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Po pe³nym spekulacji i domys³ów rocznym impasie, dnia 
28 sierpnia 2009 roku w biurze notarialnym w Mszanie Dol-
nej uczyniony zosta³ milowy krok na drodze ku stworzeniu 

 w Porêbie Wielkiej. 
W obecnoœci udzia³owców Spó³ki „Gorczañskie Wody 

Termalne” (Starostwo Powiatowe, Gmina Mszana Dolna, 
Miasto Mszana Dolna i Gmina NiedŸwiedŸ) reprezentowa-
nych przez Gospodarzy i W³odarzy tych¿e, Starosta Lima-
nowski Jan Pucha³a przekaza³ na w³asnoœæ dzia³kê z odwier-
tem IG-1, znajduj¹c¹ siê na terenie Parku Wodzickich w Po-
rêbie Wielkiej, oraz kwotê jednego miliona z³otych na konto 
Spó³ki reprezentowanej na tym¿e spotkaniu przez Prezesa
Smagê, jego zastêpcê in¿. Józefa Sto¿ka oraz Prezesa Rady 
Nadzorczej, mecenasa Marka Panka. Ten - mamy nadziejê 
historyczny moment - utrwalili Jerzy Wide³ z „Gazety Kra-
kowskiej” i ni¿ej podpisany z Biuletynu „ZGODA”.  

Bezpoœrednio po tym donios³ym fakcie poprosi³em obec-
nych o komentarz na gor¹co. Oto, co powiedzieli:

Jan Pucha³a - Starosta Limanowski:-Jestem bardzo szczê-
œliwy, ¿e w ci¹gu minionych dwóch i pó³ roku uda³o nam siê 
wspólnie pozyskaæ dzia³kê i w tej chwili przeznaczyæ pod 
dalsze inwestycje. 

Janusz Potaczek -Wójt Gminy NiedŸwiedŸ: - Ja te¿ jestem z 
tego faktu bardzo zadowolony. Jest to milowy krok do przo-
du, za co wszystkim bardzo serdecznie dziêkujê, a za wszel-
kie niedoskona³oœci przepraszam. Idziemy do przodu!

Smaga - Prezes Spó³ki „Gorczañskie Wody Termalne”  
-No, có¿? Kolejny krok do przodu. W bólach siê to rodzi³o, 

a zawsze jest tak, ¿e jak siê coœ w bólach rodzi, to potem do-
brze roœnie. Zatem, mam nadziejê, ¿e skoro to w bólach siê 
rodzi³o, to bêdzie ros³o dobrze.

 Tadeusz Filipiak - Burmistrz Mszany Dolnej: - Podzielam 
radoœæ wspólników, podzielam radoœæ cz³onków Rady Nad-
zorczej i temu wspólnemu dzie³u ¿yczê pomyœlniejszych 
wiatrów ni¿ do tej pory!

Tadeusz Patalita - Wójt Gminy Mszana Dolna: - Ja bêdê 
wypowiada³ siê przy oddaniu p³ywalni, bo uwa¿am, ¿e dziœ 
by³oby to przedwczesne. 

Józef Sto¿ek - Wiceprezes Spó³ki: - Jestem zadowolony, ¿e 
to siê uda³o doprowadziæ do koñca i liczê, ¿e ju¿ nie bêdzie 
¿adnych przeszkód, ¿e bêdziemy sprawê „pchaæ do przo-
du”.

Marek Panek - Prezes Rady Nadzorczej Spó³ki: - To dwa 
wa¿ne kroki daj¹ce podstawê materialn¹ do funkcjonowa-
nia Spó³ki. 

Czes³aw Szynalik - notariusz: - Jako mieszkaniec Mszany i 
fan tego regionu siê cieszê, ¿e bêdziemy siê k¹paæ w cie-
p³ych wodach. A dzieñ dzisiejszy  myœlê  stanowi krok milo-
wy. 

Po skonsumowaniu tradycyjnej kawy, Wójt NiedŸwiedzia 
zaprosi³ wszystkich obecnych do Parku Wodzickich na re-
konesans w celu odwiedzenia odwiertów i symbolicznego, 
tym razem, przekazania dzia³ki na jej terenie. Tak te¿ siê sta-
³o, co widaæ na zamieszczonych obok fotografiach. 

Tekst i foto: Stanis³aw Stopa

polskich „Oravic”
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Jako, ¿e w miêdzyczasie sytuacja siê - informacjê o stanie realizacji III i IV 
zmieni³a i ostatecznie dzia³ka zosta³a u- etapu dróg popowodziowych,
roczyœcie przekazana Spó³ce, dlatego - informacjê o przyst¹pieniu do reali-
nie bêdê szczegó³owo opisywaæ wyst¹- zacji projektu „Poprawa efektywnoœci 
pienia p. Starosty oraz dyskusji, która energetycznej i dzia³añ proœrodowisko-
mia³a miejsce. wych” dziêki wprowadzeniu systemu 

W dalszej czêœci sesji radni  dyskuto- energii odnawialnej poprzez monta¿ 
wali nad sprawami remontów mostów, systemu kolektorów s³onecznych na te-
dróg, œmieci. Ponadto: renie gminy. Projekt przewiduje 80 % 

- upowa¿nili Wójta Gminy, aby zleci³ dofinansowania przy zak³adaniu kole-
wykonanie kosztorysu na zabudowê ktorów s³onecznych. Bêdzie siê to od-
fundamentów ko³o Oœrodka Zdrowia, bywaæ w latach 2010 - 2011 ze œrodków 

- dokonali zmian w bud¿ecie Gminy funduszu szwajcarskiego w ramach  
NiedŸwiedŸ na 2009 r., Szwajcarko - Polskiego Programu. Po-

dobny projekt dotyczy³ bêdzie dofinan-CZERWCOWA
sowania œci¹gniêcia i unieszkodliwie-
nia azbestu.XXXII sesja Rady Gminy odby³a siê 

W dalszej kolejnoœci radni, zgodnie z 29 czerwca 2009 roku w sali obrad  Do-
porz¹dkiem obrad, przeszli do dyskusji mu Kultury w NiedŸwiedziu. Uczestni-
i podejmowania odpowiednich uchwa³. czy³ w niej Starosta Limanowski J. Pu-
Wyrazili zgodê na:cha³a oraz A. Napora - Prezes Oddzia³u 

a) dokonanie mian w bud¿ecie Gmi-Zwi¹zku Podhalan, T. Cichañski, J. 
ny na 2009 rok, przedstawionych przez  Sto¿ek, A. Gruszczyk, S. Potaczek i M. 
J. Potaczka, dotycz¹cych zmniejszo-Baliñska. Sesjê otworzy³ przewodni-
nych dotacji na ró¿nego rodzaju œwiad-cz¹cy Rady M. Domaga³a, po czym za-
czenia,pozna³ radnych z proponowanym po- - powo³ali swoich reprezentantów w b) przyjêli informacjê o przebiegu rz¹dkiem obrad, który zosta³ zatwier- osobach B. Cichañskiej i M. Domaga³y wykonania bud¿etu Gminy za I pó³ro-dzony. do Komisji Konkursowej na stanowi- cze 2009 roku,Wójt Gminy z³o¿y³ informacjê o ska dyrektorów samorz¹dowych przed- c) zdecydowali o  uczestnictwie Gmi-dzia³aniach podjêtych miêdzy sesjami. szkoli w NiedŸwiedziu i w Porêbie Wlk ny w projekcie pod nazw¹ „Bezpiecz-Dotyczy³a ona: - podjêli decyzjê o przyst¹pieniu na- na zbiórka i unieszkodliwianie odpa-- podpisania umów na realizacjê po- szej gminy do realizacji projektu „Szu- dów niebezpiecznych zawieraj¹cych a-przednio zaplanowanych zadañ, kaj¹c dróg II”, w ramach wyrównywa- zbest z obszaru gmin: Mszana Dolna, - spotkañ na szczeblu ministerialnym nia szans edukacyjnych uczniów z grup Mszana Dolna - miasto, NiedŸwiedŸ, w celu pozyskania kolejnych œrodków o utrudnionym dostêpie do edukacji o- Raba Wy¿na i Dobra”.na remonty dróg, tym razem w Koninie raz zmniejszania ró¿nic w jakoœci us³ug d) uchwalili zmiany w miejscowym na osiedlach Gar³yty i Domaga³y, edukacyjnych „Programu Operacyjne- planie zagospodarowania przestrzen-- rozstrzygniêcia przetargów na wy- go Kapita³ Ludzki”. nego w gminie. wóz œmieci. Gmina posiada dostatecz-        Obecny na sesji prezes OSP A. Sma-nie du¿o pojemników na œmieci i ka¿dy, 

WRZEŒNIOWA ciarz zwróci³ siê do radnych i Wójta z kto potrzebuje mo¿e uzyskaæ je za dar-
proœb¹ o poszukiwanie œrodków na za-mo. Wywóz œmieci segregowanych jest 

Odby³a siê w dniu 28 tego¿ miesi¹ca. kup nowego samochodu stra¿ackiego. o 50% tañszy,
Sesji,w której udzia³ wziêli tak¿e: S. Radna B. Cichañska odczyta³a list z - uczestnictwa w sporz¹dzaniu wnio-
Potaczek - cz³onek Zarz¹du Powiatu, podziêkowaniami dla samorz¹du za u-sków na:
A. Smaciarz - prezes OSP, oraz J. Ko- dzia³ w kampanii Zachowaj TrzeŸwy U-a) budowê windy do oœrodka zdrowia 
chniarczyk, przewodniczy³ Marian Do- mys³. Jej koordynatorem w naszej gmi-w Porêbie Wielkiej,
maga³a. nie jest Mariola Haras. Zakoñczy³a siê b) rozbudowê wodoci¹gu obejmuj¹-

Po zatwierdzeniu porz¹dku obrad ra- pierwsza, zwi¹zania z konkursami in-c¹ prawobrze¿n¹ czêœæ NiedŸwiedzia,
dni wys³uchali informacji Wójta o pra- dywidualnymi czêœæ kampanii, w któ-- uczestnictwa w ró¿nych uroczysto-
cy miêdzy sesjami. Us³yszeli m. in.: rej wziê³o udzia³ ponad 900 samorz¹-œciach wojewódzkich i powiatowych. 

- podziêkowanie za pomoc w organi- dów. Do biura kampanii nap³ynê³y ty-Wyst¹pienie Starosty Limanowskie-
zacji II Do¿ynek Gminnych. Wójt od- si¹ce prac.Wœród laureatów znaleŸli siê go koncentrowa³o siê wokó³ wód ter-
czyta³ zebranym List Gratulacyjny od Aleksandra Zapa³a, Agnieszka Wa-malnych w Porêbie Wielkiej. Po raz ko-
Starosty Limanowskiego z wyrazami sylko, Katarzyna Zapa³a i Kinga Po-lejny wyjaœnia³ wszelkie procedury po-
uznania i podziêkowania za bardzo do- rêbska z Koniny,  Jan Czech, Klaudia stêpowania przy przekazywaniu dzia³-
br¹ organizacjê do¿ynek, upowszech- Luranc, Wojciech Cichorczyk, Pa-ki, na której znajduj¹ siê wody termalne 
nianie tradycji regionalnych i ¿yczenia- trycja Pitek i Micha³ Rapciak z Po-Spó³ce „Gorczañskie Wody Termalne”. 
mi dalej owocnej wspó³pracy, rêby Wielkiej. Gratulujemy! Na ten temat wywi¹za³a siê gor¹ca dy-

- informacjê o tym, i¿ Spó³ka “Gor- W koñcowej czêœci S. Potaczek prze-skusja dowodz¹ca, jak bardzo wszyst-
czañskie Wody Termalne” przejê³a ak- kaza³ aktualn¹ informacj¹ na temat pla-kim zale¿y na rozpoczêciu dzia³añ. 
tem notarialnym dzia³kê, przekazan¹ nowanych remontów dróg i mostów w Radni i zaproszeni goœcie kierowali 
przez starostê limanowskiego. Urzêdu- naszej gminie, które maj¹ siê nieba-zapytania do Starosty o konkretne ter-
j¹cym wiceprezesem Spó³ki zosta³ Ma- wem rozpocz¹æ. miny, dokumentacjê dzia³ania Spó³ki, 
rek M¹kowski. Anna Liberdapozyskiwanie inwestora, itp.
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prawi³a, na niebie zaœwieci³o s³oñce, wanie. D³ugo czekaliœmy, aby nas wpu-
przeto udajemy siê do Bazyliki Santa szczono, ...i w ostatniej chwili wszyst-Parafialna pielgrzymka 
Maria Maggiore. Wszêdzie pe³no piel- ko zmienione - bo uroczystoœæ kanoni-

chóru „OREMUS” na kano- grzymów, a my po Rzymie poruszamy zacji zamiast na Placu œw. Piotra odbê-
siê naszym autokarem, którym doje¿- dzie siê w Bazylice! Dotarliœmy i tam nizacjê b³ogos³awionego 
d¿amy na Lateran. Przed nami piêkna przed sam¹ Msz¹ œw. kanonizacyjn¹, Zygmunta Szczêsnego Fe-
Bazylika œw. Jana na Lateranie, potem któr¹ odprawia³ Ojciec œwiêty Bene-

liñskiego (8 -14. X. 2009)  idziemy na “Œwiête Schody” (po któ- dykt XVI (nasz chór zaœpiewa³ „Gaude 
  rych Chrystusa prowadzono do Pi³a- Mater Polonia” - Ciesz siê Matko, Pol-
 8. X - czwartek. O godz. 13.30 przed ta). Tam uczestniczymy w Mszy œw. od- sko). Samo uczestnictwo w Mszy œw, 

koœció³ w NiedŸwiedziu zajecha³ auto- prawionej przez ks. Proboszcza. Po niej kanonizacyjnej w której Benedykt XVI 
kar aby 61 osób, przede wszystkim nasz autokar wiezie nas do Watykanu. Tu (o- wyniós³ na o³tarze piêciu nowych œwiê-
parafialny chór„Oremus”pod opiek¹ S. czywiœcie trzeba swoje odstaæ w kolej- tych, by³o dla nas wielkim i niezapom-
Marii, mog³o uczestniczyæ w uroczy- ce), najpierw udajemy siê do grobu S³u- nianym prze¿yciem. 
stoœci kanonizacji. Ca³oœæ pielgrzymki gi Bo¿ego Jana Paw³a II, przy którym Po Mszy œw. zostaliœmy zaproszeni na 
zorganizowa³o Biuro Podró¿y „Orlan- zawsze jest pe³no pielgrzymów. Nam wspólny obiad, podczas którego “otar-
do Transport” ze Skawiny, a liœmy siê” o przedstawicieli 
przewodniczk¹  by³a  p. Tere- polskiego Episkopatu oraz 
sa. samego Prezydenta RP, z któ-

 Po Mszy œw., odprawionej rym nasze dziewczêta zrobi³y 
przez  ks. Proboszcza i udzie- sobie pami¹tkow¹ fotografiê. 
leniu pielgrzymom b³ogos³a- Spotkaliœmy siê tak¿e z Sio-
wieñstwa, udaliœmy siê przez str¹ Bo¿en¹ (starsi pamiêtaj¹ 
S³owacjê i Austriê do W³och. j¹ z czasów pos³ugi organi-
Po drodze towarzyszy³y nam: stowskiej w parafii niedŸwie-
modlitwa, œpiew i projekcja dzkiej), której uzdrowienie u-
filmów.  znane za cud, w³¹czone zo-

9. X - pi¹tek. Oko³o godzi- sta³o do procesu kanonizacyj-
ny 8.00 jesteœmy w Padwie. nego.   
Celem jest nawiedzenie grobu Po obiedzie p. Teresa za-
œw. Antoniego. proponowa³a zwiedzenie  za-

Dotarliœmy star¹ Padw¹ do k¹tków Starego Rzymu, do 
Bazyliki œw. Antoniego, gdzie których zazwyczaj nie docie-
najpierw uczestniczyliœmy w raj¹ pielgrzymi. To by³ piêkny 
Mszy œw. Potem zwiedzaliœ- i udany wypad: byliœmy u œw. uda³o siê zatrzymaæ przy nim d³u¿ej i my piêkn¹ Bazylikê, d³u¿ej zatrzymu- Sabiny, z piêknym widokiem na Rzym zaœpiewaæ ulubion¹ pieœñ Ojca œw. Bar-j¹c siê przy grobie œw. Antoniego. jak i u Maltañczyków. W powrotnej 

kê (choæ to nie podoba³o siê stra¿ni-Zwiedzamy kru¿ganki ...no i spotyka- drodze z okien autokaru „zwiedzaliœ-kom, ale...). Teraz czeka na nas Bazyli-my przed Bazylik¹ pielgrzymów z Lu- my” staro¿ytny Rzym z Tybrem. Na ko-ka œw. Piotra ogromna, piêkna i pe³na bomierza, którzy te¿ udaj¹ siê do Rzy- lacji trochê poœpiewaliœmy, jeszcze jed-ró¿nych chrzeœcijañskich zabytków, a¿ mu. Ruszamy w drogê: ogl¹damy piêk- na próba chóru przed dniem jutrzej-nie chce siê z niej wychodziæ! Potem ny film o œw. Antonim, s³uchamy infor- szym, i nocny wypoczynek.mamy do dyspozycji czas wolny, a¿ do macji o W³oszech, odmawiamy ró¿a-
godziny 18.00. Jako, ¿e wielu z nas jest niec i oko³o godz. 18.00 jesteœmy w na-
tutaj po raz pierwszy, to czas na zakup szym hotelu we Fiuugi Terme w okoli-
pami¹tek, nastêpnie powrót do hotelu: cach Rzymu. Kolacja obowi¹zkowy 
kolacja, próba œpiewu i czas na sen, bo œpiew chóru, a na zakoñczenie „Anio³ 
jutro udajemy siê na uroczystoœæ kano-Pañski” i zas³u¿ony odpoczynek.  
nizacji. 10. X - sobota. Dzisiaj zwiedzamy 
11. X - niedziela. Z Fiuugi tym razem Rzym. Po œniadaniu doje¿d¿amy do 
wyjechaliœmy wyj¹tkowo wczeœnie, bo miasta, które wita nas burz¹ i ulew¹. 
dziœ w Watykanie kanonizacja naszego Zwiedzanie zaczynamy od Bazyliki œw. 
rodaka. Chór ubrany w odœwiêtne stro-Paw³a za Murami, po czym mamy do    je, od razu wzbudzi³ wielkie zaintereso-dyspozycji czas wolny. Pogoda siê po-

12.X - poniedzia³ek. Œniadanie nieco 
póŸniej, bo o godz. 6.00. Po nim wyjazd 
do Rzymu na Mszê œw. dziêkczynn¹ za 
kanonizacjê, która jest odprawiana w 
Bazylice œw. Piotra. Jak zwykle, trzeba 
przejœæ przez kontrole, aby dostaæ siê 
do wnêtrza Bazyliki, gdzie oczekujemy 
na zaproszenie nas przed o³tarz. Ca³¹ 
oprawê œpiewu i odpowiedzi w liturgii 
Mszy œw. zapewni³ nasz chór
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            “Oremus”, którym w Bazylice   Po tych jak¿e wznios³ych i uroczy- powrotn¹. Ale przed nami jeszcze ca³y 
œw. Piotra dyrygowa³a sama S. Maria. stych chwilach i prze¿yciach udajemy dzisiejszy dzieñ w Rzymie. 
W Mszy œw. uczestniczy³ Episkopat siê na Monte Cassino. W miêdzyczasie Tym razem przemieszczamy siê po 
Polski: g³ównym koncelebransem by³ nastêpuje za³amanie pogody i zaczyna nim metrem. Trasa zwiedzania prowa-
ks. Kard. Stanis³aw Dziwisz, a wraz z padaæ deszcz, w którego strugach do- dzi przez Coloseum - Forum Romanum  
nim ks. Prymas Polski Józef Glemp, cieramy na miejsce. Tu najpierw zwie- Kapitol - Plac Wenecki - Panteon Fon-
Przewodnicz¹cy Episkopatu Polski ks. dzamy s³ynne opactwo Benedyktynów tannê Di Trevi - Plac i Schody Hiszpañ-
arcybiskup Józef Michalik oraz arcybi- z grobami œw. Benedykta i œw. Schola- skie. W Bazylice œw. Wawrzyñca ucze-
skup warszawski ks. Kazimierz Nycz. styki, piêknie odbudowane po wojen- stniczymy w Mszy œw. i ¿egnamy siê z 
W asyœcie pozostali biskupi i rzesza ka- nych zniszczeniach. Nastêpnie udaje- Rzymem. O godz. 19.00 opuszczamy 
p³anów z Polski.W Mszy œw. uczestni- my siê na polski cmentarz. W czasie Wieczne Miasto i przez pó³nocn¹ czêœæ 
czy³a du¿a rzesza polskich pielgrzy- modlitwy i œpiewów dotrwaliœmy do W³och, Austriê i S³owacjê zmierzamy 
mów. Na zakoñczenie, abp K. Nycz, koñca w s¹¿nistej ulewie, œpiewaj¹c:  w kierunku domu. 
dziêkuj¹c powiedzia³ m. in.: - „Liturgii “Czerwone Maki na Monte Cassino”. 14. X - œroda. Nad ranem, zatrzyma-
dzisiejszej Mszy œw. towarzyszy³ chór Po ustaniu ulewy, rozeszliœmy siê po wszy siê w Austrii, budzimy siê w zi-
„Oremus” z NiedŸwiedzia, a jakby kto polskich grobach, by zmówiæ przy nich mowej scenerii. S³owacja przywita³a 
nie wiedzia³ gdzie jest ten NiedŸwiedŸ, „Zdrowaœkê”. OdnaleŸliœmy grób na- nas deszczem i œniegiem. U nas, na gra-
to on jest pod Turbaczem...” Po b³ogo- szego rodaka z Podobina; to Jerzy Sma- nicy w ChyŸnem - zima w pe³ni. I tym 
s³awieñstwie Episkopat Polski i wszy- ciarz (zmar³ 12.V.1944 r.) Przy jego sposobem  wyjechaliœmy z NiedŸwie-
scy kap³ani przeszli przez Bazylikê do grobie odmówiliœmy wspóln¹ modlit- dzia przy letniej pogodzie, a powrócili-
grobu S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. wê i odœpiewaliœmy pieœñ „Serdeczna œmy w zimie. 

Nie tak szybko by³o nam dane opu- Matko”zostawiaj¹c na krzy¿u nasze ró- By³a to wspania³a pielgrzymka. Pra-
œciæ Bazylikê, skoro ju¿ wszyscy do- ¿añce (taki zwyczaj rodaków). PóŸnym gniemy podziêkowaæ wszystkim spon-
wiedzieli siê o naszym chórze. Skorzy- wieczorem, ju¿ na luzie, wróciliœmy do sorom i dobroczyñcom, którzy swoj¹ 
staliœmy z okazji: najpierw spotkanie i hotelu na kolacjê, tym razem przy mu- pomoc¹ i wsparciem przyczynili siê do 
pami¹tkowe zdjêcia z ks. Kard. S. Dzi- zyce (gitara i akordeon) rozbawiliœmy tego, ¿e mogliœmy udaæ siê do Rzymu i 
wiszem potem z ks. Prymasem J. Glem- wszystkich: grupê spod Rzeszowa i na- uczestniczyæ w uroczystoœci kanoniza-
pem, który przypomnia³, ¿e by³ niegdyœ szych gospodarzy. Andrzej T. obcho- cyjnej œw. Zygmunta Szczêsnego Fe-
u nas w NiedŸwiedziu, no i z abp. War- dzi³ rocznicê œlubu, przeto zafundowa³ liñskiego. Osobne podziêkowania nale-
szawskim K. Nyczem. Przechodz¹c wszystkim dobre winko. Potem zabawa ¿¹ siê S. Marii. Pamiêtaliœmy o Was w 
przez Bazylikê i Plac œw. Piotra, wszy- przenios³a siê do innej sali; tu bawiono naszej modlitwie i Mszy œw. odprawio-
scy nas pozdrawiali wo³aj¹c; „NiedŸ- siê, œpiewano i tañczono. nej na Œwiêtych Schodach.
wiadki”, no i mówili, ¿e od  tegoczasu 13. X - wtorek. Po œniadaniu trzeba Œw. Zygmuncie Szczêsny Feliñski,
to ju¿ jest „Oremus Vaticanus”. zanieœæ do autokaru baga¿e ...i w drogê        módl siê za nami! 

Ojciec œwiêty Benedykt XVI w dniu „Polska nie zadowoli siê autonomi¹ polityczn¹, ona potrze-
11.X.2009  og³osi³ w Watykanie piêciu buje bytu niepodleg³oœciowego...”
nowych œwiêtych w Koœciele, a wœród W 1863 roku pod eskort¹ wojskow¹  ju¿, jako wiêzieñ opu-
nich Polaka: arcybiskupa warszaw- œci³ Warszawê, a po trzech tygodniach internowania, zosta³ 
skiego Zygmunta Szczêsnego Fe- zes³any w g³¹b Rosji do Jaros³awia nad Wo³g¹, gdzie, jako wy-
liñskiego - za³o¿yciela Zgromadze- gnaniec spêdzi³ 20 lat. Nie rezygnowa³ z arcybiskupstwa, lecz 
nia Sióstr Franciszkanek Rodziny Ma- odda³ siê pracy. Zosta³ potem uwolniony, lecz nie pozwolono 
ryi, które pracuj¹ m.in. w naszej parafii mu powróciæ do Warszawy. 12 lat spêdzi³ w DŸwiniaczce na 
i w naszym dekanacie. Bukowinie, poœwiêcaj¹c siê wœród tamtejszej ludnoœci pracy 

Zygmunt Szczêsny Feliñski urodzi³ duszpasterskiej, spo³ecznej i oœwiatowej. Zmar³ w Krakowie w 
siê na Wo³yniu w 1822 r. w rodzinie ka- pa³acu biskupim w dniu 17 wrzeœnia 1895 roku. Po odzyska-
tolickiej. Gdy mia³ 11 lat zmar³ mu oj- niu niepodleg³oœci przez Polskê, spocz¹³ - po 58 latach - w ka-
ciec, a piêæ lat póŸniej za dzia³alnoœæ tedrze warszawskiej. 

patriotyczn¹ zosta³a przez w³adze carskie aresztowana i ze-
Siostra Stefania Bo¿ena Zelek RM mówi: s³ana na Syberiê jego matka. On zaœ podj¹³ naukê; studiowa³ 

„Moje uzdrowienie za przyczyn¹ œw. Zyg-w Moskwie i Pary¿u. Jako jedyny z Polaków czuwa³ przy ³o¿u 
munta Feliñskiego to zas³uga moich wspó³-œmierci Juliusza S³owackiego i zgodnie z jego wol¹ uporz¹d-
sióstr ze Zgromadzenia Franciszkanek Ro-kowa³ rêkopisy i pami¹tki. Œmieræ S³owackiego wp³ynê³a na 
dziny Maryi. By³am w szpitalu zupe³nie nie-zmianê jego ¿ycia. Wst¹pi³ do seminarium duchownego w ̄ y-
przytomna, umieraj¹ca. Le¿a³am z ca³kowi-tomierzu i w 1852 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Zosta³ 
cie zniszczonym szpikiem kostnym, by³am skierowany do pracy w Petersburgu. Tam zaj¹³ siê sierotami i 
bliska œmierci, traci³am œwiadomoœæ, nie po-bezdomnymi oraz za³o¿y³ Zgromadzenie Sióstr Franciszka-
znawa³am ludzi. Lekarze zaczêli nade mn¹ nek Rodziny Maryi. W 1862 roku zosta³ mianowany arcybi-
rozk³adaæ rêce. Nagle wesz³a we mnie jakaœ skupem Warszawy. Przez spo³eczeñstwo zosta³ przyjêty nie-
si³a, poczu³am siê mocna, wsta³am i zaczê-chêtnie. Odpowiadaj¹c na te zarzuty,wyzna³: „Polakiem je-
³am chodziæ. PóŸniej dowiedzia³am siê, ¿e stem,Polakiem pragnê umrzeæ...”

wszystkie siostry modli³y siê przez wstawiennictwo b³og. Ojca Po przybyciu otworzy³ wszystkie œwi¹tynie w Warszawie, 
Za³o¿yciela o moje zdrowie. Jemu zawdziêczam ¿ycie! W efe-skupi³ wokó³ siebie gorliwych kap³anów i z nimi przyst¹pi³ do 
kcie ja odzyska³am zdrowie, a za³o¿yciel naszego Zgroma-reformy nauczania i wychowania. Zaprowadzi³, najpierw w ar-
dzenia zosta³ œwiêtym! I jak tu nie byæ szczêœliw¹?chidiecezji, a potem w ca³ym Królestwie Nabo¿eñstwo Majo-

we. Po wybuchu powstania styczniowego napisa³ list do cara, Strony 4 i 5 opracowa³ 
staj¹c odwa¿nie po stronie narodu polskiego. W liœcie pisa³: 

ks. Dziekan Marek Wójcik



   wnym korowodzie przynios³y do o³tarza misternie i koloro-
wo wykonane wieñce do¿ynkowe, które paradnie przyo-
zdobi³y o³tarz. Obok barwnych kwiatów i elementów deko-
racyjnych wyziera³y z nich owoce tegorocznych plonów ze-
branych z orkanowskiej ziemi. 

W pierwszym rzêdzie zasiedli oficjalni goœcie: senator 
Stanis³aw Kogut, starosta limanowski Jan Pucha³a, wice-
starosta Franciszek Dziedzina, Wójt Mszany Dolnej Tade-
usz Patalita, Wójt NiedŸwiedzia Janusz Potaczek, cz³onek 
Zarz¹du Powiatu Stanis³aw Potaczek, Przewodnicz¹cy Ra-
dy Gminy Marian Domaga³a. Powita³ ich przed rozpoczê-
ciem Mszy œw. ks. Dziekan Marek Wójcik.   W ostatni¹ niedzielê sierpnia, podobnie jak przed rokiem, 

Po poœwiêceniu plonów przedstawiciele poszczególnych niedŸwiedzki rynek wype³ni³ siê rzesz¹ wiernych. Tak, jak 
so³ectw z³o¿yli dary o³tarza. Liturgiê uœwietni³ parafialny wtedy, na niebosk³onie niepodzielnie królowa³o letnie s³oñ-
chór z NiedŸwiedzia „Oremus”. Po koniec Mszy œw. w  czê-ce, jakby i ono chcia³o przyczyniæ siê do uœwietnienia piê-
œci zwanej popularnie „og³oszeniami parafialnymi” g³os za-knej i barwnej uroczystoœci Gminnych Do¿ynek AD '2009. 
brali wójt J. Potaczek i starosta J. Pucha³a, którzy za wyg³o-Punktualnie o godzinie 10.00 do umiejscowionego na sce-
szone s³owa otrzymali rzêsiste brawa. nie obok Domu Kultury polowego o³tarza, przyby³ orszak 

Po Mszy œwiêtej Jadwiga Zapa³a, kierownik Gminnego kap³añski. Uroczyst¹, dziêkczynn¹ do¿ynkow¹ sumê odpra-
Centrum Kultury podziêkowa³a imiennie osobom, które u-wi³ ks. Dziekan Marek Wójcik w asyœcie ksiê¿y probosz-
wi³y wieñce do¿ynkowe, a ks. Dziekan wrêczy³ okoliczno-czów Piotra P³aweckiego z Koniny i Janusza Moska³y z Po-
œciowe pami¹tki, po czym nast¹pi³o tradycyjne „oœpiewa-rêby Wielkiej oraz ksiê¿y wikarych z NiedŸwiedzia. Piêkne, 
nie” przez poszczególne delegacje wiejskie z terenu gminy. nawi¹zuj¹ce do intencji Mszy œw. kazanie, wyg³osi³ ks. Pro-
Wczeœniej, Wójt Gminy podziêkowawszy za Mszê œwiêt¹, boszcz z Koniny, która przewodzi³a tegorocznej liturgii Na-
zaprosi³ obecnych na drug¹ - œwieck¹ czêœæ Do¿ynek, na go-bo¿eñstwa Do¿ynkowego.   
dzinê 15.00  (patrz - str. 10).                                     S. StopaWczeœniej, przed Msz¹ œw. przy dŸwiêkach kapel góral-

skich delegacje poszczególnych parafii w przepiêknym bar-
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Stronnictwa Ludowego, Gminnego zdrowiona ziemio rodz¹ca, z dobroci 
  Klubu Sportowego, Oœrodka „Ostoja Boga œwiat odradzaj¹ca, tonami zbo¿a, 

Górska” w Koninkach.  chlebnymi k³osami, wstêgami rzeki, 
Witam poczty sztandarowe oraz chór wonnymi lasami. B¹dŸ pozdrowiona 

„Oremus” z NiedŸwiedzia z siostr¹ M. sadów mrokiem, œpiewem pszczó³ ro-
Kowalczyk, „Porymbiañski Ród” z J. jom zachwyconym wzrokiem, piêkno-

 Pragnê powitaæ Go- Lup¹, zespo³y regionalne „Turbacyki” œci¹ kwiatów, têcz¹ na niebie, i moim 
œci przyby³ych na uro- z Koniny i „Kaczory” z Porêby Wiel- sercem bij¹cym dla Ciebie”. 
czystoœæ Do¿ynek kiej. Witam sponsorów tej uroczysto- To jest nasz œpiew wdziêcznoœci. 
Gminnych: S. Koguta - œci oraz przedstawicieli Dziennika Pol- Chcemy wyœpiewaæ Bogu hymn dziêk-
senatora RP i Honoro- skiego, Gazety Krakowskiej i biulety- czynienia za wielkie dary Jego dobroci. 
wego Obywatela Gm. nu „Zgoda”. Koñcz¹ siê wakacje - dla jednych by³ to 
NiedŸwiedŸ, J. Pucha-  Przede wszystkim witam wszystkich czas wypoczynku, relaksu, a dla innych 
³ê - starostê limanow- mieszkañców naszej gminy, goœci oraz czas wytê¿onej pracy. I teraz, na koniec 
skiego z wicestarost¹ wczasowiczów, którzy razem z nami wakacji, jedni dziêkuj¹ za odpoczynek, 
F. Dziedzin¹ i cz³on- chc¹ dzisiaj dziêkowaæ Bogu za tego- a inni za to, ¿e Bóg pob³ogos³awi³ pracy 

kiem Zarz¹du Powiatu S. Potaczkiem, roczne zbiory i plony. Witam ksiê¿y r¹k ludzkich, ¿e da³ obfite plony, ¿e u-
J. Warkocza - dyrektora Biura ds. Usu- Proboszczów: ks. Piotra z Koniny, ks. strzeg³ od nieszczêœæ, od klêsk ¿ywio-
wania Skutków Klêsk ¯ywio³owych w Janusza z Porêby Wielkiej i ksiê¿y wi- ³owych. 
Krakowie, tak¿e Honorowego Obywa- karych z NiedŸwiedzia. Pragniemy ra- M¹droœæ ludowa Staro¿ytnego 
tela naszej Gminy, R. Surgiela - dyrek- zem stan¹æ przed Bogiem, by podziê- Wschodu opowiada o cz³owieku, który 
tora Starostwa, T. Patalitê - wójta gmi- kowaæ Mu za te wszystkie dary, oraz wyruszy³ w dalek¹ podró¿, aby znaleŸæ 
ny Mszana Dolna, M. Szczepañskiego - prosiæ bêdziemy Boga Wszechmog¹- dla siebie odpowiednie zajêcie. Szed³ 
komendanta Komisariatu Policji w cego, aby nam nie sk¹pi³ chleba po- ró¿nymi drogami, zachodzi³ do wsi i 
Mszanie Dolnej. wszedniego. miast, ale nigdzie nie móg³ znaleŸæ pra-

Witam w³adze Gminy NiedŸwiedŸ:    cy, która dawa³aby mu zadowolenie, ra-
radnych z przewodnicz¹cym M. Doma- Niech bêdzie po- doœæ i szczêœcie. Pewnego dnia w cza-
ga³¹, pracowników Urzêdu Gminy z chwalony Jezus Chry- sie swej podró¿y, gdy by³ bardzo zmê-
wójtem J. Potaczkiem, so³tysów, dyre- stus! czony w po³udnie, w najwiêkszy skwar, 
ktorów placówek oœwiatowych, w tym Eucharystia, to prze- usiad³ w cieniu przydro¿nego drzewa i 
równie¿ Domu Wczasów Dzieciêcych de wszystkim dziêk- zobaczy³ obok pracuj¹cego na roli cz³o-
w Porêbie Wlk, dyrektora GPN J. To- czynienie, najpiêkniej- wieka, który wykonywa³ pracê swoj¹ z 
masiewicza, prezesów: Gminnej Spó³- sze dziêkczynienie, ja- wielkim zapa³em. Przez d³ugie godziny 
dzielni, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, kie mo¿emy z³o¿yæ wpatrywa³ siê w pracê tego cz³owieka, 
Stowarzyszenia Osób Niepe³nospraw- Bogu. Mo¿emy po- a potem podszed³ do niego i pe³en po-
nych im œw. Brata Alberta, Polskiego wtarzaæ dzisiaj za poet¹: „B¹dŸ po- dziwu powiedzia³: 
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             widzê, ¿e jesteœ szczêœliwy, moœæ: w czwartek by³em œwiadkiem œlê, ¿e jak nam Bóg pozwoli i szczêœcie 
bo wykonujesz swoj¹ pracê z wielkim wspania³ych wydarzeñ. Obecny tutaj dopisze, do koñca czerwca przysz³ego 
zapa³em. Wtedy mê¿czyzna odpowie- Starosta Limanowski Jan Pucha³a pod- roku bêdzie koncesja na eksploatacjê. 
dzia³: - Jestem szczêœliwy, bo wykonu- pisa³ akt notarialny przekazania dzia³ki Wtedy og³osimy konkurs na inwesto-
j¹c sw¹ pracê myœlê o wielkim w³adcy, o powierzchni 1 ha 25 a pod baseny w rów: kto tylko ma pieni¹dze niech siê 
Panu nieba i ziemi, o swoich najbli¿- Porêbie Wielkiej, oraz przekaza³ na w³¹czy, ¿eby w szybkim tempie te ba-
szych i o wszystkich, komu ona mo¿e konto milion z³otych („to prawda” -  seny powsta³y! 
s³u¿yæ. Wêdrowiec zamyœli³ siê, po potwierdzi³ publicznie ks. Dziekan). To Dziêkujê tu obecnym: senatorowi 
chwili rzek³: - Wiem, dlaczego nie mo- milowy krok naprzód i myœlê, ¿e wre- Stanis³awowi Kogutowi, ¿e walczy³ o 
gê znaleŸæ dla siebie pracy; myœla³em szcie te baseny wybudujemy. to, aby program „Natura 2000” wygl¹-
tylko o sobie...  Nastêpnie zaprosi³ na podium o³tarza da³ tak, jak chcia³y gminy powiatu li-

Dziêkujemy dzisiaj równie¿ i za to, ¿e Starostê, któremu serdecznie podziê- manowskiego i uda³o siê nam, jako nie-
w³aœnie przez pracê na roli mo¿emy kowa³, wrêczaj¹c na pami¹tkê rzeŸbê z licznym. Bêd¹ inwestycje, bêdzie te¿ i 
byæ tak blisko Boga, ¿e mo¿emy my- maczug¹, „¿eby pilnowa³ tych base- „Natura 2000” - pogodzimy to. 
œleæ nieustannie, codziennie o Bogu, nów”. Wspó³gospodarz Do¿ynek nie o- Dziêkujê Józefowi Warkoczowi i nie-
naszym Stwórcy. Bo je¿eli Bóg pob³o- mieszka³ równie¿ podziêkowaæ ksiê- obecnemu Janowi Winterowi za skute-
gos³awi, wtedy dopiero ziemia wydaje dzu  Dziekanowi „za za³atwienie prze- czne wspieranie nas w œrodki finanso-
plony. Na pró¿no by siê trudzi³ cz³o- piêknej pogody”, a wszystkich zachêci³ we. Starosta bez Rady, dobrego Zarz¹-
wiek, na pró¿no by wstawa³ przed œwi- do zabrania ze sob¹ do domów znaj- du i dobrej wspó³pracy z samorz¹dami 
tem, przesiadywa³ do póŸna w nocy, duj¹cych siê obok na stoisku ksi¹¿ek, gminnymi nic by nie zrobi³. W³aœnie, 
gdyby Pan Bóg mu nie pob³ogos³awi³ i które mia³y iœæ na przemia³. dlatego, ¿e w naszym powiecie nie ma 
nie da³ obfitych plonów. polityki partyjnej, jest szacunek, jest 

Dziêkujmy równie¿ i za to, ¿e bêd¹c Czcigodni duchowni! chêæ budowania; zobaczcie, jak siê 
tak blisko Boga mo¿emy myœleæ o tym, Panie Wójcie! Panie Se- zmienia oblicze tej ziemi.Powstaje kry-
¿e praca jest s³u¿b¹, s³u¿b¹ swojej ro- natorze! Szanowni Pañ- ta p³ywalnia w Limanowej, wszystkie 
dzinie... stwo! Dwa i pó³ roku te- drogi w powiecie praktycznie s¹ w re-

Na zakoñczenie s³owa innego poety: mu, gdy zosta³em wy- moncie, a chodniki w budowie. Za mie-
„Pachnie na stole œwie¿y chleb, pieczo- brany na starostê, Wójt si¹c rozpoczynamy ostatni etap moder-
ny ju¿ z nowej m¹ki, ponad k³osami te- Janusz Potaczek przy- nizacji wszystkich dróg powiatowych i 
go chleba, latem œpiewa³y skowronki, szed³ i powiedzia³ tak: chodników. 
w tym bochnie jest zaklête ¿ycie i wszy Panie Starosto! Od 30 lat  Pozwólcie, ¿e na rêce waszego Wójta 
stkich nas przetrwanie, i Cia³o Twoje, chcemy wybudowaæ baseny i nie mo- z³o¿ê List Gratulacyjny i podziêkowa-
dobry Jezu, z mi³oœci¹ nam oddane. Ten ¿emy sobie z tym poradziæ! Bardzo nie za to, ¿e wspó³finansuje z nami bu-
bochen chleba jest o³tarzem na ka¿dym proszê, aby Pan siê w³¹czy³ do tego; ¿e- dowê chodników, ¿e tak piêknie zmie-
naszym stole wiêc ka¿d¹ kromkê dziel- byœmy to mogli razem zrobiæ. I myœlê, nia siê wasza gmina. 
my z g³odnym, spe³niaj¹c Bo¿¹ wolê. ¿e to nie mnie, ale jemu nale¿¹ siê du¿e Wiceprzewodnicz¹ca Rady Gminy 
Je¿eli zrozumie ka¿dy cz³owiek, ¿e w brawa za to, ¿e od pocz¹tku chcia³ i do- Barbara Cichañska: - „W imieniu rad-
chlebie jest Bóg ¿ywy, to podzia³ bo- prowadzi³ do tego, i¿ Mamy dzia³kê i nych i wszystkich mieszkañców Gmi-
chna chleba, musi byæ sprawiedliwy”. mamy te¿ wk³ad. ny NiedŸwiedŸ, sk³adam Wójtowi go-
Amen. Dziêkujê wspólnikom:Januszowi Po- r¹ce podziêkowania za dobr¹ wspó³-

taczkowi, Tadeuszowi Patalicie i Tade- pracê i za wszystkie drogi osiedlowe, 
Czcigodni ksiê¿a uszowi Filipiakowi. W³aœnie w czwór- które nas dzisiaj wszystkich tutaj przy-

Proboszczowie! Sza- kê bêdziemy zabiegali o to, ¿eby to prowadzi³y”.    
nowni ksiê¿a Wikarzy dzie³o powsta³o. Jako Zarz¹d Powiatu, 

W imieniu  so³tysów pod kierownictwem w³o¿yliœmy na wstêpie milion z³otych.
naszej gminy, chcê bar-niezast¹pionego ksiê- Bardzo dziêkujê obecnym tu: wice-
dzo serdecznie podziê-dza Dziekana Marka staroœcie Franciszkowi Dziedzinie oraz 
kowaæ za trud i pracê, Wójcika! cz³onkowi Zarz¹du Stanis³awowi Pota-
któr¹ w³o¿y³yœcie w Sk³adam serdeczne czkowi. Du¿e s³owa uznania nale¿¹ siê 
przygotowanie tak piêk-„Bóg zap³aæ” w imie- Januszowi Tomasiewiczowi - dyrekto-
nych wieñców. W szcze-niu nie tylko w swoim, ale wszystkich rowi Gorczañskiego Parku Narodowe-

gólnoœci dziêkujê:  mieszkañców naszej gorczañskiej gmi- go za to, ¿e potrafi³ stan¹æ na wysokoœci 
- z NiedŸwiedzia: Janinie Haras, Ma-ny, za sprawowanie tej wspania³ej litur- zadania i odda³ tê dzia³kê, któr¹ póŸniej 
rii Mysza, Józefie Moska³a, Katarzy-gii, za S³owo Bo¿e. Dziêkujê bardzo Ministerstwo przekaza³o Wojewodzie, 
nie Mysza, Marii Krzan.  serdecznie Zwi¹zkowi Podhalan, który ten Staroœcie, a ja w czwartek przeka-
- z Podobina: Krystynie Potaczek, uœwietni³ tê uroczyst¹ mszê, poniewa¿ za³em j¹ Spó³ce „Gorczañskie Wody 
Marii Wêglarz, Janinie Gnieckiej, jest to msza góralska. Dziêkujê spon- Termalne”. Dziêkujê p. Dyrektorze! 
Zofii Pankiewicz.sorom, którzy przyczynili siê do tego, Dziêkujê Zwi¹zkowi Podhalan i Ra-
- z Koniny: Józefie Hanula, Annie Pa-¿e po obiedzie o godzinie 15.00 mo¿e- dzie Gminy NiedŸwiedŸ, za to, ¿e od 
lac, Marii Rzepka i innym osobom, my spotkaæ siê tutaj ponownie, aby u- pocz¹tku tê sprawê wspierali. Nie by³o 
które pomog³y w wiciu wieñca. czestniczyæ w programie kulturalno- to ³atwe, poniewa¿ musieliœmy przejœæ 
-z Porêby Wielkiej: rodzinie Zapa³ów rozrywkowym. Bêdzie on ró¿norodny i procedury wyceny, procedury dokapi-
Barbarze Cichañskiej i Józefie Ha-ka¿dy bêdzie móg³ sobie wybraæ to, co talizowania Spó³ki, ¿eby mo¿na by³o u-
ras.         go interesuje. Chcia³bym przekazaæ pu- zyskaæ koncesjê na wydobywanie i ¿e-

Opracowanie i foto: S. Stopablicznie jeszcze jedn¹ istotn¹ wiado- by mo¿na by³o ze spraw¹ ruszyæ. My-
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Podczas regularnych spotkañ cz³on- zapowiedziany ze sceny przez swojego 
kowie pragn¹ poruszaæ wa¿ne tematy Kapelana, Proboszcza z Porêby ks. Ja-
dotycz¹ce promocji miejscowej kultu- nusza Moska³ê. Efektem tego wystêpu 
ry i sztuki, czego efekt stanowi³yby jest zaproszenie zespo³u do nagrania w 
wspólne przedsiêwziêcia. Stowarzy- telewizji „TRWAM”.
szenie ju¿ w chwili obecnej zjednywa „Porêbiañski Ród” wraz z prezesem 
sobie wielu przyjació³, co œwiadczy o Oddzia³u A. Napor¹ uczestniczy³ te¿ w 
wielkiej ¿yczliwoœci w stosunku do uroczystoœciach parafialnych w parafii 
miejscowych artystów. Fakt ten pozwa- œw. Jakuba Aposto³a w Wiêc³awicach 
la patrzeæ z nadziej¹, ¿e sztuka nadal Starych na zaproszenie tamtejszego 
ma sens nie tylko w oczach samych ar- proboszcza.

* 4 sierpnia cz³onkowie zespo³ów re- tystów, ale nade wszystko w oczach od- Dnia 12 wrzeœnia poczet sztandarowy 
gionalnych Turbacyki z Koniny i Po- biorców. i du¿a grupa cz³onków oddzia³u „bu-
rymbiañski Ród z Porêby Wielkiej go- Podsumowuj¹c, zebranie okaza³o siê sem” Jerzego Palaca wybra³a siê do Ka-
œcili w ¯ywcu na 46 Festiwalu Kultury bardzo potrzebne, w zwi¹zku z tym To- mesznicy, parafii Kapelana Zarz¹du 
Beskidzkiej,najwiêkszej imprezie folk- warzystwo Przyjació³ Sztuk Piêknych G³ównego ks. Pra³ata W³adys³awa Z¹-
lorystycznej w kraju, podpatruj¹c zna- w Mszanie Dolnej zosta³o oficjalnie za- zela na uroczystoœæ przekazania kopii 
komite zespo³y regionalne „w akcji”. twierdzone. Do Towarzystwa mog¹ na- figury Matki Boskiej LudŸmierskiej. 
A by³o co podgl¹daæ! Widzieliœmy fol- le¿eæ twórcy z gmin Mszana Dolna o- Z kolei 25 wrzeœnia spora grupa cz³on-
klor na najwy¿szym poziomie. Pora na raz NiedŸwiedŸ. Podczas inauguracyj- ków Oddzia³u z prezesem A. Napor¹ na 
zastosowanie niektórych zaobserwo- nego zebrania zosta³y powo³ane osoby czele wziê³a udzia³ w œwiatowych Re-
wanych rozwi¹zañ muzyczno-choreo- zarz¹dzaj¹ce Okrêgowym Towarzy- kolekcjach Góralskich w Szczyrku.
graficznych w praktyce.                    SS stwem Przyjació³ Sztuk Piêknych: pre- W ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê czerwca, 

zes-Danuta Wieliczko-Kacik, zastêpca lipca, sierpnia i wrzeœnia odbywa³y siê 
* 16 sierpnia Turbacyki z Koniny go- prezesa - Paulina Bachleda - Kubañska, kolejno w Koninie, Porêbie, NiedŸwie-

œcili w ¯egocinie, gdzie w ramach ob- skarbnik - Danuta Skrzekut i sekretarz  dziu i jeszcze raz w Koninie Msze œwiê-
chodów jej 716 urodzin zaprezentowali W³adys³awa Anna Jamróz.      M. Lupa te w oprawie góralskiej naszego Od-
siê we fragmencie „Wesela zagórzañ- dzia³u Zwi¹zku Podhalan z udzia³em 
skiego”. Publicznoœæ doceni³a piêkno  Sporo siê pocztu sztandarowego, kapel, zespo-
naszego folkloru d³ug¹ owacj¹.         SS wydarzy³o ³ów œpiewaczych i licznej grupy cz³on-

od Majówki ków w strojach regionalnych.
* Okrêgowe Towarzystwo Przyjació³ na Orkanó- W najbli¿szym czasie, na 8 listopada, 

Sztuk Piêknych z siedzib¹ w Nowym wce z której szykujemy siê do wyjazdu ca³ym ze-
S¹czu przy ul. Jagielloñskiej 48 ma na relacjê za- spo³em delegatów na trzeci dzieñ Jubi-
celu zrzeszaæ miejscowych twórców z m i e œ c i l i - leuszowego Zjazdu Zwi¹zku Podhalan 
zakresu sztuk plastycznych. Wiod¹ce, œmy w po- do Nowego Targu. 
zarazem inauguracyjne spotkanie przy- p r z e d n i m  
sz³ych cz³onków Stowarzyszenia od- numerze. * 27 wrzeœnia po Mszy œw. góralskiej 
by³o siê dnia 27.08.2009 r. w sali kon- Ju¿ 14 czerwca wraz z zespo³em œpie- odprawionej w koœciele parafialnym w 
ferencyjnej Urzêdu Miasta w Mszanie waczym Porêbiañski Ród, kapel¹ Ka- Koninie, w godzinach popo³udniowych 
Dolnej. Naradzie przewodniczy³ Na- czory i cz³onkami Zarz¹du Oddzia³u na Orkanówce mia³y miejsce tzw. „Po-
czelny Prezes Stowarzyszenia mgr in¿. pod przewodem prezesa Andrzeja Na- siady góralskie”. 
W³adys³aw Fr¹czek oraz goœcinnie Eu- pory goœciliœmy na imieninach Kape- Podhalanie spotkali siê, by wspólnie 
geniusz Sieja. Na spotkanie przyby³o lana naszego Oddzia³u ks. W³adys³awa spêdziæ czas; cz³onkinie Zwi¹zku przy-
wielu artystów gminy Mszana Dolna Ulmañca w Luborzycy. W ramach re- gotowa³y i serwowa³y kie³baski z ro¿-
reprezentuj¹cych ró¿ne dziedziny sztu- wan¿u ks. Kapelan pojawi³ siê z zespo- na, wêdliny i ciasto.Piêkna pogoda i wa 
ki: koronkarstwo, haft, gorseciarstwo, ³em z Luborzycy w sierpniu na do¿yn- lory turystyczne tego uroczego zak¹tka 
rzeŸbê, malarstwo, literaturê piêkn¹, kach w NiedŸwiedziu. stworzy³y niepowtarzalny nastrój. 
itp. Wœród zgromadzonych znaleŸli siê W dniu 5 lipca ca³ym zespo³em dele- Wspólny œpiew zagórzañskich œpiewek 
zarówno twórcy profesjonalni jak i nie- gatów na zjazd byliœmy w Rajczy w   wraz z zespo³em „Porêbiañski Ród” 
profesjonalni. drugim dniu jubileuszowego Zjazdu przy akompaniamencie kapeli „Kaczo-

W toku aktywnej dyskusji pojawi³o Zwi¹zku Podhalan. ry” d³ugo rozbrzmiewa³y u stóp willi  
siê wiele interesuj¹cych pomys³ów, np: Nasz poczet sztandarowy uczestni- Orkana. Spotkanie by³o doskona³¹ o-
utworzenie galerii sztuki, cykliczne or- czy³ 9 sierpnia w dorocznej „Tischne- kazj¹, aby podziêkowaæ osobom wy-
ganizowanie targów sztuki oraz innych rowskiej” Mszy œwiêtej na Turbaczu, ró¿niaj¹cym siê w dzia³aniu na rzecz 
imprez œciœle powi¹zanych z twórczo- oraz 15 sierpnia na odpuœcie w LudŸ- Zwi¹zku. Podziêkowania wraz z obra-
œci¹ cz³onków Stowarzyszenia. Pierw- mierzu, a tak¿e w do¿ynkach w LudŸ- zami otrzymali od Prezesa Andrzeja 
szym krokiem Towarzystwa móg³by mierzu w dniu 6 wrzeœnia. Napory: Wójt J. Potaczek, A. Grusz-
byæ kiermasz sztuki zaplanowany na W dniu 28 sierpnia w Zakopanem na czyk, M. Cieniawski, T. Cichañski.                          
grudzieñ bie¿¹cego roku w nastroju Festiwalu Ziem Górskich wyst¹pi³ ze-  
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. spó³ „Porêbiañski Ród”, który zosta³ Anna Liberda
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                                                          kach chemicznych i biologi-
Projekt jest wspó³finan- cznych. 

sowany przez Uniê Euro- Przewidujemy te¿ zajêcia 
pejsk¹ ze œrodków Euro- „Dziedzictwo kulturowe w 

Europie” - zajêcia rozszerza-pejskiego Funduszu Spo-
j¹ce, prowadzone metod¹ po-³ecznego realizowanego 
szukiwawcz¹ z zakresu histo-w ramach Programu Ope-
rii lub geografii z elementami racyjnego Kapita³ Ludzki
kulturoznawstwa oraz „Z co- 
oltur¹ za pan brat”,  czyli sze-Gmina NiedŸwiedŸ przyst¹-
roko pojête zajêcia artystycz-pi³a do konkursu og³oszonego 
ne.przez Wojewódzki Urz¹d Pra-

Ponadto w ka¿dej ze szkó³ cy w Krakowie, którego celem 
w czasie ferii zimowych zo-jest wyrównywanie szans e-
stanie zorganizowany piêcio-dukacyjnych uczniów we 
dniowy kurs tworzenia stron wszystkich gimnazjach. 
www.W efekcie powsta³ program szkole odbêd¹ siê warsztaty dla trze-

Jestem przekonany, ¿e program ten zatytu³owany Szukaj¹c swoich dróg II. cioklasistów ukierunkowane na dora-
podniesie atrakcyjnoœæ edukacyjn¹ na-Dwójka w nazwie bierze siê st¹d, ¿e dztwo zawodowe. M³odzie¿ objêta zo-
szych gimnazjów, pozwoli rozszerzyæ program jest stworzony w oparciu o re- stanie programem „Ortografitti”, do 
horyzonty uczniów i zmniejszy dy-alizowany ju¿ w Gimnazjum w NiedŸ- którego sfinansujemy zakup æwiczeñ, 
sproporcje pomiêdzy m³odzie¿¹ z wiê-wiedziu program w ramach „Szkó³ Ja- gdy¿ s¹ one bardzo drogie.
kszych oœrodków. Pozwoli te¿ wykazaæ gielloñskich”. Bêdzie on realizowany Ponadto zorganizowane zostan¹ zajê-
siê nauczycielom, którzy normalnie nie w 4 gimnazjach w równym zakresie. cia z jêzyka angielskiego wraz z zaku-
maj¹ mo¿liwoœci realizowania zajêæ Najwa¿niejszym celem projektu jest pem podrêczników i zatrudnieniem 
pozalekcyjnych na tak szerok¹ skalê. wyrównanie szansy naszych uczniów „nativspeakera”, czyli osoby z anglojê-
Warto te¿ dodaæ, ¿e projekt realizowa-w wyborze dróg ¿yciowych, zgodnie ze zycznego kraju do konwersacji na ko-
ny przez nasz¹ gminê jest jednym z swoimi marzeniami, bez kompleksów, niec zajêæ, a tak¿e dodatkowe zajêcia z 
wiêkszych projektów w Ma³opolsce w bez wzglêdu na p³eæ, zasobnoœæ portfe- jêzyka niemieckiego. 
ramach dzia³ania 9.1.2 wspó³finanso-la czy pochodzenia; dostêpu do eduka- Kolejne zadanie nazywa siê „Na dro-
wanych przez Uniê Europejsk¹ ze œrod-cji i kultury na równi z dzieæmi z miast. dze do biznesu” i obejmuje zajêcia z 
ków Europejskiego Funduszu Spo³e-Program realizowany jest do 31 grud- matematyki, realizowane pod k¹tem 
cznego realizowanego w ramach „Pro-nia 2011 roku. przydatnoœci dla szeroko rozumianej 
gramu Operacyjnego Kapita³ Ludzki”. G³ównym autorem programu jest p. dzia³alnoœci gospodarczej. 

Wiêcej informacji o projekcie mo¿na Dominika Gniecka, która te¿ zosta³a  Dla mi³oœników astronomii w ka¿dej 
uzyskaæ na stronie internetowej:g³ównym koordynatorem projektu, szkole raz w miesi¹cu bêd¹ zajêcia „Na 

 czyli osob¹ odpowiedzialn¹ za sprawne mlecznej drodze”, do których wyko-
funkcjonowanie ca³oœci. Na poziomie rzystamy zakupiony w ramach poprze-

Nr Umowy o dofinansowanie realizacji szkó³ prace projektu koordynowaæ bê- dniego projektu profesjonalny teleskop 
projektu: d¹ dyrektorzy szkó³, którzy dobior¹ lu- pozwalaj¹cy fotografowaæ obserwo- UDA-POKL.09.01.02-12-157/09-00dzi do poszczególnych zajêæ. wane obiekty.

 W ramach projektu w ka¿dej ze szkó³ Nastêpne dzia³ania maj¹ na celu roz- mgr Tomasz Zawirski
zatrudniony zostanie pedagog szkolny, szerzenie horyzontów przysz³ym nau- Dyrektor Szko³y Podstawowej 
a tak¿e psycholog. Ponadto w ka¿dej kowcom poprzez uczestnictwo w kó³- i Gimnazjum w NiedŸwiedziu

www.niedzwiedz.pl/ssd 

Koninie - 152, w NiedŸwiedziu - 163, w Podobinie - 
125 i w Porêbie Wielkiej - 193.

- 361 uczniów w gimnazjach (Konina - 91, NiedŸ-
wiedŸ - 98, Podobin - 70, Porêba Wielka - 102).

- 204 dzieci w przedszkolach w³¹cznie z „zerówka-
mi” (w Koninie - 40, w NiedŸwiedziu - 65, w Podobi-
nie - 25, w Porêbie Wielkiej - 74).

Nauk¹ i wychowaniem dzieci i m³odzie¿y zajmuje 
siê 115 nauczycieli, katechetów i wychowawców: 
w Koninie - 24, w NiedŸwiedziu - 27, w Podobinie - 
21, w Porêbie Wielkiej - 33 

 We wszystkich placówkach pracuje 34 pracowni-
ków administracyjno - obs³ugowych (Konina - 6, Nie-
dŸwiedŸ - 7, Podobin - 7, Porêba Wielka - 6).

   Nowy rok szkolny 2009/2010 rozpoczê³o naukê w 
Od red.: Informacja sporz¹dzona na podstawie naszej gminie: 

danych z Urzêdu Gminy.                                      -  633 uczniów w szko³ach podstawowych z tego w 
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L G D  t o  LGD opracowa³o 
skrót Lokal- Lokaln¹ Strategiê 
n e j  G r u p y  Rozwoju, która jest 
D z i a ³ a n i a ,  swoist¹ „bibli¹ dla 
która przyjê³a LGD” - na jej zapi-
formê stowa- sach opieraæ siê bê-
rzyszenia pod dzie ca³a praca i 
nazw¹ „Piêk- projekty realizo-

na Ziemia Gorczañska”. Stowarzysze- wane przez LGD. 
nie utworzone zosta³o w 2008 r. Obsza- G³ównymi celami 
rem dzia³ania jest teren dwóch Gmin: LSR s¹: rozwój turystyki, szeroko po-
Mszana Dolna i NiedŸwiedŸ. Jego ce- jêta edukacja mieszkañców oraz ochro-
lem jest kontynuacja programu „LEA- na naturalnych zasobów œrodowiska. 
DER” (oœ 4 PROW) w nowym okresie Beneficjanci projektów bêd¹ mogli u-poprzez przyczynianie siê do promocji 
programowania 2007 - 2013. „Leader” zyskaæ nawet do 75 % pomocy na ich i rozwoju swojej miejscowoœci, gminy, 
to program Unii Europejskiej wspiera- realizacjê.  powstawania nowych miejsc pracy, re-
j¹cy rozwój obszarów wiejskich. Do- Na s¹siedniej stronie  w tabeli zosta³o alizacji innowacyjnych projektów oraz 
starcza on spo³ecznoœciom wiejskim  przedstawione, kto, ile i na co mo¿e po-polepszenia zarz¹dzania lokalnymi za-
narzêdzi do odgrywania aktywnej roli zyskaæ œrodki finansowe:sobami ludzkimi, naturalnymi, kulturo-
w  kszta³towaniu  w³asnej  przysz³oœci wymi oraz historycznymi. W tym celu 

Uprzejmie informujemy, ¿e na stro- W zwi¹zku z tym zachêcamy do zapoznania siê z Lokaln¹ 
nie internetowej Urzêdu Gminy Strategi¹ Rozwoju, kryteriami dostêpu oraz dokumentami 
Mszana Dolna wykonawczymi do poszczególnych dzia³añ. Wiêcej infor-
  (www.mszana.pl - zak³adka LGD), macji o LGD oraz jej dzia³aniach na w/w stronach interne-

oraz Gminy NiedŸwiedŸ towych lub bezpoœrednio w Biurze LGD (Urz¹d Gminy 
(www.niedzwiedz.iap.pl - zak³adka LGD) Mszana Dolna pok. 45  II piêtro tel. 18/3310009 wew. 145).
dostêpne s¹ w wersji elektronicznej niezbêdne dokumenty Zachêcamy równie¿ do korzystania z pomocy pracowni-
(tj. rozporz¹dzenia, instrukcje) oraz formularze wniosków o ków Biura LGD, którzy bêd¹ odpowiadaæ na wszystkie py-
przyznanie pomocy na dzia³ania:  tania dotycz¹ce mo¿liwoœci otrzymania dofinansowania jak 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”, i wype³nienia samego wniosku. 
„ Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”,   Cz³onkiem stowarzyszenia mo¿e byæ ka¿dy, kto z³o¿y od-
„Ma³e projekty”,      powiedni¹ pisemn¹ deklaracjê.
„Odnowa i rozwój wsi”,  Pierwszy nabór wniosków planowany jest na grudzieñ 
które bêd¹ realizowane przez LGD w ramach dzia³ania 2009r./styczeñ 2010 r. (aktualne informacje o naborach po-

4.1/413 „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju”. dane zostan¹ na stronach internetowych).           Oprac. E.N

Gorcach. Jest zaprzyjaŸniony z górala- biet pozostawionych w domu. Do¿ynki gminne - czêœæ II
mi, bo jak sam twierdzi „miêdzy góra- Na zakoñczenie wyst¹pi³ zespó³ „Po-
lami a Œl¹zakami jest zawsze przyjaŸñ, rêbiañski Ród” z Porêby Wielkiej z piê-

   
bo jedni i drudzy kochaj¹ swoj¹ ziemiê, kn¹ wi¹zank¹ piosenek biesiadnych. 
maj¹ swoj¹ kulturê i tradycjê.” 

Warto wiedzieæ
 Adolph Kolping to katolicki ksi¹dz 

beatyfikowany przez Ojca œw. Jana Pa-
w³a II. Stowarzyszenie „Dzie³o Kol-
pinga” zosta³o za³o¿one w 1849 roku w 
Niemczech przez katolickiego ksiêdza 
Adolpha Kolpinga. Dziœ zrzesza ponad 
470 tys. cz³onków w 61 krajach œwiata. 
Prowadzi szerok¹ dzia³alnoœæ dla dzie-
ci, m³odzie¿y oraz bezrobotnych, spo-

II czeœæ uroczystoœci do¿ynkowych ³ecznoœci lokalnej i wolantariuszy. 
rozpoczê³a siê o godz. 15.15 wystêpem  Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” 
ks. Bronis³awa Gawrona z Piekar Œl¹s- z Luborzycy jako jedno z g³ównych za-

Magnesem, który przyci¹gn¹³ t³umy kich, który piêknie œpiewa³ i gra³ na gi- dañ – opowiada przewodnicz¹cy Ro-
mieszkañców na rynek w NiedŸwie-tarze, zachêcaj¹c do wspólnej zabawy. bert Prusak, podjê³o sobie kultywowa-
dziu by³ wystêp p. Andrzeja Grabow-Jak siê okaza³o w rozmowie z nim, jest nie tradycji narodowej, podnoszenie 
skiego, znanego aktora i satyryka.on nie tylko utalentowanym ksiêdzem, wartoœci patriotycznych. Przygotowuje 

Po nim zaprezentowa³ siê zespó³ Kol-ale tak¿e bardzo zapracowanym kape- i wystawia widowiska historyczne, ta-
ping z Luborzycy prezentuj¹c widowi-lanem. Pe³ni pos³ugê w dwóch szpita- kie jak, „Koœciuszko dzielny Polak”, 
sko „Bitwa Rac³awicka”. By³a to tro-lach œl¹skich. Oprócz szpitali pracuje w „Bitwa Rac³awicka” czy „Quo vadis” 
chê z przymru¿eniem oka potraktowa-klubie abstynentów oraz domu starców. itp. Stowarzyszenie liczy 35 osób nato-
na historia udzia³u naszych pradzia-Jest zapalonym turyst¹; w wolnym cza- miast wielopokoleniowy zespó³ 25 o-
dów w tej bitwie widziana od strony ko-sie ³azikuje po Tatrach, Bieszczadach i sób.                                     A. Liberda
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Dzia³a-
nia 

PROW

 

 

Odnowa 

 

i rozwój wsi

 

 

Tworzenie i rozwój

 

mikroprzedsiê-
biorstw

 

 

Ró¿nicowanie 

 

w kierunku dzia³al-
noœci nierolniczej

 
 

 
 

Ma³e projekty

 

 
 
 

Kto

 

mo¿e 
otrzy-

maæ 
pomoc?

 

 

Osoba prawna: 
gmina, instytucja 
kultury dla której 
organizatorem jest 
JST, koœció³ lub inny 
zwi¹zek wyznanio-
wy, organizacja po-

 

zarz¹dowa maj¹ca 
status organizacji 

 

po¿ytku publicznego
 

 

Osoba fizyczna, osoba 
prawna lub jednostka nie 
posiadaj¹ca osobowoœci 
prawnej, która prowadzi 
lub zamierza podj¹æ dzia-
³alnoœæ, jako mikroprzed-
siêbiorca (zatrudniaj¹cy 
poni¿ej 10 osób i maj¹cy 
obrót nie przekraczaj¹cy 
równowartoœci 2 mln euro

 
 

 

Rolnik ubezpieczony 

 

w KRUS (min.12 mie-
siêcy), ma³¿onek rolni-
ka lub domownik.

 

 

Osoby fizyczne zameldowane na obsza-
rze LSR, osoby prawne – koœcio³y zwi¹z-
ki wyznaniowe, gmina, instytucja kultury, 
zak³ad bud¿etowy, szko³a itp.

 

 

 

 

 

Wyso-
koœæ 

 

pomocy
 

 

Wysokoœæ pomocy -
 

do 75 % kosztów 
 

kwalifikowanych, 
 

nie wiêcej ni¿ 500 
tys. z³ na miejsco-
woœæ.

  

 

Wysokoœæ pomocy - do 
50% kosztów kwalifiko-
wanych. 

 

W zale¿noœci od utworzo-
nych miejsc pracy do 100 
tys. z³, je¿eli przewiduje 
siê utworzenie 1 -2 miej-
sca pracy, do 200 tys. z³ 
przy utworzeniu 3 - 4 
miejsc pracy, do 300 tys. 
z³ przy utworzeniu co 
najmniej 5 miejsc pracy.  

 

Wysokoœæ pomocy - do 
50% kosztów kwalifiko-
wanych, nie wiêcej, ni¿ 
100 tys. z³. na jednego 
beneficjenta w ca³ym 
okresie programowa-
nia.

 

 

Wysokoœæ pomocy - do 70% kosztów 
kwalifikowanych, nie wiêcej ni¿ 25 tys. z³ 
na projekt i nie wiêcej, jak 100 tys. z³  

 

na beneficjenta w ca³ym okresie. 
 

Minimalny koszt projektu 4,5 tys. z³.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na co 
mo¿na 

otrzy-
maæ 
pomoc? 

 

 

- Budowa, przebudo-
wa, remont lub wy-
posa¿enie obiektów:  

pe³ni¹cych funkcje  
publiczne, spo³ecz-
no-kulturalne, rekre-
acyjne i sportowe, 
s³u¿¹ce promocji 
obszarów wiejskich 
w tym propagowaniu 
i zachowaniu dzie-
dzictwa historyczne-
go, tradycji, sztuki 
oraz kultury,  
-  kszta³towanie 
obszaru przestrzeni 
publicznej,  
-  budowa, remont 
lub przebudowa 
infrastruktury zwi¹-
zanej z rozwojem 
funkcji turystycz-
nych, sportowych 
lub spo³eczno-kultu-
ralnych

 - zakup obiektów 
charakterystycznych 
dla tradycji budow-
nictwa w danym 
regionie, w tym bu-
dynków bêd¹cych 
zabytkami z prze-
znaczeniem na cele 
publiczne,

 - odnawianie, ekspo-
nowanie lub konser-
wacja lokalnych po-
mników historycz-
nych budynków 
bêd¹cych zabytkami 
lub miejscami pa-
miêci, 

 -  kultywowanie tra-

 dycji spo³ecznoœci 

 lokalnej oraz trady-
cyjnych zawodów.   

 

 

- Us³ugi dla gospodarstw 

 rolnych lub leœnictwa, 
- us³ugi dla ludnoœci, 

- sprzeda¿ hurtowa  
i detaliczna  
- rzemios³o lub rêkodziel-
nictwo,  
- roboty i us³ugi budowla-
ne oraz instalacyjne,  
- us³ugi turystyczne oraz 
zwi¹zane ze sportem, 
rekreacj¹ i wypoczynkiem 
- us³ugi transportowe, 
- us³ug komunalne, 
- przetwórstwo produktów 
rolnych lub jadalnych 
produktów leœnych,  
- magazynowanie lub 
przechowywanie towarów 
- wytwarzanie produktów 
energetycznych z bioma-
sy,  

 
- rachunkowoœæ, doradz-
two lub us³ugi informa-
tyczne.

 
 

 

- Us³ugi dla gospo-
darstw rolnych lub 
leœnictwa, 

- us³ugi dla ludnoœci 
- sprzeda¿ hurtowa  
i detaliczna,  
- rzemios³o lub rêko-
dzielnictwo,  
- roboty i us³ugi budow-
lane oraz instalacyjne,  
- us³ugi turystyczne 
oraz zwi¹zane ze  
sportem, rekreacj¹  
i wypoczynkiem 
- us³ugi transportowe, 
- us³ugi komunalne, 
- przetwórstwo produk-
tów rolnych lub jadal-
nych produktów  
leœnych, 
- magazynowanie  lub przechowywanie 

 
towarów

 - wytwarzanie produk-
tów energetycznych 

 z biomasy  
 - rachunkowoœæ, 

 doradztwo lub us³ugi 
informatyczne. 

 

 

- organizacja szkoleñ przedsiêwziêæ  

o charakterze edukacyjnym; 
- promocja i rozwój lokalnej twórczoœci 
kulturalnej i artystycznej; 
- rozwój agroturystyki i turystyki na  
obszarach wiejskich, w tym: utworzenie 
lub zmodernizowanie stron www,  
przygotowanie i wydanie folderów itp. 
- oznaczenia obiektów wa¿nych dla ob-
szaru; 
- tworzenie, przetwarzanie, wprowadza-
nie na rynek produktów i us³ug bazuj¹-
cych na lokalnych zasobach naturalnych, 
- organizacja imprez kulturalnych, spor-
towych, rekreacyjnych,  
- zakup i nasadzenia tradycyjnej roœlin-
noœci oraz starych odmian roœlin,  
- zakup urz¹dzeñ i sprzêtu (w tym kom-
puterów z dostêpem do internetu) i ich 
udostêpnianie spo³ecznoœci wiejskiej w 
celu podniesienia jakoœci ¿ycia ludnoœci; renowacja, zabezpieczenia i oznakowa-
nia przydro¿nych kapliczek, pomników 
przyrody, odkrywek geologicznych i in-

 nych miejsc i budowli charakterystycz-
nych dla danej miejscowoœci wraz 

 z uporz¹dkowaniem terenu wokó³ nich;
 - odnawianie elewacji prywatnych budyn-

ków (tylko obiektów wpisanych w rejestr 
zabytków), ogrodzeñ, itp. stanowi¹ce 
uzupe³nienie projektów z kategorii kszta³-
towania centrum wsi realizowanych w 
ramach dzia³ania „odnowa i rozwój wsi”;

 - zakup strojów, eksponatów i innego 
wyposa¿enia dla zespo³ów artystycz-
nych, zespo³ów folklorystycznych oraz 
innych grup i zespo³ów kultywuj¹cych 
miejscowe tradycje i zwyczaje;

 - inwestycje s³u¿¹ce utrzymaniu i kulty-
wowaniu tradycyjnych zawodów i rze-
mios³a lub s³u¿¹cych wspieraniu twór-
czoœci lokalnej lub ludowej

 - budowa/odbudowa ma³ej infrastruktury 

 turystycznej, w szczególnoœci punktów 

 widokowych, miejsc wypoczynkowych

  i biwakowych, tras narciarstwa biegowe-
go i zjazdowego, tras rowerowych;

 
- zakup wyposa¿enia œwietlic wiejskich 

 
i ich remont.
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chwalaj¹c tym samym Orkanowsk¹ 
Ziemiê. Do tej pory byliœmy w Krako-
wie na kolêdowaniu w koœciele œw. 
Brata Alberta, gdzie zostaliœmy przy-
jêci bardzo mile. Odwiedziliœmy tak¿e 
Luborzycê, Wiêc³awice, braliœmy rów-
nie¿ udzia³ w festiwalu w Zakopanem. 
Jednak naszym najwiêkszym sukcesem 
jest nagranie debiutanckiej p³yty, która 
ku naszemu zaskoczeniu cieszy siê wy-
j¹tkowym uznaniem.

Jakie plany zespo³u na przysz³oœæ ?
Obecnie trwaj¹ przygotowania do 

wystêpu w telewizji „Trwam”, co wi¹-
¿e siê z wyjazdem do Torunia. Szyku-
jemy siê tak¿e do wystawienia Jase³ek z 
pomoc¹ p. Marii Rataj. Planujemy te¿ 
nagraæ kolejn¹ p³ytê. Naszym najwiê-
kszym marzeniem jest podró¿ do Fati-
my.

Którym osobom chcia³by Pani z³o¿yæ 
podziêkowania?

Pragnê podziêkowaæ ka¿demu za o-
sobisty wk³ad w organizacjê tego ze-
spo³u. Dziêkujê ks. Januszowi Moskale 
za jego wsparcie nie tylko duchowe, ale 
tak¿e finansowe, za to, ¿e nas mobili-

   
zuje nieustannie do dzia³ania i zawsze 

O¿ywi³o siê ¿ycie kulturalne w naszej mogli o nas us³yszeæ, dbam o integral-
s³u¿y dobrymi radami.

gminie w ostatnich latach; powsta³y no- noœæ zespo³u, a tak¿e prowadzê rozmo-
Dziêkujê p. Wójtowi Januszowi Pota-

we zespo³y regionalne pielêgnuj¹ce tra- wy w kwestiach dofinansowañ. W tym 
czkowi, pañstwu Andrzejowi i Janinie 

dycjê i kulturê ludow¹ naszego regio- miejscu pragnê wspomnieæ o pocz¹t-
Napora - sponsorom wyjazdu do Wiêc-

nu. Prezentuj¹ swój program nie tylko kach naszej dzia³alnoœci, kiedy to po-
³awic, siostrze Annie, Jadwidze Zapa³a 

na imprezach kulturalnych i uroczy- trzebowaliœmy wsparcia, fachowego 
za pomoc w doborze piosenek oraz B. 

stoœciach gminnych, ale tak¿e promuj¹ instruktora œpiewu. Nieoceniony w tej 
Cichañskiej, tak¿e kapeli starszych pod 

nasz¹ gminê wystêpuj¹c poza jej grani- roli okaza³ siê Jakub Rusiecki, który do 
kierownictwem B. Kaczora i B. Misiu-

cami. Najm³odszym z nich jest zespó³ koñca ubieg³ego roku uczy³ nas nieod-
ra, a tak¿e kapeli m³odych pod kiero-

„Porêbiañski Ród”. Rozmawiam o nim p³atnie. Pragnê mu za to serdecznie po-
wnictwem p. Ryœ i p.Napora.

z opiekunk¹ i kierowniczk¹ p. Józef¹ dziêkowaæ. Pragnê nadmieniæ i¿ w tej 
Dziêkujê wszystkim innym, których 

Lupa: kwestii nieodzowna by³a pomoc same-
 Kiedy i w jakich okolicznoœciach po- go Wójta  Janusza Po-

wsta³ zespó³? taczka oraz Jacka £o-
 Myœl o powstaniu zespo³u narodzi³a paty, którzy mimo tru-

siê za namow¹ ks. Janusza Moska³y i dnoœci zwi¹zanych z 
siostry organistki Anny. By³o to w czer- bud¿etem, zorganizo-
wcu ubieg³ego roku na uroczystoœci z wali nam pomoc fi-
okazji 20-lecia kap³añstwa ksiêdza Pro- nansow¹ miêdzy in-
boszcza. Œpiewaliœmy przy wspólnym nymi na póŸniejsze o-
stole ró¿ne pieœni góralskie, by uczciæ p³acenie instruktora 
ten wspania³y Jubileusz… i tak ju¿ zo- œpiewu. 
sta³o. Osobiœcie zajê³am siê kwesti¹ or-  O czym mówi¹ Wa-
ganizacji. sze pieœni? Jakimi o-

 Sk¹d taka nazwa? si¹gniêciami mo¿ecie 
Nazwê „Porêbiañski Ród” zapropo- siê do tej pory po-

nowa³ sam ks. Moska³a, nasz kapelan. szczyciæ?
Sugeruje ona, i¿ nasz zespó³ tworz¹ Bierzemy czynny u-
dwa pokolenia m³odych i starych Zagó- dzia³ w uroczysto-

nie sposób wymieniæ. Bardzo dziêkujê rzan, których ³¹czy jeden wspólny cel: œciach, zarówno koœcielnych, jak i oko-
ca³emu zespo³owi, ¿yczê du¿o zdrowia, piastowanie tradycji  i  obyczajów oraz licznoœciowych. Staramy siê byæ wszê-
radoœci, mi³oœci, pokoju i satysfakcji w promowanie naszych, urokliwych gor- dzie tam gdzie zostaniemy zaproszeni. 
d¹¿eniu do upragnionych celów.czañskich zak¹tków. Nasze piosenki maj¹ charakter biesiad-

                    Kto opiekuje siê zespo³em? ny. Zachwycamy siê w nich piêknem 
Rozmawia³a Anna Liberda Jako kierownik osobiœcie sprawujê gorczañskiej krainy, œpiewamy o mi³o-

pieczê nad naszym zespo³em, staram œci, radoœci z przebywania poœród gór, o 
siê wyszukiwaæ ró¿ne okazje, by ludzie szumie strumyka, zapachu lasu, wy-
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   obiektami przemys³owymi dowióz³ nas odbywa siê wahad³owo, dodatkowo na 
na brzeg Morza Beauforta. Ka¿dy, kto zmianê z poci¹giem. Po jego pokona-
wszed³ do wody zmieszanej z krami lo- niu trafia siê w magiczne miejsce, gdzie 
dowymi otrzyma³ certyfikat „misia po- lodowce sp³ywaj¹ do zatok Pacyfiku, a 
larnego” - chêtnych nie by³o zbyt wielu, domy tworz¹ malowniczy „regional-
ale my siê skusiliœmy. W dali dostrzec ny” krajobraz. Powrót jest mo¿liwy je-
mo¿na ju¿ by³o jedn¹, olbrzymi¹ sta³¹ dynie promem lub tunelem. Nastêpnie 

Po zdobyciu najwy¿szego szczytu krê lodow¹, ci¹gn¹c¹ siê w kierunku zatrzymaliœmy siê w Steward, kolej-
Ameryki Pó³nocnej - Denali, postano- Bieguna Pó³nocnego. Po zakoñczeniu nym mieœcie portowym Alaski. Dalsza 
wiliœmy poznaæ lepiej tajemniczy i od- wycieczki ruszyliœmy w d³ug¹ drogê trasa prowadzi³a do kilku rosyjskich 
leg³y stan w którym siê znajdowaliœmy, powrotn¹ do Anchorage. Trasa na od- wiosek, pozosta³ych po czasach, gdy te 
Alaskê. Stanowi³a ona czêœæ Rosji do cinku 800 km prowadzi w pobli¿u naj- tereny nale¿a³y do Rosji. Zobaczyæ w 
1867 r, kiedy zosta³a sprzedana Stanom d³u¿szego w Ameryce Pó³nocnej ruro- nich mo¿na dobrze zachowane cerkwie 
Zjednoczonym przez cara Aleksandra ci¹gu (Alaska Pipeline), który zaczyna oraz cmentarze prawos³awne.Kilka go-
II. Poruszanie siê tutaj nie nale¿y do ³at- siê w Prudhoey Bay, a koñczy prawie dzin póŸniej dotarliœmy do miasteczka 
wych, gdy¿ tylko najwiêksze drogi s¹ a- 1300 km na po³udnie w Valdez. Homer, bêd¹cego jednym z najpopular-
sfaltowe, wiêc na samym pocz¹tku wy- W koñcu dojechaliœmy do naszego niejszych miejsc dla wêdkarzy na Ala-
po¿yczyliœmy samochód terenowy któ- miejsca przesiadkowego. Tym razem w sce. Miasto zlokalizowane jest w po³u-
rym mogliœmy dotrzeæ nad wybrze¿e Anchorage oddaliœmy nasz¹ terenówkê dniowej czêœci pó³wyspu Kenai Penni-
Oceanu Arktycznego do osady Dead- i zabraliœmy nieco mniejszy i oszczêd- sula. Ciekawostk¹ jest olbrzymia sztu-
horse /Pruodey Bay, znajduj¹cej siê na niejszy samochód. Drug¹ czêœæ pobytu czna mierzeja, bêd¹ca jednym wielkim 
najwiêkszych w Ameryce Pó³nocnej przeznaczyliœmy na poznanie po³ud- miejscem biwakowym oraz przystani¹, 
polach naftowych. Jej mieszkañcami s¹ niowo - wschodniego skrawka Alaski. w której odpoczywaj¹ przy grillach i o-
pracownicy zatrudnieni przy wydoby- Najpierw wzd³u¿ pó³nocnej granicy gór gniskach mieszkañcy oraz turyœci. Te-
ciu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz Chugah, malownicz¹ drog¹ biegn¹c¹ o- raz czeka³ nas ju¿ tylko powrót do An-
osoby obs³uguj¹ce miasteczko. Turyœci bok kilku du¿ych lodowców, dotarli- chorage. Kilka godzin póŸniej byliœmy 
pojawiaj¹ siê tylko czasami. Aby siê œmy do Valdez - miasta portowego nad ju¿ na miejscu. Oddanie samochodu, 
tam znaleŸæ musieliœmy przejechaæ z Pacyfikiem. Tutaj koñczy siê ruroci¹g przepakowanie ca³ego ekwipunku, po-
Anchorage prawie 2000 km w jedn¹ alaskañki i ropa naftowa jest ³adowana tem wejœcie na pok³ad samolotu prze-
stronê, wliczaj¹c w to ostatni odcinek na pok³ad tankowców rozwo¿¹cych j¹ nosz¹cego nas w dalsz¹ drogê.
prowadz¹cy drog¹ szutrow¹ na dystan- do rafinerii m. in. w Kalifornii. W zato-

O dalszych przygodach „AP Expedi-
sie 600 km nazywany „Dalton High- ce tej dosz³o do jednej z najwiêkszych tion 2008” w Australii oraz Florydzie w 
way”. By³ to prawdziwy test wytrzy- katastrof ekologicznych, gdy w 1989 r. nastêpnych numerach „Zgody”.
ma³oœci samochodu oraz naszej, gdy¿ w wyniku rozszczelnienia siê super tan-

Zapraszam na oficjaln¹ stronê wypra-ca³a podró¿ odbywa³a siê w „dzieñ”, kowca „Exxon Valdez” wyciek³a ropa 
wy: www.MasalaPeak.comprzy œwietle s³onecznym. Z racji wystê- naftowa i spowodowa³a ogromne zni-

powania w tym rejonie „bia³ych nocy” szczenia w ekosystemie. Nastêpnie od- Tekst i foto Marek ¯o³¹dek   
s³oñce w ogóle nie chowa³o siê za ho- wiedziliœmy wschodni¹ czêœæ Alaski o-
ryzontem. Brak nocy powodowa³ k³o- raz ponownie Fairbanks z którego wró-
poty ze snem, a to z kolei odbija³o siê na ciliœmy na po³udnie. Po drodze trafiliœ-
naszym samopoczuciu. W koñcu uda³o my - w jednej z licznych tutaj baz woj-
nam siê dotrzeæ do celu, miejsca najbar- skowych - na pokazy lotnicze samolo-
dziej wysuniêtego na pó³noc na Alasce, tów wojskowych, w tym jednego z naj-
do którego mo¿na dojechaæ samocho- nowoczeœniejszych myœliwców F-22. 
dem. Przywita³a nas temperatura po- Czêsto wystêpuj¹ce obiekty wojskowe 
wy¿ej 30 st. C i stada komarów, które z na Alasce s¹ pozosta³oœci¹ zimnej woj-
racji licznego wystêpowania s¹ nazy- ny i wyœcigu zbrojeñ miêdzy USA, a 
wane „oficjalnymi ptakami Alaski”. ZSRR, gdy¿ rejon ten zlokalizowany 
Dostêp do wybrze¿a Oceanu Arktycz- jest w bezpoœrednim s¹siedztwie "s¹-
nego jest zamkniêty z powodu znajdu- siada".
j¹cego siê tutaj kompleksu budynków Po miniêciu Anchorage kierowaliœ-
przemys³owych. Jedynym sposobem my siê na pó³wysep Kenai Pennisula, 
na otrzymanie przepustki jest osobista najpierw w drodze do by³ego tajnego 
rejestracja z minimalnym wyprzedze- portu wojskowego - Whittier, przeje-
niem 24 godzin. Po dope³nieniu tych chaliœmy najd³u¿szym tunelem drogo-
formalnoœci mogliœmy wsi¹œæ do spe- wym na terytorium USA (wg. tablic), w 
cjalnego autobusu, który jad¹c miêdzy którym z racji ma³ej szerokoœci ruch 
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kraju. W niej mamy pe³ne zabezpiecze- Ubezpieczenia finansowe to udzie-
Wracam po kilku dniach letniego nie naszych potrzeb dla naszych przy- lenie gwarancji przy zamówieniach pu-

wypoczynku i w³asnym oczom nie sz³ych klientów. blicznych. Najpierw gwarancja wadial-
wierzê. Znowu powsta³o coœ nowe- W jakim towarzystwie ubezpiecze- na, potem gwarancja dobrego wykona-
go w naszej dynamicznie rozwijaj¹- niowym u Was, tu na miejscu, mogê u- nia kontraktu, gwarancja rêkojmi, a po 
cej siê gminie. Czytam na estetycz- bezpieczyæ swój samochód i np. dom drodze gwarancja zwrotu zaliczki. 
nie wykonanym szyldzie: Ubezpie- rodzinny? Przedsiêbiorca nie wp³aca wadium i o-
czenia… Kredyty… Microbank... To wszystko zale¿y, jaki samochód i trzymuje ca³¹ nale¿na kwotê bez potr¹-
Alwis&Secura… To coœ nowego! z jakim zakresem ochrony ubezpiecze- ceñ za wykonane roboty, bo zastêpuje 
Postanowi³am zaraz to sprawdziæ. niowej? Czy tylko ubezpieczenie obo- to gwarancja. Ta gwarancja, któr¹ my 

Wchodzê na pierwsze piêtro do e- wi¹zkowe odpowiedzialnoœci cywilnej bêdziemy za³atwiali. Dzisiaj po tak¹ 
stetycznego biura. Spotykam tam p. (OC), czy tak¿e autocasco (AC), ubez- gwarancjê trzeba czêsto jechaæ do Kra-
Agnieszkê Florczak - Najdê i jej mê- pieczenie od nastêpstw nieszczêœli- kowa.
¿a Tomasza. Agnieszkê znam, bo to wych  wypadków kierowcy i pasa¿e- To bardzo ciekawe.A najbardziej nie-
„pniok”, z rodzinnymi korzeniami z rów (NNWK) assistance (ASS) i ochro- spotykane ubezpieczenie?
NiedŸwiedzia, a p. Tomasz to „ptok”, ny prawnej (OP). Znaj¹c to i potrzeby Tak, jak powiedzieliœmy, mo¿emy 
który przylecia³ gdzieœ z kraju do na- naszego klienta mo¿emy zapropono- przygotowaæ ka¿de potrzebne ubezpie-
szej piêknej gorczañskiej okolicy i waæ ubezpieczenie samochodu w jed- czenie, jakie wystêpuje na polskim ryn-
razem postanowili w³aœnie tutaj za- nym z 9 zak³adów ubezpieczeniowych ku ubezpieczeniowym. A najbardziej 
³o¿yæ swój w³asny biznes. (Compensa, InterRisk, HDI Asekura- niespotykane, mo¿na rzec dziwne, …to 

cja, Uniqa, Warta, PTU, PZM, Signal np. ubezpieczenie aerocasco (ubezpie-
Rozmowê rozpoczynam od pytania: Iduna i DAS). Podobnie jest z domem. czenie samolotu), ubezpieczenie od ry-

Sk¹d pomys³ na tak¹ w³aœnie dzia³al- Tutaj mamy tak¿e du¿o mo¿liwoœci w zyka uprawiania sportów ekstremal-
noœæ tutaj w NiedŸwiedziu? zale¿noœci od warunków i zakresu po- nych, ubezpieczenie organizatora im-

Szukaliœmy wspólnie pomys³u na trzebnej ochrony ubezpieczeniowej. prez masowych. Du¿o tego.
prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci w Jeœli ktoœ prowadzi w takim domu dzia- A czy czegoœ Wam siê nie uda³o ubez- 
miejscu zamieszkania, gdzie na sta³e ³alnoœæ agroturystyczn¹ - a tej mamy pieczyæ?
sprowadzi³ siê ju¿ Tomek. Po wnikli- du¿o - to na pewno zaproponujemy u- (Œmiech) Mo¿e… psa, od choroby i 
wej analizie tego, co w naszej gminie bezpieczenie w „Compensie”, bo tam œmierci.
posiadamy, doszliœmy do wniosku, ¿e mo¿na ubezpieczyæ tak¹ dzia³alnoœæ i A kredyty?
brak jest jeszcze takiego miejsca w któ- co wa¿ne odpowiedzialnoœæ cywiln¹. Tak, prowadzimy tak¿e kredyty dla 
rym na miejscu bêdzie mo¿na za³atwiaæ Tego tak naprawdê nikt nie proponuje. osób fizycznych. Na obecnym etapie 
wszystkie sprawy finansowo-ubezpie- I jest dobrze dopóki nie powstanie pier- coraz trudniej uzyskaæ kredyt gotówko-
czeniowe. Miejsca, gdzie nasz klient wsza szkoda i ¿¹danie wyp³aty wyso- wy. Ale my prowadzimy i to z niez³ym 
za³atwi wszystko bez koniecznoœci wy- kiego odszkodowania przez prowadz¹- skutkiem. Mamy do naszej dyspozycji 
je¿d¿ania ze swoimi sprawami do ban- cego gospodarstwo agroturystyczne. „Euro Bank”, „Deutsche Bank” i „Ge-
ku, zak³adu ubezpieczeniowego, agen- Czy na tym wyczerpuje siê Wasza o- tin Bank”. Oferujemy kredyty gotów-
cji itd. I co najwa¿niejsze, zapewnimy ferta? kowe, samochodowe, konsolidacyjne, 
mu najlepsze produkty ubezpieczenio- Nie. Dziêki wspó³pracy w ramach karty kredytowe oraz sprzeda¿ rataln¹ 
we, gwarancjê zachowania zni¿ek od „Alwis&Secura” mo¿emy zapropono- na bardzo dogodnych warunkach.
innych ubezpieczycieli, dobre kredyty i waæ naszym klientom ka¿de ubezpie- A kredyty hipoteczne?
bezpieczeñstwo. Bo to my, mieszkañcy czenie spoœród ponad 120 rodzajów u- Bezpoœrednio nie, bo to bardzo skom-
tej gminnej spo³ecznoœci bêdziemy to bezpieczeñ oferowanych w kraju. Od plikowana operacja, ale mamy kontak-
wykonywaæ, a nie ktoœ obcy, ma³o lub tzw. ¿ywio³owych, poprzez wszystkie ty z bankiem i proponujemy okreœlone 
w ogóle nieznany. rodzaje odpowiedzialnoœci cywilnej rozwi¹zania.

Teraz rozumiem Wasz szyld. Tylko (deliktow¹, kontraktow¹, zawodow¹, A ten tajemniczy MICROBANK?
jeszcze ta nazwa „Alwis&Secura”. Czy prowadzonej dzia³alnoœci, w ¿yciu oso- To bardzo bezpieczny system przyj-
to Wasza Firma? bistym) po bardzo skomplikowane u- mowania wp³at  przelewów  od osób fi-

Nie. To nasz partner strategiczny, któ- bezpieczenia finansowe. zycznych i firm. Tak jak na poczcie, w 
ry zapewnia nam: pe³n¹ logistykê oraz To znaczy, ¿e ubezpieczacie np. pie- banku, tylko, ¿e tu u nas na miejscu.
serwis i dostêp do najbardziej presti¿o- ni¹dze, obligacje? Ale to pewnie bêdzie drogo?
wych zak³adów ubezpieczeniowych w Nie tak dos³ownie, chocia¿ gotówkê Ale¿ sk¹d? U nas za ka¿dy przelew 
Polsce. To znana i licz¹ca siê Firma na w kasie i transporcie ubezpieczamy.
terenie po³udniowo wschodniej czêœci 
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      klient zap³aci tylko 99 groszy. dla firm zapewniaj¹ce leczenie podsta- s³ugi. Po drugie - to zadowolenie na-
Dziwi siê Pani? Tak potwierdzamy 99 wowe, i specjalistyczne z ró¿nymi op- szych klientów. Po trzecie - to uzyska-
groszy. cjami pobytu w szpitalu i ciê¿kich za- nie w³asnej satysfakcji z tego, co robi-

To mo¿e bêdê mog³a wp³acaæ przele- chorowañ. Wœród ubezpieczeñ na ¿y- my. 
wy bezp³atnie? cie: ubezpieczenia ochronne indywidu- A konkurencja?

Zdziwimy Pani¹, ale w pewnych wa- alne, rodzinne i grupowe, ubezpiecze- Jest miejsce dla wszystkich. Bêdzie 
runkach - tak. Jeœli Pani bêdzie nasz¹ nia kapita³owe z funduszami inwesty- liczyæ siê rzetelnoœæ i solidnoœæ obs³u-
klientk¹ w ubezpieczeniach, to posia- cyjnymi, posagowe, oraz specjalne pod gi, oferta produktow¹, któr¹ zapropo-
damy i tak¹ opcjê. Zapraszamy do kon- zaci¹gane kredyty. Od nas du¿o osób nujemy naszym klientom. To klient wy-
kretnej rozmowy. wyje¿d¿a za granicê i potrzebuje ubez- bierze. My konkurencji siê nie boimy. 

Ale czy moje, wp³acone u Was pie- pieczenia kosztów leczenia. Prowadzi- Takiej kompleksowej oferty na naszym 
ni¹dze dotr¹ do odbiorcy i czy te pie- my i takie ubezpieczenia w wielu wa- terenie i w okolicy nikt nie proponuje. 
ni¹dze s¹ bezpieczne? riantach: turystyczne, sportowe, do pra- U nas wszystko bêdzie mo¿na za³atwiæ 

Oczywiœcie. Bezpieczeñstwo na- cy i specjalne dla kierowców. To bardzo w jednym miejscu.
szych klientów jest podstawowym wa- wa¿ne, bo jeœli ktoœ posiadaj¹cy ubez-  Dziêkujê serdecznie za rozmowê.
runkiem dzia³ania. Gwarantujemy to pieczenie turystyczne ulegnie wypad-

Wypi³am smaczn¹ kawê i po¿e-my (nas znacie) oraz „BRE Bank”, któ- kowi podczas pracy, to ochrona ubez-
gna³am mi³ych gospodarzy. Czego ry rozsy³a wp³aty na konta. Na drugi pieczeniowa takiego zdarzenia nie o-
Pañstwu Najdom mo¿na ¿yczyæ?dzieñ po wp³acie klient ma pieni¹dze na bejmuje. Prowadzimy tak¿e OFE czyli 

Myœlê, ¿e spe³nienia wszystkich wskazanym koncie. Otwarte Fundusze Emerytalne. 
ambitnych planów i marzeñ, o któ- No, to du¿o tego. Co dla Was jest teraz najwa¿niejsze?
rych nam opowiedzieli. I zapamiê-

Ale to nie wszystko.Prowadzimy tak- Najwa¿niejsze? O jest tego trochê. Po 
tajmy, ¿e to nowa, kolejna „swoj-¿e ubezpieczenia zdrowotne i ¿yciowe. pierwsze - to pozyskanie nowych klien-
ska” firma w naszej miejscowoœci.Ubezpieczenia zdrowotne w pe³nym tów i przekonanie ich do naszego Biura, 

zakresie: indywidualne, rodzinne oraz oraz zawsze mi³ej i profesjonalnej ob- Rozmawia³a Maria Lupa

miasta i wioski w rêce ludzi, którzy w nich mieszkaj¹. To jest 
to, co nam po tej rewolucji, któr¹ prze¿yliœmy w 1990 roku PAN  WOJEWODA  TEGO 
chyba najlepiej wysz³o. Tak, ¿e to dla mnie rok du¿ej satysfa-
kcji. Owszem, by³a równie¿ i powódŸ, ale takie jest ¿ycie; nie NIE  PRZEWIDZIA£!
zawsze s¹ ró¿e, nieraz s¹ te¿ kolce.

W dniu 13 br. paŸdziernika Pre-
zes Rady Ministrów Donald Tusk 
powo³a³ wojewodê ma³opolskie-
go Jerzego Millera na stanowisko 
Ministra Spraw Wewnêtrznych i 
Administracji, w miejsce odwo³a-
nego wczeœniej G. Schetyny.   

Tym oto sposobem “Honorowy 
Obywatel Gminy NiedŸwiedŸ” za-
rz¹dza najwiêkszym minister-
stwem w Polsce. Panie Ministrze - 
gratulujemy!

Przypomnijmy, ¿e J. Miller go-
œci³ u nas kilkakrotnie; po raz ostatni w ubieg³ym roku na 
uroczystoœci Z³otych i Srebrnych Godów, kiedy to wrê-
cza³ Szacownym Jubilatom Medale przyznane Im przez Co Pan uwa¿a za najwiêkszy sukces minionego roku?
Prezydenta RP, zaœ sam odebra³ tytu³ “Honorowego Myœlê, ¿e jednak pozyskanie wœród pracowników i tych 
Obywatela” przyznany przez Radê Gminy. Poni¿ej przy- bezpoœrednio podleg³ych i tych, z którymi mnie nie wi¹¿¹ o-
pominamy fragment rozmowy sprzed roku: bowi¹zki tylko chêæ wspólnego dzia³ania,sympatii. Bo przy-

 je¿d¿am w ró¿ne miejsca i odczuwam sympatiê ze strony 
 (...) Zawsze z du¿ym z du¿ym wzruszeniem uczestniczê w ludzi z którymi siê spotykam i z którymi wspó³pracujê a wiem, 

œwiêcie ludzi, którzy wspólnie prze¿yli wiele  lat. A wiem, ¿e ¿e to jest najbardziej potrzebne, ¿eby mieæ jakiekolwiek su-
nie wszystkie chwile s¹ ³atwe, ¿e nie zawsze jest wszystko kcesy. 
przyjemne, a mimo to potrafili, szukaj¹c kompromisu, szuka- Najwiêksze wyzwanie w 2009 roku?
j¹c zawsze tej dobrej strony w drugim cz³owieku, harmonij- Je¿eli œwiat utkwi w kryzysie finansowym, to niew¹tpliwie 
nie prze¿yæ, wychowaæ dzieci, pozostawiæ po sobie œlad w tej najwiêkszym wyzwaniem bêdzie to, ¿eby ten kryzys mo¿li-
coraz bardziej piêknej i zamo¿nej gminie. Tak, ¿e budowali wie najmniej siê odbi³ na zarówno na naszym ¿yciu codzien-
nie tylko swoje, co prywatne, ale równie¿ to, co teraz jest nym, jak równie¿ na inwestycjach infrastrukturalnych w Ma-
wspólne. I dlatego tutaj przyje¿d¿aj¹ ludzie, nieraz nawet z ³opolsce. A je¿eli nam siê uda tego kryzysu unikn¹æ, to naj-
bardzo daleka, bo to nie tylko chodzi o piêkny krajobraz, o wiêkszym wyzwaniem dla mnie jest szko³a. Idzie o to, ¿eby 
wspania³e góry i lasy, ale równie¿ o ciep³o ludzi tu mieszka- szko³a ma³opolska by³a nie tylko bardzo dobra w przekazy-
j¹cych, co naprawdê zachêca do przyjazdu i do wypoczyn- waniu wiedzy, ale równie¿, ¿eby by³a bardzo dobra, jeœli cho-
ku. dzi o wychowywanie m³odych ludzi, zw³aszcza tych, którzy w 

 Jaki dla Pana Wojewody by³ rok 2008? domu rodzinnym nie maj¹ tak dobrych warunków jak ci, któ-
Dla mnie by³ wspania³y, bo wróci³em znowu do domu i pe³- rzy s¹ najlepsi w klasach. Abyœmy m³odemu mieszkañcowi 

niê teraz tak¹ funkcjê, która mi umo¿liwia spotykaæ proble- Ma³opolski dawali szansê rozwoju na miarê jego mo¿liwo-
my, ale równie¿ i wielkie osi¹gniêcia Ma³opolski. Bo samo- œci, na miarê jego talentu, a nie tylko na miarê zasobnoœci 
rz¹d, czyli oddanie decyzji o tym jak siê rozwijaæ, maj¹ nasze portfela rodziców.                       Rozmawia³ Stanis³aw Stopa
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³¹czy³ z odmawianiem Ojcze nasz i i sposobów dzia³ania jest dla nas szko³¹ 
Zdrowaœ Maryjo rozwa¿anie tajemnic z ¿ycia, wskazówk¹ jak mamy postêpo-
¿ycia Chrystusa i Najœwiêtszej Panny. waæ w ró¿nych okolicznoœciach nasze-
Dzisiaj tak¿e jest modlitw¹ bardzo pra- go osobistego i spo³ecznego ¿ycia. Na-
ktyczn¹, bo nie potrzeba do niej ksi¹¿e- sze ¿ycie musi byæ powi¹zane z ¿yciem 
czki ani œwiat³a. Ró¿aniec mo¿na od- naszego Pana. Zawarta w ró¿añcu kon-
mawiaæ zawsze i wszêdzie; w koœcie- templacja najlepiej mo¿e przysposobiæ 
le, w domu, w podró¿y, w czasie bez- dusze do prze¿ywania tych tajemnic, 
sennych nocy, w chorobie, na przecha- które poznajemy w czasie obrzêdów li-
dzce i w wielu innych sytuacjach. Mo¿- turgicznych. Ró¿aniec i liturgia maj¹ za Zwyczaj odmawiania ró¿añca poja-
na przy odmawianiu ró¿añca klêczeæ, przedmiot te same zbawcze wydarze-wi³ siê w Œredniowieczu, kiedy to jêzyk 
siedzieæ, staæ, chodziæ, jechaæ, mo¿na nia, których sprawc¹ jest Chrystus. Li-³aciñski wszed³ na dobre do liturgii. 
go te¿ odmawiaæ le¿¹c. Przyjêta forma turgia sprawia, i¿ pod os³on¹ znaków Odmawiany dotychczas "Psa³terz" sta³ 
odmawiania tej modlitwy ma nastêpu- zostaj¹ uobecnione najwiêksze tajem-siê niezrozumia³y dla wiernych nie po-
j¹cy przebieg: na samym pocz¹tku ca- nice naszego odkupienia i ¿e dzia³aj¹ o-siadaj¹cych wykszta³cenia i dlatego œw. 
³ujemy krzy¿yk ró¿añca i ¿egnamy siê ne w tajemniczy sposób. Ró¿aniec na-Dominik wprowadzi³ zwyczaj odma-
nim, po czym odmawiamy wstêp, czyli tomiast, poprzez pobo¿ne rozmyœlanie, wiania sto piêædziesi¹t razy modlitwy 
Wierzê w Boga Ojca, Ojcze nasz, 3 razy przywodzi modl¹cemu siê na pamiêæ te "Ojcze nasz". W wyniku wzrastaj¹cej 
Zdrowaœ Maryjo (o wiarê,nadziejê i mi- same tajemnice i pobudza wolê do czer-pobo¿noœci maryjnej w nied³ugim cza-
³oœæ), Chwa³a Ojcu; nastêpnie tajem- pania z nich norm ¿ycia. Ró¿aniec jest sie zaczêto odmawianie stu piêædzie-
nice zgodne z czêœci¹ chwalebn¹, ra- pobo¿n¹ praktyk¹, która bierze pocz¹-siêciu Zdrowaœ Maryjo. W wieku XV 
dosn¹ lub bolesn¹ oraz wprowadzon¹ tek ze œwiêtej liturgii, i która - jeœli jest nast¹pi³o po³¹czenie tych dwóch spo-
przez S³ugê Bo¿ego Jana Paw³a II czê- spe³niana zgodnie ze swoim pierwot-sobów modlitwy oraz dokonano po-
œci¹ zwan¹ tajemnicami œwiat³a.  Czêœæ nym duchem - z natury swej prowadzi dzia³u i powi¹zania odmawianych mo-
radosn¹ odmawia siê w poniedzia³ek i ku liturgii. Jednak jest nie na miejscu, dlitw z tajemnicami ¿ycia Jezusa i Ma-
sobotê, tajemnice œwiat³a w czwartek, niezgodne z przeznaczeniem odmawia-ryi. W ten sposób pojawia siê ró¿aniec 
czêœæ bolesn¹ we wtorek i pi¹tek oraz nie ró¿añca podczas czynnoœci liturgi-w formie, w jakiej przetrwa³ do naszych 
czêœæ chwalebn¹ w œrodê i niedzielê cznej, a szczególnie w czasie Ofiary czasów. 

Ju¿ samo s³owne odmawianie "Ojcze Eucharystycznej.  Kiedy w drugiej po³owie XVI w. Tur-
nasz","Zdrowaœ Maryjo" i "Chwa³a Oj- Na pocz¹tku swojego pontyfikatu pa-cy zaczêli zagra¿aæ Europie i chrzeœci-
cu" ma swoj¹ wartoœæ, jako zapocz¹t- pie¿ Jan Pawe³ II tak mówi³ o ró¿añcu: jañstwu, zorganizowano przeciw nim 
kowanie pe³niejszej rozmowy z Bo- Modlitwa, któr¹ nazywa siê ró¿añcem, obronê. Przygotowano wojsko i broñ. 
giem i jako wyraz ufnoœci w Jego nie- jest nasz¹ umi³owan¹ modlitw¹ do Niej Papie¿ Pius V nakaza³ wszystkim brac-
skoñczone mi³osierdzie. Zdarza siê, ¿e do Maryi. Nie zapominajmy jednak, ¿e twom ró¿añcowym i ca³emu Koœcio³o-
cz³owiek jest w takim stanie, ¿e nie mo- ró¿aniec jest zarazem nasz¹ modlitw¹ z wi specjalne nabo¿eñstwo ró¿añcowe, 
¿e siê inaczej modliæ, jest wiêc dobrze, Maryj¹ i modlitw¹ Maryi z nami. Pa-posty i procesje. Do decyduj¹cej bitwy 
i¿ modli siê tak, jak w danej chwili jest pie¿ nie wypuszczaj¹c z rêki ró¿añca, dosz³o dnia 7 paŸdziernika 1571 r. Tur-
to dla niego mo¿liwe. "Ojcze nasz" to modli³ siê nim nieustannie daj¹c nam cy, mimo liczebnej przewagi zostali po-
przecie¿ modlitwa, której nas nauczy³ wskazówkê, jak my mamy postêpowaæ konani. Zwyciêstwo przypisywano o-
sam Pan Jezus. "Zdrowaœ Maryjo" sta- w swoim ¿yciu. Istotê i g³êbiê modlitwy rêdownictwu Matki Bo¿ej Ró¿añco-
nowi¹ s³owa Archanio³a i œw. El¿biety, ró¿añcowej unaocznia nam fakt, i¿ wej. Ojciec œw. w dowód wdziêcznoœci 
druga czêœæ "Œwiêta Maryjo" to pokor- zmar³ej osobie wk³ada siê w rêce ró¿a-ustanowi³ œwiêto dziêkczynne ku czci 
na proœba Koœcio³a. Jednak najwa¿niej- niec, który ma towarzyszyæ jej w dro-Matki Bo¿ej Zwyciêskiej w dniu 7 paŸ-
sze w tej modlitwie jest rozwa¿anie ta- dze na tamten œwiat. To jedyna rzecz, dziernika. Obecnie ten dzieñ jest po-
jemnic zbawczych zastosowanie roz- któr¹ zabiera z tego œwiata. Odma-œwiêcony Matce Bo¿ej Ró¿añcowej. 
wa¿anych prawd w ¿yciu i intencja. wiajmy czêœciej ró¿aniec!  W czasach, w których tylko niewielu 

Rozwa¿anie tajemnic ¿ycia Jezusa i ludzi umia³o czytaæ, ró¿aniec by³ mo- Janusz Bojasiñski
Maryi, ich radoœci  i  smutków, ich s³ów dlitw¹ powszechn¹, tym cenniejsz¹, ¿e 

 Anna Kacik z domu M³ynarczyk urodzi³a siê 3 lipca 1925 roku w Harbutowicach ko³o Su³kowic. Tam ukoñ-
czy³a œredni¹ szko³ê zawodow¹ i podjê³a naukê w Krakowie w Pañstwowej Szkole Po³o¿nych w latach 1950 -  
1952. Podczas nauki pracowa³a dorywczo, aby odci¹¿yæ z kosztów rodzinê (ojciec by³ przez 7 lat sparali¿o-
wany). 

Podczas wojny handlowa³a produktami rolnymi, co omal nie zakoñczy³o siê pobytem w obozie. Zabrana 
podczas ³apanki uciek³a z transportu. Wraz z kole¿ank¹ wraca³y do domu przez miesi¹c. 

Od 1 wrzeœnia 1952 roku otrzyma³a nakaz pracy w NiedŸwiedziu w charakterze po³o¿nej, w którym to zawo-
dzie przepracowa³a do 1984 roku. Na pocz¹tku musia³a podj¹æ walkê ze znachorkami - babciami, które daw-
niej odbiera³y porody. Zorganizowa³a pierwsz¹ porodówkê na naszym terenie na tzw. „Papierni”, w domu by-
wa³a wtedy goœciem. Pracowa³a dzieñ i noc, je¿eli taka by³a potrzeba.  

Za m¹¿ wysz³a w 1952 roku za Ludwika Kacika, którego pozna³a odbieraj¹c poród w rodzinie jego siostry. Wybudowali dom na 
dzia³ce kupionej od ks. Baradzieja i wychowali troje dzieci. M¹¿ zmar³ w 1985 roku. 

Pani Kacikowa chodz¹c czêsto pieszo po terenie, mia³a do czynienia z wilkami, ale nigdy nie odmówi³a pomocy, mimo swego 
s³abego zdrowia (przesz³a ciê¿k¹ operacjê ¿o³¹dka w latach 70 - tych). Opiekowa³a siê równie¿ przez 15 lat swoj¹ mam¹ i do 
koñca pomaga³a ludziom przez podawanie zastrzyków oraz niesienie ró¿norakiej pomocy medycznej. Posiada³a dar prowa-
dzenia rozmowy z ka¿dym. Bêdzie nam brakowa³o tak ¿yczliwej Osoby. Zmar³a 6 marca 2009 roku i pochowana jest na cmen-
tarzu w NiedŸwiedziu.                                                                                                                                                 Maria Lupa
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By³ naszym lekarzem, z którego wie-  Praca z nim przynosi³a zadowolenie i  
dzy medycznej korzystaliœmy przez satysfakcjê. Stara³ siê dzieliæ sw¹ wie-
wiele lat. Chêtnie udziela³ swych porad dz¹ medyczn¹, zawsze d¹¿y³ do tego, a-
i w razie potrzeby odwiedza³ chorych w by atmosfera miêdzy personelem, a pa-
domu. Pozosta³ w naszej pamiêci, jako cjentami by³ dobra. Do koñca naszych 
kulturalny i pracowity cz³owiek. dni pozostanie w naszej pamiêci, jako 

dobry cz³owiek i lekarz - godny do na-Stanis³awa Piwowar
   œladowania.
Pan doktor by³ przeciwnikiem alko-

Barbara Cichañska i Irena Nalepa holu, papierosów, udziela³ chêtnie po-
Pielêgniarki œrodowiskowo - rodzinnemocy w zwalczaniu na³ogów. Umia³ 

nawi¹zywaæ kontakt z pacjentami, dba³ Doktor Rosiñski by³ oddanym lu-
o ich potrzeby. dziom i szczerym cz³owiekiem.Zna³ od 

pokolenia moja rodzinê i chêtnie udzie-Krystyna Toporkiewicz
la³ pomocy. By³ dobrym kierownikiem Mam mi³e wspomnienia zwi¹zane z By³ dobrym lekarzem, udziela³ po- Oœrodka Zdrowia, przesz³o 20 lat trwa-p. dr Rosiñskim. Zawsze chêtnie udzie-mocy mojej rodzinie. Szanowa³em go, ³a nasza wspó³praca, któr¹ mi³o wspo-la³ pomocy mnie i mojej rodzinie w jako lekarza i cz³owieka, nie przecho- minam.czasie dogodnym dla pacjenta.dzê obojêtnie obok jego grobu w Porê- Zofia Sowa

bie Wielkiej. By³ zwi¹zany z naszym Marek M¹kowski
terenem, tu mieszka³, spacerowa³, a po-  Pan dr T. Rosiñski w³o¿y³ w Oœrodek  Od pocz¹tku mojego pobytu w na-
tem cierpia³. Zdrowia w Porêbie Wielkiej du¿o pra-szej miejscowoœci by³ lekarzem rodzin-

Tadeusz Mysza cy, praca zawodowa by³ jego pasj¹. To nym moim, córki i mamy. Na ka¿d¹ 
by³ sumienny cz³owiek i wspania³y le-Leczy³ moj¹ rodzinê, spokojnie pod- proœbê udziela³ pomocy ³¹cznie z wizy-
karz. W czasie choroby i zmagania siê z chodzi³ do pacjenta, wys³ucha³ i w mia- t¹ domow¹. Ceni³am go za solidnoœæ, 
ni¹ p. doktora, pomaga³am, jak tylko rê mo¿liwoœci pomóg³ w danym pro- ³atwy kontakt z chorym, trafnoœæ dia-
mog³am najlepiej - chcia³abym mieæ ta-blemie zdrowotnym. Anga¿owa³ siê w gnozy i przepisywanie odpowiednich 
k¹ pomoc dla siebie w razie potrzeby. swoj¹ pracê ca³ym sercem, nawet wte- lekarstw.
Czêsto wspominaj¹ Go bardzo serdecz-dy, gdy sam by³ ciê¿ko chory i wymaga³ Aleksandra Mysza
nie wspó³pracownicy oraz pacjenci.pomocy medycznej. Nie odmówi³ po- Œp. dr Rosiñski by³ dobrym cz³owie-

mocy mimo czasem niedope³nienia for- dr Renata Modrzejewskakiem, ale jeszcze lepszym lekarzem. 
malnoœci rejestracji, mia³ czas dla pa- Kierownik Oœrodka ZdrowiaW pacjencie widzia³ chorego cz³o-
cjenta.                         wieka, który potrzebowa³ pomocy, ulgi 

Marian Kubacki w cierpieniu. Zawsze by³ gotów pomóc 
- niewa¿ne, czy to by³a noc, czy dzieñ 

   wolny od pracy, czy wielkie œwiêto.

  

    

Doktor Tymoteusz Rosiñski w pe³ni zas³u¿y³ sobie na trwa³e miejsce w gronie tych osób na 
naszym terenie, których nie wolno nam zapomnieæ. Przepracowa³ w zawodzie 42 lata, spie-
sz¹c z pomoc¹ ludziom chorym i potrzebuj¹cym. Karierê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1961 roku. 
Pracowa³ w Tymbarku, Szczyrzycu, na Pogotowiu Ratunkowym w Limanowej i przez ostat-
nie æwieræ wieku (1974 - 2000) w Oœrodku Zdrowia w Porêbie Wielkiej, któr¹ to placówk¹ 
kierowa³ przez kilkanaœcie lat. 

Wed³ug przybli¿onych, szacunkowych danych, przyj¹³ w okresie swej d³ugiej s³u¿by oko³o 
50 tysiêcy pacjentów. Swoj¹ postaw¹, zaanga¿owaniem, rzetelnoœci¹ i uczciwoœci¹ zaskarbi³ 
sobie wdziêcznoœæ wielu mieszkañców naszej gminy. Kiedy byliœmy w potrzebie, doktor Ro-

siñski by³ zawsze z nami. Dziœ, po blisko 5 latach od œmierci, wspominamy Cz³owieka, który nigdy nie odmawia³ cho-
remu pomocy i który w pe³ni zas³u¿y³ na trwa³¹ obecnoœæ w naszej pamiêci! 

Po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie odszed³ od nas na zawsze œp. Tymoteusz 
Rosiñski. W sobotê, 22 stycznia, zgromadziliœmy siê na ¿a³obnej Mszy 
œw. w koœciele parafialnym w Porêbie Wielkiej. Zmar³ego ¿egnali nie 
tylko byli pacjenci, rodzina, kole¿anki i koledzy, wspó³pracownicy, 
cz³onkowie niedŸwiedzkiego Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan ze swoim 
sztandarem, lecz tak¿e liczni mieszkañcy. Po raz ostatni Doktorowi 
zagra³a kapela Kaczorów, a echo rzewnej zagórzañskiej nuty pewnie 
dociera³o do uszu Zmar³ego, spoczywaj¹cego na katafalku przed o³ta-
rzem. Po Mszy œwiêtej, wœród gêsto padaj¹cego œniegu, odprowadzi-
liœmy Zmar³ego na miejscowy cmentarz. Spocz¹³ wœród tych, którym 
niós³ lekarsk¹ pomoc przez ponad æwieræ wieku. Panie Doktorze; ¿e-
gnamy i dziêkujemy!  Spoczywaj w pokoju! 

Tymi s³owy po¿egnaliœmy naszego Doktora na ³amach naszego Biuletynu 
po uroczystoœci pogrzebowej.

  

                                             Opr. Maria Lupa



Pierwszym odruchem wobec umie- specjalnie z myœl¹ o pochówku, bez 
raj¹cego by³a chêæ sprowadzenia na wêze³ków na nitkach. 
czas kap³ana, aby ten przygotowa³ nie- Podobnie unikano przewi¹zywania 
szczêœnika na œmieræ. Gdy nastêpowa³a zw³ok, by wêz³y nie ura¿a³y cia³a i by w 
agonia, umieraj¹cemu dawano w rêkê nich nie zatrzyma³a siê dusza ani grze-
gromnicê - œwiecê poœwiêcon¹ w dzieñ chy zmar³ego. Strój w ogóle, jeœli to 
Matki Bo¿ej Gromnicznej. Zwyczaje by³o mo¿liwe, musia³ byæ nowy, nieu-
wyci¹gania umieraj¹cemu poduszki ¿ywany, by zmar³y móg³ siê nale¿ycie 
spod g³owy, uk³adania go na ziemi, o- zaprezentowaæ na tamtym œwiecie.
kadzania poœwiêconymi zio³ami lub 
kropienia wod¹ œwiêcon¹ zrodzi³y siê z 
przekonania, ¿e ciê¿ka œmieræ jest kar¹ 
za winy pope³nione za ¿ycia lub rezul-Gdy rwie siê tatem czyjegoœ przekleñstwa. Nieraz u-
mieraj¹cy sam, gdy jeszcze mia³ na tyle ¿ycia przêdza ...
si³, pomaga³ zebranym wokó³ jego ³o¿a 

   œpiewaæ pieœni po¿egnalne.Jedna z nich 
W wierzeniach nawet najbardziej mówi³a: „¯egnam ciê, mój œwiecie we-

prymitywnych ludów œwiata pochówek so³y, ju¿ idê w œmiertelne popio³y, rwie 
zmar³ego urasta³ do ceremonia³u wiel- siê ¿ycia przêdza, a czas w grób zapê-
kiej wagi, stanowi¹c jeden z nakazów dza - bije pierwsza godzina. Po u³o¿eniu zw³ok w koniecznie wy-moralnych danej spo³ecznoœci. Jeszcze ¯egnam was mili przyjaciele, mnie godnej trumnie, która nie mog³a mieæ w obecnych czasach u narodów Dale- czas pod g³az grobowy œciele, gdy sêków w wieku i o któr¹ nikt siê nie tar-kiego Wschodu, Afryki, Amazonii oraz œmiertelne oczy wieczny sen zamroczy - gowa³, rozpoczyna³ siê w³aœciwy ob-wysp Oceanii kultywowany jest zwy- bije trzecia godzina. rzêd pogrzebowy. Obejmowa³ on wy-czaj grzebania zmar³ych w bezpoœred-  W tej pieœni by³o godzin dwanaœcie, stawienie zw³ok, ¿ale i zawodzenia naj-nim s¹siedztwie domów mieszkalnych, a ka¿da zwrotka zawiera³a akcent po- mowanych zawodowych p³aczek, po-stawiania im o³tarzy, sk³adania darów, ¿egnalny i œwiadczy³a o poddaniu siê chód ¿a³obny do koœcio³a i na cmen-znoszenia jad³a i napitków. woli Bo¿ej. Ostatnia zwrotka owej pie- tarz oraz ucztê pogrzebow¹, zwan¹ sty-W Polsce odkrycia archeologiczne œni mówi³a: „¯egnam was, godziny cu- p¹.dostarczy³y nam dowodów na to, ¿e ju¿ krowe, momenta i dni koronowe, ju¿ ze- Wiara w fatalne oddzia³ywanie ludz-w zamierzch³ej przesz³oœci zmarli znaj- gar wychodzi, indeks nie zawodzi do kich zw³ok zabrania³a wszelkiej pracy dowali miejsce ostatecznego spoczyn- wiecznego spania œmieræ duszê wyga- w domu i w obejœciu. W przekonaniu o ku w kopcach, kurhanach, jamach zie- nia - ju¿ dwunasta godzina”. z³ym wp³ywie œmierci na p³odnoœæ nie mnych i na cmentarzyskach. Cia³a spa- Cz³owiek dawnych wieków nie bun- pozwalano zbli¿aæ siê do trumny ko-lano na stosach i chowano w glinianych towa³ siê przeciwko œmierci, traktowa³ biecie brzemiennej ani siewcy. Chara-urnach, lub te¿ chowano zw³oki z ulu- j¹ ze spokojem, przygotowywa³ siê na kterystyczna by³a równie¿ troska o zni-bionymi sprzêtami, ozdobami, broni¹. ni¹ przez ca³e ¿ycie. Wierzy³ w S¹d Bo- szczenie wiórów z trumny i spalenie Dopiero wraz z przyby³ym do nas ski i w zmartwychwstanie cia³. Szed³ po s³omy, na której le¿a³y zw³oki, a nawet chrzeœcijañstwem zapocz¹tkowany zo- lepsze ¿ycie, spokojniejsze, sprawied- o wycofanie z u¿ycia rzeczy maj¹cych sta³ d³ugi proces przenikania na nasz¹ liwsze. Jeœli umieraj¹cy by³ przytomny, stycznoœæ ze zmar³ym. ziemiê kultury œródziemnomorskiej. mówiono mu wprost, jaki bêdzie mia³ Szanowano natomiast wszelkie mie-Zwyczaj grzebania zmar³ych przenie- pogrzeb, zbijano niemal na jego oczach nie zmar³ego w obawie, by siê nie upo-siony do nas z Zachodu z trudem znaj- trumnê, jeœli jej wczeœniej sam nie na- mnia³ lub nie wróci³ po nie. W celu o-dowa³ zwolenników, tak jak teraz trud- by³ lub nie wykona³. Wiele osób zaw- œwietlenia drogi duszy i odpêdzenia no by³oby nasze spo³eczeñstwo przy- czasu przygotowywa³o sobie trumny, z³ych duchów palono zawsze œwiat³o zwyczaiæ do kremacji zw³ok. które czeka³y na strychach, najczêœciej przy zw³okach, w nocy zaœ dziel¹cej W listopadzie, kieruj¹c nasze myœli nape³nione zbo¿em, przypominaj¹c dzieñ œmierci od dnia pogrzebu (tzw. do bliskich spoczywaj¹cych na cmen- w³aœcicielom o ulotnoœci ziemskiego pusta noc) czuwano przy trumnie œpie-tarzach, przypomnijmy dawne zwy- ¿ycia. Gdy z takiej trumny zaczyna³o waj¹c ¿a³obne pieœni, modlitwy i lita-czaje pogrzebowe, zw³aszcza te prakty- siê wysypywaæ przez szpary zbo¿e, nie, odmawiano te¿ ró¿aniec przepla-kowane na polskiej wsi. czas by³o myœleæ o koñcu ziemskiego tany inwokacj¹ „Wieczne odpoczywa-W tradycji ludowej podstawowym pielgrzymowania. nie". Intonowano równie¿ czêsto ¿yw¹ motywem do grzebania zw³ok by³a o-  W chwili zgonu przestrzegano ciszy, do dziœ ludow¹ pieœñ „Wylecia³a dusza bawa przed umar³ymi i staranie, by nie otwierano okna i drzwi, by u³atwiæ wyj- z cia³a" albo spotykan¹ w niektórych byæ przez nich niepokojonym. Wierzo- œcie duszy z cia³a i z domu. Zamykano rejonach kraju pieœñ o „twardym zaspa-no, ¿e dusza zmar³ego mo¿e przyspo- pospiesznie zmar³emu oczy i usta, by niu". „Dusza z cia³a wylecia³a, na zie-rzyæ wiele nieszczêœæ, jeœli siê jej nie nie „wypatrzy³" lub nie „wywo³a³" ko- lonej ³¹ce sta³a i tam rzewnie zap³aka-pomo¿e w spokojnym opuszczeniu cia- goœ na tamten œwiat. W godzinie œmier- ³a. Matka Boska us³ysza³a, na anio³a ³a. Obawa ta przyczyni³a siê do powsta- ci zatrzymywano zegar (chyba, ¿e siê zawo³a³a. IdŸ aniele na tamten œwiat, u-nia wielu przes¹dów. l tak, jako zwia- sam zatrzyma³, a ponoæ by³o wiele ta- tul duszê, nie daj p³akaæ, Pytaj, czy siê stuna œmierci traktowano wyj¹cego kich przypadków) i zas³aniano wszy- spowiada³a, œwiêty olej na siê bra³a?”psa, grzebi¹cego nerwowo nog¹ konia, stkie lustra, by ktoœ w nich nie ujrza³ 
piej¹cego koguta, hukanie puszczyka postaci zmar³ego. Po umyciu cia³a u-
albo sowy, krakanie wron i kruków. bierano je w œmierteln¹ koszulê, uszyt¹ 
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              Dusza p³acze rzewnie, ¿e osie- ca³ej wsi ¿egna³ zmar³ego w piêknej, nie tylko najbli¿si. Œmieræ odznacza³a 
roci³a dzieci, ale anio³ zabiera j¹ do raju czêsto wierszowanej oracji, wys³awia- siê majestatem, a zmar³ego otaczano 
mówi¹c do niej tak:„Œwiat wysoki i sze- j¹c jego zapobiegliwoœæ o rodzinê, go- g³êbok¹ religijn¹ czci¹. Dziœ cywiliza-
roki, bêd¹ ¿y³y twe sieroty, - Siadaj du- spodarnoœæ, godne wspó³¿ycie z s¹sia- cja chcia³aby odsun¹æ od siebie nieu-
szo na me loty, wyniosê ciê pod niebio- dami itp... chronnoœæ œmierci. Wspó³czeœnie czê-
sy. Wylecia³a, wylecia³a, w rajskie wro- sto stanowi ona tabu, o którym nie nale-
ta zastuka³a. Matka Bo¿a us³ysza³a, Pa- ¿y wspominaæ. Œmieræ zyska³a wrêcz 
w³a, Piotra zawo³a³a, wpuœæ duszê, bo inn¹ oprawê, sta³a siê wprost ludzka, 
do raju chce...” zw³aszcza, gdy cz³owiek umiera w 

Zwyczaje op³akiwania po œmierci tak szpitalu, wœród obcych ludzi, w poœpie-
popularne u S³owian, zanika³y stopnio- chu.
wo, gdy¿ rozpowszechnia³o siê prze- W tej najtrudniejszej dla cz³owieka, 
konanie, ¿e ³zy mog¹ ci¹¿yæ zmar³emu, decyduj¹cej chwili brak czêsto przy 
a w ¿adnym wypadku nie nale¿y rozpa- nim najbli¿szych, wœród których ¿y³. 
czaæ ju¿ po pogrzebie, bo takie ³zy mo- Nie ma on komu spojrzeæ w oczy, po¿e-
g³yby sprowadziæ zmar³ego z powro- gnaæ siê, daæ rad i wskazówek.
tem na œwiat, jako z³ego ducha. Obawa 

Wszystkich bior¹cych udzia³ w po-przed tym zaznacza³a siê szczególnie 
grzebie proszono o darowanie uraz przy wynoszeniu zw³ok z domu. Zaw-
zmar³emu. Po nabo¿eñstwie w koœciele sze nale¿a³o je wynosiæ nogami na-
trumnê zanoszono na cmentarz i tam przód. Trzykrotnie stukano trumn¹ o 
ka¿dy, za przyk³adem kap³ana, rzuca³ ka¿dy próg domu na znak po¿egnania. 
na ni¹ grudki ziemi ze s³owami: spo-Po wyprowadzeniu cia³a zamiatano do-
czywaj w pokoju wiecznym.k³adnie izbê, za zw³okami wylewano 

 Powracaj¹c z cmentarza nie nale¿a³o wodê, a dom zamykano k³ad¹c na pro-
ogl¹daæ siê za siebie, a wóz i inne sprzê-gu siekierê, by œmieræ prêdko do niego 
ty, na których sta³a trumna, nale¿a³o nie powróci³a. Czêsto trumnê obnoszo-
wywróciæ, by nie zatrzyma³a siê na nich no po ca³ym obejœciu, by gospodarz czy Koœció³ w swej liturgii traktuje zmar-
dusza zmar³ego. Po pogrzebie urz¹dza-gospodyni po¿egnali siê ze swym do- ³ych, jako „siostrê nasz¹, naszego bra-
no stypê, ucztê dla domowników i ro-bytkiem w stajni, w chlewie, a nawet w ta", ich imiona wymienia w swych mo-
dziny, œpiewaj¹c dawne pieœni ¿egna-pasiece. dlitwach i wypominkach. Szczególnie 
j¹ce zmar³ego, zostawiaj¹c przy stole Do wozu wioz¹cego trumnê nie wol- pomocna jest dla zmar³ego ofiara Mszy 
jedno nakrycie z poczêstunkiem dla je-no by³o zaprzêgaæ klaczy czy krów, a œw. i przyjêcie Eucharystii; cz³owiek 
go duszy.jedynie wo³y lub konie. Mia³o to chro- zmar³y ju¿ nic nie mo¿e sobie pomóc, 

Dziœ wiele z tych praktyk i zwycza-niæ przed niep³odnoœci¹ zwierz¹t. jedynie pomoc bliskich z ziemi przy-
jów zanik³o ca³kowicie, niektóre prze-Zw³oki wieziono drog¹ okrê¿n¹, nigdy spiesza jego oczyszczenie z win. Mó-
trwa³y i s¹ œwiadectwem ho³du i mi³o-przez pola uprawne, by to nie wp³ynê³o wimy zmar³emu: do zobaczenia, wie-
œci dla zmar³ego. Jesteœmy dziœ œwiad-ujemnie na urodzaj. rz¹c, ¿e spotkamy siê wszyscy tam, 
kami zmiany œwiadomoœci w obliczu Przy wiejskim krzy¿u lub kapliczce œmieræ zostanie pokonana przez mi³oœæ 
œmierci. Dawniej œmieræ by³a wielk¹ kondukt pogrzebowy stawa³, a jeden ze Chrystusa. 
„uroczystoœci¹", w której uczestniczyli znaczniejszych gospodarzy, w imieniu Jan Uryga

Ws³uchaj siê w bicie swojego serca. lecz zawsze w tobie marsz ten 
Ono od twoich najm³odszych lat rozbrzmiewa,
smutn¹ melodiê niezmiennie grywa - i gdy siê skoñczy, odejdziesz w mrok.
Twój pogrzebowy, ¿a³obny marsz.

A wtedy bliscy - ci, których zna³eœ -
Nim siê urodzisz, rytm jego czujesz. na twym pogrzebie ze wszystkich si³
To serce matki twej wita ciê. marsz w ho³dzie tobie wspólnie zagraj¹ -
Wprowadza w ¿ycie, byœ kiedyœ potem tak po¿egnaj¹ tego, co ¿y³.                

SStym samym marszem po¿egna³ je.

S¹ w twoim ¿yciu dni pe³ne s³oñca,
oddychasz szczêœciem, piêkny jest œwiat,
a przecie¿ wtedy serce - wirtuoz
dobrze ci znany utwór wci¹¿ gra.
Czasami g³oœniej, czasami ciszej.
S¹ dni, gdy prawie nie s³ychaæ go,

19



ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzêdu Gminy w NiedŸwiedziu20

Wydawca: Urz¹d Gminy w NiedŸwiedziu 34 -735 NiedŸwiedŸ. Tel: /018/ 3317-002
Zespó³ redakcyjny: Stanis³aw Stopa (opracowanie, sk³ad komputerowy) 

Anna Liberda, Maria Lupa - wspó³praca redakcyjna
Przygotowanie edytorskie:  

Adres internetowy: www. niedzwiedz. iap. pl.
Poczta elektroniczna: gmina@niedzwiedz. iap. pl  

Druk: 
Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej.


