofiary Ojczyzna powstała.  
Ich za Polskę ścigał świat, Powstała i będzie leczyć nasze rany,
Ich za Polskę męczył kat. Ukoisz nas Polsko, Kraju nasz kochany!

Jakaś nas myśl lepsza znowu owionęła,
Na alpejskich skał wyżynie, Wołamy, jak zawsze: Jeszcze nie zginęła!
Po śródziemnych fal błękicie,
Na italskim Apeninie, Ps. Wiersze te napisali Profesorowie, Żołnierze  
Na germańskich niw równinie. Koledzy dr Sebastiana Flizaka lub Jego studenci, 

którzy zostali wywiezieni na Sybir oraz do obo-
Po moskiewskich wszystkich lodach, zów zagłady. Dzięki łasce Bożej przeżyli, ale nie 
Na francuskim każdym polu, wszyscy wrócili do Ojczyzny. Jest to Księga Pa-
Po wszech ziemiach, po wszech wodach, miątkowa Gimnazjum Miejskiego w Sanoku, która 
Siali przyszłej Polski siew - własną krew. była w posiadaniu dr S. Flizaka.

Katarzyna Adamczyk z Podobina
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- Mam na imię Agnieszka, byłam uczestniczką 
pierwszego turnusu obozu harcerskiego w Pobie-
rowie trwającego od 2 do 17 lipca. Należałam do 
podobozu „Piłkarze”, do zastępu ”Zielone Piłkar-
ki”. Atmosfera, jak zawsze na obozach była wspa-
niała. Jeden zastęp chłopaków był nam już dobrze 
znany, ale fajnie było poznać nowe koleżanki i ko-
legów. Chociaż pogoda niezbyt dopisywała, wca-
le nam to nie przeszkadzało. Zajęcia tak były zor-Nad Morzem Bałtyckim 
ganizowane, że nie było czasu się nudzić. Zdo-

i Cesenatico we Włoszech byłam sprawności harcerskie i stopień ochotnicz-
ki, także patent zastępowego uczestnicząc w kur-
sie zastępowych prowadzonego przez dh. hm. A. 

Wakacje to czas odpoczynku od zajęć szkol-
Liberdę. Odbywały się ciekawe zbiórki harcer-

nych, a zarazem wyjazdów na kolonie, obozy, do 
skie, po których można było złożyć przyrzeczenie 

krewnych i znajomych. Młodzież z naszej Gminy 
harcerskie.

przebywała na obozie harcerskim w Pobierowie, 
zorganizowanym przez Komendę Hufca Gor-
czańskiego w Mszanie Dolnej. Pobyt dzieci dofi-
nansowany był przez Urząd Gminy w Niedźwie-
dziu, dzięki przychylności Wójta Janusza Pota-
czka i Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

Pobierowo położone jest na wybrzeżu w po-
wiecie gryfickim, w gminie Rewal . W obozie mo-
gła brać udział młodzież zrzeszona jak i nie zrze-
szona w ZHP. Kadrę obozu stanowili instruktorzy 
Hufca Gorczańskiego. Program obozu obejmo- Były uroczystości obozowe takie jak: babcia u-
wał zajęcia turystyczne, wycieczki, zajęcia spor- pał, dzień kultury obozowej, olimpiada sportowa i 
towe, olimpiadę obozową, pływanie oraz plażo- wspaniałe ogniska, na których śpiewało się pio-
wanie i kąpiel w morzu. Zajęcia kulturalne, jak fe- senki harcerskie, słuchało gawęd, a także prezen-
stiwal piosenki, wspólne ogniska, dyskoteki (tra- towało się różnego rodzaju scenki. 
woteki) oraz zajęcia z metodyki harcerskiej. Obóz Szłam pieszo z koleżankami brzegiem morza 
harcerski w lesie pod namiotami - to forma wypo- do Trzęsacza, gdzie oglądaliśmy zabytkową ścia-
czynku dzieci i młodzieży, na której jest okazja do nę kościoła, ponieważ resztę zabrało morze. Pły-
zdobycia wielu kolejnych umiejętności, ale prze- nęliśmy statkiem z Dziwnowa do Kamienia Po-
de wszystkim do przeżycia wspaniałej harcerskiej morskiego. Fajnie było grać na gitarze na wie-
przygody. czornym kominku i stać na nocnej warcie zmarz-

Inną formą wypoczynku była kolonia we Wło- nięci ale czujni, a także tańczyć na dyskotekach i 
szech w miejscowości Cesenatico od 18 - 29 lip- razem się śmiać. Nie mogę się doczekać wyjazdu 
ca, zorganizowana przez Urząd Gminy. W waka- za rok, bo obóz harcerski, to wspaniała przygoda. 
cyjnym wyjeździe uczestniczyło 45 dzieci, część 
z tych dzieci miała darmowe wakacje, gdzie mo- Agnieszka Sasal, uczennica z Poręby Wielkiej
gły zapomnieć o troskach dnia codziennego i pro-

Na obóz harcerski namówiła mnie babcia, któ-blemach rodzinnych. Organizacją wyjazdu zaj-
ra od 30 lat jeździ na obozy. Ja już czwarty raz jadę mowała się Mariola Rusnak.  
z harcerzami nad morze i wcale mi się nie nudzi, Cesenatico to centrum włoskiej Riwiery Adria-
że po raz kolejny do tej samej miejscowości. Za-tyckiej pomiędzy Rimini, a Rawenną.
chęcam wszystkich, by w następne wakacje spró-Oto wybrane wspomnienia uczestników let-
bowali chociaż raz pojechać i zobaczyć, jak się niego wypoczynku:
bawią harcerze. 



 * Nasz gminny rynek wydawniczy wzbogacił się o kolejne wydawnictwo. Tym razem jest to publi-
kacja o charakterze historyczno - etnograficznym, wydana z okazji Jubileuszu 10 - lecia istnienia i dzia-
łalności Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Gminie Niedźwiedź. Autorem opracowania jest 
Stanisław Stopa, a wydawcą Urząd Gminy w Niedźwiedziu. Wydruk i graficzna oprawa, to efekt pracy 
Drukarni “MM” w Limanowej. Publikacja o charakterze książki - albumu w formacie A-4 zawiera teksty, 
dokumenty i liczne fotografie prezentujące proces powstawania Związku Podhalan na terenie gminy, opi-
sy najważniejszych wydarzeń w 10-letnim okresie istnienia, sylwetki zasłużonych działaczy i wspom-
nienie Tych “co odeszli”. Z Władysławem Orkanem i Jego Matką na czele.    

 * 29 września minęło 20 lat od odprawienia pierwszej Mszy świętej w kaplicy św. Stanisława Biskupa  
i Męczennika w Koninie, przez ówczesnego Biskupa krakowskiego Kazimierza Nycza. 

 * Przed kilkoma tygodniami upłynęło 20 lat pobytu u nas Księdza Dziekana Marka Wójcika - Probo-
szcza w Niedźwiedziu. Życzymy następnych 20 lat!

 * W dniu 14 września - jak co roku - pod Jubileuszowym Krzyżem na Górze Potaczkowej, odprawiona 
została Msza święta. 
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       Obóz jest w lesie bliziutko morza, gdzie Mieszkaliśmy w ośrodku o nazwie Bluemare, 
kąpiemy się pod opieką ratowników, a potem opa- położonym nad samym morzem. Codziennie cho-
lamy się na plaży. Są pyszne posiłki i same atrak- dziliśmy na plażę, a wieczorem odbywaliśmy spa-
cje np. babcia upał, która rozdaje paczki ze słody- cery do miasta.
czami, albo zaślubiny z morzem, gdzie Neptun W pierwszym tygodniu naszej kolonii byliśmy 
(król mórz) wraz ze swoim orszakiem przyjmuje na wycieczce w Atlantica Park. Znajdowały się w 
pierwszy raz przybyłych nad morze, czyli tzw. bi- nim różnego rodzaju zjeżdżalnie, małe, duże i śre-
szkoptów, do swojego grona. Aby tak się stało, dnie. Były małe sklepiki z pamiątkami i biżuterią 
trzeba spełnić jego życzenia np. przejść boso po oraz dużo basenów do pływania. W największym 
szyszkach, wypić odpowiednio przygotowany, o- i najgłębszym basenie na środku znajdowała się 
czywiście niesmaczny napój, pocałować w kola- scena, z której puszczano muzykę, a włoscy tan-
no itp. śmieszne rzeczy. Jest przy tym wiele rado- cerze pokazywali osobom znajdującym się w ba-
ści i zabawy. senie różne choreografie taneczne do piosenek. 

Bardzo mile wspominam harcerskie spotkania Można było sobie potańczyć w wodzie i posłu-
przy kominku (wokół palących się świec), na któ- chać muzyki. Było dużo śmiechu i zabawy i oczy-
rych poznawaliśmy historię ZHP, śpiewali pio- wiście piękne słońce. Były to bardzo fajne i nieza-
senki, dyskutowali na różne tematy. Na zakończe- pomniane wakacje.
nie pobytu na obozie odbywa się tzw. bieg z lilij-

Karolina Cichorczyk 
ką, na którym, przy odpowiednich stanowiskach 

uczennica z Niedźwiedzia   
trzeba wykonywać zadania wykazując się odpo-
wiednią wiedzą harcerską i sprawnością fizyczną, Podczas pobytu na kolonii 25 lipca odbyła się 
bo np. trzeba przejść po linie. Po jego ukończeniu wycieczka do Rzymu. Uczestniczyło w niej 8 o-
dh. przyznaje odpowiedni stopień harcerski. sób, między innymi ja. Przejazd z Cesenatico do 

Jestem wdzięczna rodzicom i sponsorom, któ- Rzymu trwał 5 godzin. Wycieczka była całodnio-
rzy wspierają obóz harcerski. Zapraszam mło- wa i zwiedziliśmy cały Rzym. Najbardziej podo-
dzież - jedźcie, a przekonacie się, że jest fajnie. Ja bało nam się na placu św. Piotra. Była to męcząca 
za rok jadę kolejny raz. ale udana wycieczka.   

Anita Zbozień, uczennica z Podobina Kinga Porębska
uczennica z Koniny 

Mam na imię Karolina, byłam uczestniczką 
kolonii we Włoszech, w Cesenatico. Opracowała Anna Liberda
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„Nie rób synu tego, co mem, z chorobą na tyle, - trzecie dziecko na-
robi tata, rób to, co mó- by przestać wreszcie u-zywamy „kozłem ofiar-
wi tata”. Gdy są święta, krywać.nym”. To jedyne dziec-
mama z tatą siedzą w ko rodziny, które powie Czy dzieci mogą 
domu podenerwowani, jasno i otwarcie kto jest przychodzić na spot-
a jak przychodzi ciocia winien; jest najbardziej kania rodzinne, a mo-
z wujkiem, siadają, wy-zbuntowane i najwięcej że należy organizo-
ciągają butelkę ...i nag-obrywa. Stara się być wać dla nich specjal-Jaka sytuacja wy-
le zmieniają się zwy-wyjątkowe, inne; ne terapie?twarza się między ro-
czaje w domu: wszyscy Dla nich terapie mu-- czwarte dziecko, to dzicami, a dziećmi?
są dla siebie mili, dla szą być osobne i już z “maskotka”. A to siądzie Dzieci nie umieją po-
dzieci również. One zaś psychologiem. To musi na kolanach to się przy-radzić sobie z tą sytua-
widzą, że coś tajemni- być osoba, która umie tuli, zagaduje. Stara się cją, której po prostu nie 
czego jest w tym, coś postępować z dziećmi, w ten sposób rozłado-rozumieją: dlaczego ta-
bardzo drogocennego, pozyska ich zaufanie i wać sytuację. Dziecko ta przychodzi, albo nie 
bo rozlewają ten płyn go nie złamie.“maskotka” wyciąga od przychodzi, czemu ma-
do malutkich naczy-ojca najwięcej pienię- Czy dzieci mogą po-ma jest nerwowa, cza-
niek. Kiedy dziecko się-dzy, więcej niż matka. móc rodzicom - alko-sem przegania je ścier-
ga, to się mówi - „Jasiu Ona staje się zazdro- holikom?ką i nie odpowiada na 
jesteś jeszcze za mały, To błąd, który popeł-sna o własne dziecko i pytania. Nikt z nimi nie 
tobie jeszcze nie wolno, niają dorośli, że dzieci też używa tego dziecka chce rozmawiać na te 
jak będziesz duży, to ci mogą pomóc rodzicom. do wywierania wpływu tematy, bo uważa, że 
będzie wolno”, a jak do- Nie należy im odbierać  na męża. To dziecko i-dzieci nie są w stanie 
rośli trochę sobie popiją dzieciństwa…dzie do knajpy po piją-zrozumieć. Nie bierze-
to mówią „Chodź dzie-cego, lub idzie wyciąg- Ale ono już zostało my pod uwagę faktu, że 
cko,damy ci szampan-nąć pieniądze. odebrane…dzieci więcej rozumieją 
ka”, i nalewają. Dziecko Nie można obarczać Inaczej wygląda także niż nam się wydaje. In-
wchodzi w świat, który dzieci odpowiedzialno-sytuacja tych dzieci po-ną sprawą jest, że dzie-
dla dorosłych jest prze- ścią za zdrowie rodzi-za rodziną, w środowi-ciom się mówi, iż to nic 
cież normalny. ców. Dzieci pomagają, sku szkolnym. Koledzy takiego, że przejdzie, a 

nie zgadzając się na tę wiedzą, że w tym domu Jak wyglądają sto-tatę należy kochać.
sytuację, jaka panuje w dzieje się źle, nikt tam sunki między rodzica- Psychologowie mó-
ich domu. Będą o niej nie jest zapraszany, a mi, a dziećmi?wią o czterech typach 

Są nierówne, tzn. bar- głośno mówić. Nie bę-dzieci często przycho-dzieci w rodzinie alko-
dzo się zmieniają. Dzie- dą tego ukrywać i będą dzą do szkoły nieprzy-holowej. Dzieci podej-
cko nie rozumie, dla- protestować.gotowane, niewyspa-mują w swojej rodzinie 
czego tata czasem go-ne, czasem pobite. Te Często są jednak sy-różne role:
tów jest mu dać wszy-dzieci chcą być tak bar- tuacje, że dzieci kryją - Jedno dziecko tzw. 
stko, a to wtedy gdy jest dzo takie same jak in- rodziców, przeważa “bohater” mówi: “mamo 
troszeczkę podpity, al-ne, że wchodzą w świat miłość do rodziców, uspokój się”, podejmu-
bo wtedy gdy jest po-iluzji. Mówią jak tatuś chęć jej pozyskania, je rolę odpowiedzialne-
czucie winy. Ono nie ro-jest dobry i jak się stara. lub nie utracenia…go.To dziecko, które ma 
zumie, dlaczego dziś o- Ale nie widać, by im U nich prawda jest nie-największy pociąg do 
biecał, zaś jutro, to dla miały pomóc. Rolą mą-bezpieczna.gospodarowania, któ-
niego nic nie znaczy. drego pedagoga i wy-W jakim stopniu na-remu się wydaje, że za-

Jak pomóc tym dzie- chowawcy, jest dotar-łóg przechodzi z ro-robi na miłość, jak się 
ciom? Po czasie po- cie do takich dzieci i u-dziców na dzieci?         będzie starać;

świadomienie im, że Styl życia rodziców padają przecież w fru-- drugie dziecko na-
mają prawo do swojego może być wzorcem dla strację, zamykają się zywamy “dzieckiem we 
dzieciństwa.dzieci. One nie robią te- w sobie, nie mają z mgle”. Dla niego taka 

go, co im mówią rodzi- kim rozmawiać… Dziękuję Panu za sytuacja jest za ciężka i 
Właśnie terapia dla ce, ale robią to, co u rozmowę.  ucieka w swój świat, 

rodzin miałaby dać o-nich widzą. Nie może muzyki, komputera, itp.                  Maria Lupaswojenie się z proble-być tak, że matka mówi 
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szej szkoły po egzaminach wstępnych wykorzystała przebywając w Stanach 
do szkół średnich (w dniu egzaminu z Zjednoczonych. Po powrocie pomaga-
polskiego), ażeby dowiedzieć się, jak ła naszym dzieciom, młodzieży z Ko-
im poszło i wręcz „przepytując”, co na- niny - i nie tylko - w nauce języka an-
pisali na określony temat. gielskiego. Bardzo dbała o swoją ro-

Podziwiałem także Jej „lekkie pió- dzinę. Cieszyła się z sukcesów i osiąg-
ro”. Napisanie przemówienia czy refe- nięć swoich dzieci. Popowrocie z USA 
ratu, to była dla niej - jak się popularnie często spotykałyśmy się przy kawie. 
mówi - „bułka z masłem”. Wiele osób Marysia opowiadała o swojej pracy, 
skorzystało z Jej polonistycznego ta- przeżyciach, tęsknocie za rodziną i bli-
lentu. W Koninie nie było przed nią lep- skimi. Była wspaniałą koleżanką i do-
szej polonistki, ani osoby o takim ta- brym człowiekiem i taką pozostanie w 
lencie „pisarskim”. Użyłem tego okre- mojej pamięci.
ślenia nieprzypadkowo, bo jako dyrek- Maria Kowalczyk (Pajor)
tor szkoły, dzięki Marysi, nie miałem 
problemu z referatami na uroczystości Pani Maria utrwaliła się w mej świa-
państwowe i szkolne. Ale to właściwie domości,  jakby w trzech oddzielnych, 

WSPOMNIENIE jest jakby wpisane w zawód  polonisty. ale ściśle uzupełniających się obra-
Przebywając już na emeryturze, pod- zach:

Maria Kowalczyk, czasami dodawa- czas pobytu w USA w charakterze „o- 1. Pracowitego, sumiennego, oddane-
liśmy nazwisko panieńskie Florek dla piekunki - pielęgniarki” starszej osoby, go bez reszty swych uczniom i wycho-
odróżnienia od drugiej Marii Kowal- znajdowała czas, aby pisać artykuły do wankom pedagoga. Do dziś mam przed 
czyk, którą między sobą nazywaliśmy dwutygodnika społeczno-kulturalnego oczyma obraz „Pani od polskiego”, 
nazwiskiem panieńskim Pajor. „Polonia”, wychodzącego w Connecti- wiecznie dźwigającej sterty zeszytów 

 Pani Kowalczyk rozpoczęła pracę w cut w języku polskim. do poprawy w domu. Rzadko kiedy szła 
Koninie w 1962 r. po ukończeniu Lice- Po Jej powrocie z Ameryki, jako eme- ze szkoły z pustymi rękoma; po prostu 
um Pedagogicznego w Limanowej. By- ryt byłem Jej „sekretarzem”. Póki nie o- szukała pracy, a praca Jej, do końca dni; 
ła to jej pierwsza i jedyna placówka. panowała sztuki pisania i wysyłania po- 2. Troskliwej, czasami wydawać się 
Tak się złożyło, że kierownikiem szko- czty komputerowej, służyłem Jej po- mogło, aż do przesady, matki. Dzieci i 
ły był wtedy Jej krajan ze Słopnic o tym mocą, tzn. przepisywałem komputero- Rodzina były dla Niej wszystkim. Im 
samym nazwisku (niestety nie spokre- wo Jej ręcznie napisane artykuły i wy- poświęcała wszystkie siły, całe serce, a 
wniony). Słowo „niestety” to mała zło- syłałem do redakcji „Polonii”. Dzięki było to serce wielkie. Symbolem tej tro-
śliwość, bo nie miała z tego powodu temu wiem coś o Jej talencie „pisar- ski niech będzie choćby taki przyziem-
żadnej ulgi. W tych czasach, mimo że skim”. Mam także w swoim kompute- ny, ale jakże wymowny fakt; kiedy przy 
po Liceum Pedagogicznym nie mieliś- rze wszystkie artykuły Marysi napisane różnych okazjach urządzaliśmy nasia-
my żadnej specjalności w dzisiejszym z Polski oraz wersje elektroniczne ga- dówki (imprezy) p. Kowalczyk zawsze 
pojęciu, mieliśmy właściwie przygoto- zetki z Connecticut. się z nich urywała: bo dzieci w domu, 
wanie do nauczania wszystkich przed-  Choroba Marysi była dla nas bliskich bo poprawa zeszytów, itd., itp.;
miotów, gdyż prócz przedmiotów ogól- czymś, w co nie do końca wierzyliśmy; 3. Bardzo rzetelnej, chętnej do współ-
nokształcących uczyliśmy się też meto- miała tak nieprawdopodobny i nietypo- pracy Koleżanki.Nigdy nie zwróciła się 
dyki tych przedmiotów. wy przebieg. Diagnoza była jednak po- do mnie inaczej, jak p. Stasiu. W atmo-

Wracając do Marysi; zawsze twier- rażająca. Dzień 24.11.2010 r. był kom- sferze pełnej zgody uzupełnialiśmy się 
dziła, że jej ulubionym przedmiotem z pletnym szokiem. przy organizowaniu niezliczonych aka-
liceum była matematyka, jednakże w Andrzej Hopek demii, rocznic, czy innych występów. 
Koninie było zapotrzebowanie na polo- Były dyrektor szkoły, Chętna do współpracy i kompromisu 
nistkę. Po latach uczenia „polskiego”  zarazem kolega i przyjaciel Zmarłej przy ustalaniu montaży słowno-muzy-
twierdziła, iż fakt, że jej konikiem jest  cznych, w których do p. Marii zawsze 

Marysia była moją dobrą koleżanką i gramatyka, to wynik jej zdolności ma- należała część tekstowa, do mnie mu-
szwagierką. Pracowałyśmy razem po-tematycznych. Potwierdziło się w Jej zyczna. Z sentymentem wspominam tę 
nad 30 lat. Dała się poznać jako osoba przypadku powiedzenie - „nie ma tego zgodną współpracę. 
wrażliwa, życzliwa, pomocna, świetny złego, co by na dobre nie wyszło”. Mówią, że najtrudniejszym z zadań 
pedagog z powołaniem. Poświęcała To, że wbrew zamiłowaniu matema- jest ocena drugiego człowieka, z czym,  
swój wolny czas, by przygotować ucz-tycznemu została polonistką, wyszło na jako długoletni pedagog całkowicie się 
niów do olimpiad w których niejedno-korzyść Koninie. Nie wiem, czy znaj- zgadzam. Reasumując krótkie wspom-
krotnie zdobywały pierwsze miejsca. dzie się choć jeden uczeń oceniający Ją nienie, powiem tak: była absolwentką 
W sposób bardzo ciekawy przygotowy-negatywnie, jako nauczycielkę i polo- Liceum Pedagogicznego, najbardziej 
wała akademie szkolne pisząc nawet nistkę. Dowodem jest liczba uczniów udanej - zdaniem wielu znawców - po-
własne teksty, a czasem wiersze. Dzieci startujących w olimpiadzie z języka wojennej szkoły, kształcącej nauczy-
biorące udział w przedstawieniach w polskiego. Podziwiałem u Marysi licz- cieli. Należała do grona pedagogów, 
sposób aktorski odgrywały swoje role. bę dodatkowo „przesiadywanych” go- których określało się mianem „nauczy-
Prowadziła bibliotekę szkolną i wiej-dzin z uczniami, którzy zakwalifiko- cieli starej daty” w najlepszym tego sło-
ską, pobudzając u dzieci i dorosłych wali się do etapu wojewódzkiego olim- wa znaczeniu. Była Pedagogiem przez 
miłość do książek. Podziwiałam jej u-piady. „Podziwiałem” u niej także to, duże “P”. Dziękuję Pani Mario za sza-
pór w nauce języka angielskiego, któ-jak „pilnowała” chwili, kiedy wysiadali cunek i wszelką, okazaną mi pomoc!  
rego nauczyła się sama. Znajomość tę z autobusu uczniowie - absolwenci na- Stanisław Stopa
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