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nie ulic, placów i dróg - 168. 650,00 , kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego - 489.226,00 z³ (w tym domy i o-
œrodki kultury, œwietlice i kluby - 403.823,00 z³, biblioteki - 
85.403,00 z³), kultura fizyczna i sport - 66.800,00 z³otych.        

Struktura planowanych dochodów przedstawia siê na-
stêpuj¹co: z podatków i op³at lokalnych - 7,41%, udzia³ w 
podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa - 3,98%, 
subwencje - 56,20%, dotacje - 17,05%, dochody z mienia -
0,49%, pozosta³e dochody - 2,07%, œrodki pochodz¹ce z 
bud¿etu Unii Europejskiej - 12,80%.

Struktura planowanych wydatków przedstawia siê na-
stêpuj¹co: oœwiata i wychowanie - 43,19%, œwietlice szkol-
ne - 0,72%, ochrona zdrowia, pomoc spo³eczna - 19,73%, Na sesji w dniu 10 stycznia 2010 roku radni uchwalili 
kultura i sport - 2,59%, obs³uga d³ugu publicznego - 2,98%, tegoroczny bud¿et naszej gminy. Poni¿ej zamieszczamy 
administracja - 9,95%, pobór podatków-0,25%, gospodar-podstawow¹ porcjê informacji o wielkoœci i zagospodaro-
ka gruntami i nieruchomoœciami - 0,91%, gospodarka ko-waniu œrodków pieniê¿nych gminy w bie¿¹cym roku. Czy-
munalna, woda, drogi - 6,11%, leœnictwo, us³ugi - 0,61%, taj¹c i analizuj¹c poni¿sze liczby i cyfry warto pamiêtaæ, ¿e 
bezpieczeñstwo publiczne-0,20%,rezerwa ogólna - 0,81%, niemal 93% œrodków bud¿etowych stanowi¹ dotacje i sub-
rezerwa celowa: oœwiata - 0,14%, rezerwa celowa (zarz¹-wencje. Pozostajemy wci¹¿ na garnuszku Pañstwa i pozo-
dzanie kryzysowe) - 0,05%. stawaæ bêdziemy w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci. Oto 

Planowane wydatki w kwocie 21.478.685,00 z³ maj¹ po-informacje o bud¿ecie naszej gminy na rok bie¿¹cy:
krycie w:

 - dotacjach celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych z 1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w ³¹cznej kwocie 
zakresu administracji rz¹dowej - 3.374.721,00 z³otych.w wysokoœci: 21.421.701,00 z³., w tym: dochody bie¿¹ce - 

 - dotacjach celowych na realizacjê w³asnych zadañ bie-19.384.123,00 z³, dochody maj¹tkowe - 2.037.578,00 z³.
¿¹cych - 278.009,00 z³otych.Planowanych dochodów dostarcz¹ m. in. rolnictwo i ³o-

 - œrodkach z bud¿etu Unii Europejskiej - 2.741.625,00 z³wiectwo -1.530.104,00 z³.,leœnictwo - 45.953,00 z³, wp³ywy 
 - subwencjach - 12.037.812,00 z³.z poboru wody - 80.000,00 z³, wp³ywy z najmu i dzier¿awy 
 - dochodach z podatków i op³at - 2.441.214,00 z³.lokali mieszkalnych i u¿ytkowych - 58.329,00 z³, z ogrze-
 - pozosta³ych dochodach - 548.320,00 z³.wania lokali mieszkalnych i u¿ytkowych - 23. 000,00 z³, ad-

ministracja publiczna - 106.879,00, dochody od osób praw-
3. Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi pla-nych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiada-

nowany deficyt bud¿etu w kwocie 56.984,00 z³, który zo-j¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich po-
stanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z zaci¹ganych borem (po prostu wp³ywy z podatków, op³at i darowizn) - 
kredytów.                                                  2.451.214,00 z³otych, czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej - 

7.183.544,00 z³, czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej - 
4. Ustala siê przychody bud¿etu w ³¹cznej kwocie 4.206.505,00 z³, czêœæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej - 

1.668.270,00 z³otych i rozchody bud¿etu w ³¹cznej kwocie 647.763,00 z³, oœwiata i wychowanie - 980.400,00 z³, dota-
1.611.286,00 z³otych.cja celowa na œwiadczenia rodzinne - 3.328.700,00 z³, dota-

 cja celowa na zasi³ki i pomoc w naturze - 187.100,00 z³, do-
5. Tworzy siê: tacja celowa na funkcjonowanie oœrodka pomocy spo³ecz-
- rezerwê ogóln¹ bud¿etu w kwocie 174.180,00 z³, nej - 84.900,00 z³otych.
- rezerwy celowe bud¿etu w kwocie ³¹cznej 40.325,00 z³
 2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w ³¹cznej kwocie 

Opracowanie informacyjne w wysokoœci: 21.478.685,00 z³,w tym wydatki bie¿¹ce - 
Stanis³aw Stopa18.401.919,00 z³, i wydatki maj¹tkowe - 3.076.766,00 z³.

Rolnictwo i ³owiectwo - 2.526.831,00 z³ (w tym infra-
 Ps. Pe³ny tekst uchwa³y bud¿etowej dostêpny jest struktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi - 2.521.131,00 z³, 
       do wgl¹du w Urzêdzie Gminy.leœnictwo - 45.253,00 z³, dostarczanie wody - 149.767,00 z³, 

dostarczanie ciep³a - 300.000,00 z³, drogi publiczne i gmin-
ne - 27.000,00 z³, drogi wewnêtrzne - 340.0,00 z³, gospodar-
ka gruntami i nieruchomoœciami - 195.000,00 z³, plany za-
gospodarowania przestrzennego - 65.000,00 z³,

 z³, OSP - 39.000,00 z³, obs³uga 
d³ugu publicznego - 640.692,00 z³, rezerwy ogólne i celowe 
- 214.505,00 z³, oœwiatê i wychowanie - 9.277.164,00 z³, 
(szko³y podstawowe - 3.906.892,00 z³otych,oddzia³y przed-
szkolne w szko³ach podstawowych - 274.604,00 z³, przed-
szkola - 962.283,00 z³, gimnazja - 2.866.576,00 z³, zespo³y 

 Jak nojwiyncy dutków obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó³ - 249.481,00, 
na Œwiynta i po Œwiyntak, sto³ówki szkolne - 74.475,00 z³), przeciwdzia³anie alkoho-

lizmowi i zwalczanie narkomanii - 65.425,00 z³, pomoc spo- syækim swoim Cytelnikom zycom
³eczna - 4.136.111,00 z³, rehabilitacja zawodowa i spo³eczna 

Wydawca i Redakcja ZGODYosób niepe³nosprawnych - 30.000,00 z³, œwietlice szkolne - 
103.349,00 z³, oczyszczanie wsi - 283.777,00 z³, oœwietle-
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Jednym z tematów marcowej sesji radnych by³a oce-
na stanu bezpieczeñstwa w naszej gminie w roku 2009. 
Poni¿ej publikujemy jego statystyczny obraz sporz¹dzo-
ny na podstawie informacji przekazanych przez Komen-
danta Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej:

PRZESTÊPCZOŒÆ W LICZBACH

* Nie zmieni³a siê iloœæ bójek, pobiæ i uszkodzeñ cia³a.

* Na³o¿ono 723 mandaty (w roku 2008 - 598) 

* Na 215 podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa 

   w 26 przypadkach byli to nieletni.

* Doprowadzono 54 osoby do wytrzeŸwienia (34 w roku

   2008)

* Zatrzymano 43 nietrzeŸwych kierowców (wobec 49 

   w roku 2008) 

* Zatrzymano 185 dowodów rejestracyjnych * Odnotowano wzrost liczby przestêpstw z 334 w r. 2008
   (w roku 2008 - 25). Wzrost o ponad 650!   do 414 w roku 2009 (wzrost o 24%)
* Wykonano 1025 interwencji (556 w 2008 r.) Wylegity-* Odnotowano wzrost liczby przestêpstw o charakterze
   mowano 2151 osób (wobec 1054 w roku poprzednim)   kryminalnym o 27%  (rok 2008 - 237, rok 2009 - 301).
* Ujawniono 172 przestêpstwa w mieœcie Mszana Dolna,* Niepokoj¹co wzros³a liczba wypadków drogowych -
   140 w gm. Mszana Dolna i 102 w gm. NiedŸwiedŸ.    by³o ich 48  (w 2008 roku - 17)
* WskaŸnik przestêpczoœci na 1000 mieszkañców wynosi* Nieznacznie wzros³a liczba przestêpstw przeciw mieniu
   miasto Mszana Dln - 22,9, gmina NiedŸwiedŸ - 15,7,   (kradzie¿e i w³amania) do 77, wobec 68 w 2008 roku.

gmina Mszana Dolna - 8,2. 

Lp.  Rodzaj  przestêpstwa   2009  2008 

1.   Zgwa³cenia  0 0 

2.   W³amania  18 28 

3.   Kradzie¿e  59 40 

 4.   Bójki, pobicia  6 

8
5.   Oszustwa  21  31 

6.   Wypadki drogowe  19  17 

7.   Inne   291 212 

      RAZEM 414 334 

Mandat  za  wykroczenie
 

2009 
 
 2008

 

 Przeciwko bezpieczeñstwu na drogach
 

639
 

492
 

 Przeciwko bezpieczeñstwu publicznemu
 

22
 

44
 

 Przeciwko ochronie przyrody   6  12 

 Przeciwko innym przepisom  56   40  

RAZEM   723  598 
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wa³a ludzkich modlitw i uzdrowiê ich ze 2. Odbicie twarzy Zmartwychwsta-
smutku ciê¿kich doœwiadczeñ i cier-j¹cego Jezusa na chuœcie w Manoppel-Czas Wielkiego Postu, który nam 
pieñ”. Matka Bo¿a poleci³a te¿ Juano-lo.jest dany co roku, mobilizuje do za-
wi, aby uda³ siê do biskupa Meksyku i 3. Obraz Matki Bo¿ej z Guadelupe  trzymania siê na chwilê, by z Chrystu-
przekaza³ Jej ¿yczenie, a tak¿e opowie-cudowny, pe³en tajemnic obraz Patron-sem staraæ siê odnaleŸæ na nowo drogê 
dzia³ o tym, co zobaczy³ i us³ysza³. Bi-ki poczêtych dzieci. do Pana Boga. To sam Jezus Chrystus 
skup nieufnie odniós³ siê do proœby apeluje do naszych sumieñ, abyœmy 
Matki Bo¿ej i zasmucony Juan Diego przez ¿yw¹ wiarê, przez modlitwê, Historia objawieñ
powróci³ na wzgórze, gdzie ponownie przez Sakrament Pokuty, przez Eucha-    
ujrza³ Maryjê, która stanowczo pono-rystiê, ci¹gle na nowo wprowadzali w Ciekawa historia objawieñ Matki 
wi³a swe ¿yczenie. Nastêpnego dnia ¿ycie mi³oœæ do Pana Boga. Aby nam Bo¿ej z Guadelupe dotyczy Indianina 
znów uda³ siê biskupa, opowiedzia³ pomóc wejœæ na trudn¹ drogê wiary, Juana Diego, który przyj¹wszy chrzest, 
wszystko jeszcze raz i biskup orzek³, ¿e Pan Jezus daje nam te¿ czytelne znaki sta³ siê chrzeœcijaninem i ¿arliwym 
nie przyst¹pi do budowy kaplicy bez wzywaj¹ce do nawrócenia. Sam mówi czcicielem Matki Bo¿ej. 
wyraŸnego znaku od Maryi. Z t¹ wia-do nas s³owami Ewangelii: „Je¿eli zna- By³ rok 1531, 9 grudnia, sobota. Ju-
domoœci¹ powróci³ na wzgórze, do Ma-ków i cudów nie zobaczycie, nie uwie- an wczesnym rankiem wyruszy³ z do-
ryi, a Ona mu powiedzia³a: „Powrócisz rzycie”. mu do Tlatelolco, do koœcio³a. Przecho-
tu jutro, abyœ móg³ wzi¹æ znak, o który Jednym z najbardziej czytelnych dz¹c ko³o wzgórza Tepeyac us³ysza³ 
on prosi. Wówczas uwierzy i nie bêdzie znaków wzywaj¹cych do nawrócenia, dziwny g³os, jakby trele ptasiej groma-
ju¿ w¹tpi³...” Juan nie wype³ni³ jednak do umocnienia wiary s¹ trzy obrazy, dy, a potem ktoœ go po imieniu zawo³a³ 
woli Matki Bo¿ej, nie przyszed³, gdy¿ które nie zosta³y namalowane przez ze szczytu wzgórza: „Juanito, najdro¿-
zosta³ w domu przy ciê¿ko chorym wu-cz³owieka, lecz s¹ dzie³em samego Pa- szy Juanie Diego”. Gdy dotar³ na szczyt 
ju. Ten we wtorek poprosi³ siostrzeñca na Boga. S¹ to: góry, ujrza³ Niewiastê. Piêkna Pani pro-
o sprowadzenie ksiêdza z ostatnim na-1. Ca³un Turyñski-poœmiertne, trój- wadzi³a z nim rozmowê mówi¹c mu, ¿e 
maszczeniem. Juan uda³ siê po ksiêdza i wymiarowe odbicie w negatywie foto- jest „Dziewic¹, Œwiêta Maryj¹, Matk¹ 
stara³ siê omin¹æ wzgórze Tepeyac, ale graficznym ca³ego cia³a Jezusa na ca- Boga...” i poprosi³a, aby w tym miejscu 
na drodze pojawi³a siê Matka Bo¿a, ³unie grobowym. wzniesiono dom“gdzie bêdê wys³uchi- 
która zapewni³a go, ¿e jego wuj 
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ma œladu zblakniêcia, ani popêkania. kraju, uchwali³y legalizacjê aborcji.         n
- W ci¹gu piêciu wieków kultu o- 24 kwietnia 2007 roku w bazylice  uda³ siê na szczyt wzniesienia i zerwa³ 

brazu wypalono przed nim niezliczon¹ sanktuarium Matki Bo¿ej z Guadelupe rosn¹ce tam kwiaty. Kwiaty by³y piêk-
iloœæ œwiec i kadzide³, lecz wizerunek w Mexico City odby³a siê Msza œwiêta ne, mimo panuj¹cej zimy i mroŸnej po-
Matki Bo¿ej ma ca³y czas œwie¿e kolo- w intencji dzieci - ofiar aborcji. W pew-gody. Zebra³ ca³e narêcze ró¿ i w³o¿y³ 
ry, co wiêcej, obraz ten nie przyjmuje nym momencie na cudownym obrazie je do swego p³aszcza  utkanego z w³ó-
¿adnych cz¹steczek kurzu. pojawi³o siê œwiat³o p³yn¹ce jakby z kien agawy zwanego tilm¹. Maryja u³o-

- W 1936 roku stwierdzono, ¿e bar- wnêtrza wizerunku na wysokoœci ³ona ¿y³a je w³asnymi rêkoma i poleci³a, by 
wniki u¿yte na tym obrazie s¹ nieznane Najœwiêtszej Maryi Panny i przybra³o dostarczy³ te kwiaty biskupowi. Po raz 
nauce. kszta³t ludzkiego embrionu. Cudowne trzeci Juan stan¹³ przed biskupem, opo-

- W 1963 roku eksperci badaj¹c o- zjawisko potwierdzaj¹ fotografie wy-wiedzia³ o spotkaniu z Maryj¹ i nastêp-
braz stwierdzili, ¿e nie zosta³ on nama-nie rozwin¹³ tilmê, z której wysypa³y 
lowany ludzk¹ rêk¹, oraz ¿e posiada ce-siê kwiaty, zaœ na tilmie pojawi³ siê wi-
chy fotografii.zerunek M. Bo¿ej. Wszyscy, za przy-

Trzeba tu wspomnieæ o dwóch ta-k³adem biskupa, upadli na kolana i za-
jemniczych faktach: czêli siê modliæ. Ju¿ nastêpnego dnia 

- W 1971 r. jeden z pracowników biskup z Juanem uda³ siê na to wzgórze, 
wyla³ na obraz kwas saletrowy; p³ótno aby wybraæ miejsce pod kaplicê. 
w ogóle nie zosta³o zniszczone. Tego 
nie da siê wyt³umaczyæ inaczej, jak tyl-   Cudowny Obraz Matki Bo¿ej 
ko specjaln¹ ochron¹ Bo¿¹.    z Guadelupe - pe³en tajemnic

- W czasie krwawych przeœladowañ 
Koœcio³a w Meksyku, w 1921 r. ateiœci 
pod³o¿yli bombê przed obrazem Matki 
Bo¿ej, aby go zniszczyæ. Wybuch zni-
szczy³ o³tarz, witra¿e, wygi¹³ stoj¹cy 
nad o³tarzem metalowy krzy¿, ale na-
wet nie zadrasn¹³ obrazu Matki Bo¿ej.

W XX wieku kilkakrotnie przepro-
wadzano badania obrazu: 

- W 1955 roku komisja orzek³a, ¿e 
„oczy Maryi s¹ jak ¿ywe, a w Ÿrenicach 
oczu Matki Bo¿ej mo¿na zauwa¿yæ po-
staæ mê¿czyzny”.

- Kolejne badania w 1956 roku do-
konane przez œwiadków tego wydarze-prowadzi³y do odkrycia, ¿e ludzkie po-
nia. M. Bo¿a z Guadelupe jest czczona, stacie s¹ widoczne na rogówce obydwu 
jako opiekunka dzieci nienarodzo-oczu Matki Bo¿ej. 
nych. W swoim cudownym wizerunku - W 1979 r. zastosowano technikê 
jest brzemienna.  cyfrow¹ i u¿yto sprzêtu, którym wyko-

24 kwietnia 2007 r. dokona³a Ona nuje siê zdjêcia satelitarne powiêksza-
niespotykanego cudu, ukazuj¹c modl¹-j¹c obraz 2500-krotnie i stwierdzono: 
cym siê do Niej samego Jezusa - S³owo a) na obrazie nie znaleziono ¿ad-
Wcielone, jeszcze nienarodzone. W ten nych œladów farby, natomiast kolory s¹ 

- Wizerunek postaci Matki Bo¿ej z sposób wezwa³a do zdecydowanej o-wyj¹tkowo œwie¿e i b³yszcz¹ce. Jest to Guadelupe znajduje siê na indiañskim brony ¿ycia dzieci nienarodzonych. A dla nauki zagadka niewyt³umaczalna,p³aszczu. Rodzaj p³ótna z którego jest prasa o tym wydarzeniu milcza³a!b) w Ÿrenicy Matki Bo¿ej rozpoz-wykonany, ju¿ po dwudziestu latach u- Juan Diego, Indianin, któremu ob-nano scenê spotkania Juana Diego z bi-lega ca³kowitemu rozpadowi. jawi³a siê Matka Bo¿a na wzgórzu Te-skupem; widaæ tam grupê osób: bisku-
- Zadziwia œwie¿oœæ barw, kolorów, pyac (w grudniu 1531 r.), zosta³ beaty-pa Zummarragê, jego t³umacza oraz Ju-mimo up³ywu tak d³ugiego czasu i od fikowany w 1990 roku i kanonizowany ana Diego z grup¹ Indian. W czach Ma-jego powstania (po piêciu wiekach wy- w 2002 roku w Guadelupe, przez Czci-rii odbi³o siê 13 osób. Stwierdzono na-gl¹da jak nowy). godnego S³ugê Bo¿ego Jana Paw³a II.ukowo, ¿e ¿aden cz³owiek nie jest w 
- Zagadk¹ jest sposób wykonania Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, a¿ piê-stanie czegoœ takiego dokonaæ. Kto te-wizerunku Matki Bo¿ej: na tkaninie nie ciokrotnie by³ w Meksyku, a zarazem u go mia³by dokonaæ ...i to w 1531 roku?znaleziono ¿adnych farb ani barwni- Matki Bo¿ej w Guadelupe (1979, 1990, Zatem, pochodzenie obrazu Matki ków. Nie ma ¿adnego szkicu. Nie natra- 1993, 1999 i 2002 r). Bo¿ej z Guadelupe jest wielk¹ tajemni-fiono te¿ choæby na jeden œlad pêdzla. Matko Bo¿a z Guadelupe - obroñ-c¹ i prawd¹ jest, i¿ obraz ten jest „dzie-Bez w¹tpienia ten wizerunek M. Bo¿ej czyni dzieci nienarodzonych - módl siê ³em samego Boga”. nie móg³ zostaæ stworzony ludzk¹ rêk¹. za nami!
- Stwierdzono jego niezwyk³¹ w³a-    Znak œwiat³a na obrazie  

œciwoœæ, mianowicie  jego barwy zmie-   Matki Bo¿ej  z Guadelupe
Strony 3 i 4 opracowa³ niaj¹ siê, gdy spogl¹damy nañ pod ró¿-

W kwietniu 2007 roku w³adze mia- i fotografiami upiêkszy³nymi k¹tami i z ró¿nych odleg³oœci. Po 
sta Meksyk (stolicy), jako jedyne w piêciu wiekach od jego powstania nie  ks. Dziekan Marek Wójcik 

ie umrze i nakaza³a, aby Juan 



roczn¹ pracê na rzecz lokalnej spo³e-
cznoœci, zaanga¿owanie w budowaniu 
pozytywnego wizerunku Gminy i ¿ycze-
nia dalszych sukcesów w 2010 roku.

Stary Rok po¿egnano tradycyjnym 
Op³atkiem i ¿yczeniami. 

Anna Liberda 

Styczniowa

 Pierwsza w Nowym, 2010 roku sesja 
mia³a miejsce 18 stycznia. Sk³ada³a siê 

dziêkowania za dobr¹ wspó³pracê i ¿y-z dwóch ods³on: w pierwszej, radni je-
czy³ dalszych sukcesów w pracy. dnog³oœnie uchwalili Bud¿et Gminy na 
  Nastêpnie radni przeszli do realizacji 2010 rok. Przypomnieæ wypada, i¿ bu-

Grudniowa zaplanowanych zadañ. Obszernie i wni-d¿et to najwa¿niejszy dokument z u-
kliwie je przedyskutowali, po czym pod-chwalanych przez radnych w ci¹gu ca-

Ostatnia w 2009 r. sesja Rady Gminy jêli nastêpuj¹ce decyzje:³ego roku. Stanowi on podstawê wszel-
odby³a siê 28 grudnia. Debacie towa- 1. Wyrazili zgodê na zakup dzia³ki w kich poczynañ w ¿yciu spo³eczno-go-
rzyszy³a œwi¹teczno - op³atkowa atmo- Podobinie, po wczeœniejszej informacji spodarczym gminy. 
sfera. W sesji wziêli udzia³: radni, wójt Wójta dotycz¹cej mo¿liwoœci jej naby-Z wyrazami podziêkowania za jego o-
gminy, so³tysi, niektórzy pracownicy U- cia od Zwi¹zku Gmin Dorzecza Górnej pracowanie i przygotowanie zwróci³ siê 
rzêdu Gminy.  Raby i Krakowa. Dzia³ka przeznaczona do Sylwii Smreczak - Skarbnika Gminy, 

Po przyjêciu zaproponowanego przez mo¿e byæ w przysz³oœci pod budowê Wójt Janusz Potaczek, któremu z kolei, 
Przewodnicz¹cego Rady M. Domaga³ê gminnej oczyszczalni œcieków. jako Gospodarzowi Gminy gratulacje w 
planu obrad, radni: 2. Nie zatwierdzili zaproponowanych imieniu wszystkich radnych z³o¿y³ Ma-

1. Wys³uchali przekazanej przez wój- przez Spó³kê „Górna Raba” taryf za od-rian Domaga³a, a kwiaty wrêczy³a Za-
ta J. Potaczka informacji o pracy w o- prowadzanie œcieków, z uwagi na zbyt stêpczyni B. Cichañska. 
kresie miêdzy sesjami. Dowiedzieli siê z wysokie podwy¿ki za te us³ugi.  Na drug¹ czêœæ sesji, jej uczestnicy 
niej m.in. ¿e: 3. Dokonali zmian w bud¿ecie, oraz udali siê do Porêby Wielkiej. Tu, w sali 

- podpisano umowê z Urzêdem Mar- podjêli uchwa³ê o przyst¹pieniu do gimnastycznej miejscowego Zespo³u 
sza³kowskim o przyznaniu dofinanso- zmian miejscowego planu zagospoda-Szkó³ zapoznali siê szczegó³owo z pla-
wania na budowê chodnika w Podobi- rowania przestrzennego Gminy. nami dotycz¹cymi przysz³ej rozbudo-
nie i remont wewnêtrz. Domu Stra¿aka. 4. Zatwierdzili zaktualizowany Plan wy, a w³aœciwie budowy nowoczesnej 

- zmieniono opracowan¹ dokumenta- Gospodarki Odpadami dla Gminy Nie-hali sportowej. G³ówne za³o¿enia doty-
cjê na rozbudowê wodoci¹gów z powo- dŸwiedŸ na lata 2009 - 2012 z perspek-cz¹ce tej inwestycji przedstawili Wójt J. 
du na zmienne decyzje mieszkañców tyw¹ do roku 2016. Potaczek i odpowiedzialny za inwesty-
niektórych osiedli, 5. Zapoznali siê z map¹ topograficzn¹ cje w gminie A. Adamczyk. Informacje 

- wybrano nowy Zarz¹d Spó³ki „Gor- Gminy przygotowan¹ na wniosek Re-ubogacili szczegó³ami dyrektor placów-
czañskie Wody Termalne”. gionalnego Zarz¹du Gospodarki Wod-ki mgr A. Œlazyk oraz mgr M. Zembura - 

2. Pozostawili bez zmian obowi¹zu- nej, zaprezentowan¹ i omówion¹ przez nauczyciel wychowania fizycznego. 
j¹cy w 2009 r. Gminny Program Profila- S. Potaczek. Na mapê naniesione zo-W dyskusji poruszono wszelkie pro-
ktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alko- sta³y obszary bezpoœrednio zagro¿one blemy i bol¹czki zwi¹zane z przysz³¹ 
holowych na r. 2010, jak równie¿ Gmin- powodzi¹. Po wniesieniu uwag radni rozbudow¹, przeznaczeniem i wykorzy-
ny Program Przeciwdzia³ania Narko- wydali pozytywn¹ opiniê.   staniem inwestycji. 
manii w roku 2010. 6. Postanowili przenieœæ na nastêpn¹ Z informacji zwi¹zanych z sesj¹ wspo-

3. Dokonali zmian w bud¿ecie na rok sesjê sprawê rekompensat dla cz³on-mnê jeszcze o planowanym general-
2009,oraz podjêli uchwa³ê o przyst¹pie- ków Rad So³eckich. W miêdzyczasie nym remoncie budynku przedszkola w 
niu do zmiany miejscowego planu zago- odbêdzie siê spotkanie wszystkich so³-Porêbie Wielkiej, w wyniku którego na-
spodarowania przestrzennego gminy. tysów z radc¹ prawnym i skarbnikiem st¹pi m.in. wymiana pieca wêglowego 
Postanowili tak¿e sprawê przekwalifi- gminy w celu poczynienia stosownych na gazowy, oraz odizolowanie miesz-
kowania dzia³ki przeznaczonej pod o- ustaleñ, dotycz¹cych aspektów praw-kañ znajduj¹cych siê w budynku. 
czyszczalniê œcieków przenieœæ do roz- nych.

Stanis³aw Stopapatrzenia w innym terminie, w celu do-     W dalszej kolejnoœci obrad Wójt poin-
k³adnego rozpoznania i przedyskuto- formowa³ o planach inwestycyjnych na 
wania sprawy. bie¿¹cy rok; ich realizacja uzale¿niona Marcowa

4. Rozpatrzyli szczegó³owe warunki jest od wielkoœci  œrodków finansowych, 
przyznawania odp³atnoœci za us³ugi o- jakie uda siê pozyskaæ. Opracowano i    Odby³a siê w dniu15 tego¿ miesi¹ca. 
piekuñcze i specjalistyczne, oraz czêœ- z³o¿ono odpowiednie wnioski na to do-  Jako pierwszy zabra³ g³os obecny na 
ciowe lub ca³kowite zwolnienie od op³at i finansowanie. sesji Komendant Policji M. Szczepañ-
trybu ich pobierania.     Na zakoñczenie M. Domaga³a zapoz-ski, który przedstawi³ ocenê stanu bez-

5. Ustalili, i¿ wk³ad w³asny do realiza- na³ radnych z pismami od mieszkañców pieczeñstwa w naszej gminie w r. 2009 
cji projektu wspó³finansowania w ra- skierowanych do Rady i Wójta Gminy. na tle miejscowoœci objêtych dzia³a-
mach Europejskiego Funduszu Spo³e- Odpowiedzi na interpelacje i wnioski niem mszañskiego komisariatu.Tak¿e 
cznego Programu Operacyjnego Kapi- radnych zakoñczy³y tê wyj¹tkowo d³ug¹ podziêkowa³  za zakup zestawów kom-
ta³ Ludzki wynosi³ bêdzie 13% wartoœci sesjê.                               Anna Liberda  puterowych s³u¿¹cych policji do pracy. 
przyznanej subwencji. Odpowiada³ na zapytania radnych, któ-

6. Rozpatrzyli pisma skierowane do rych interesowa³y problemy zwi¹zane z 
Rady Gminy. narkotykami, uzale¿nieniem od gier ha-

Sesjê zakoñczy³y podziêkowania rad- zardowych i zagro¿eniami internetowy-
nych dla Gospodarza Gminy za ca³o- mi. Wójt przekaza³ Komendantowi po-
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Lp. 
  Nazwa 

  Termin 
  Miejsce 

  Opis  
  Organizator  

  

1. Konkurs kolêd styczeñ 

Dom kultury, ko-   
œció³ parafialny
w NiedŸwiedziu

 

Przegl¹d grup kolêdniczych po³¹czony  
z konkursem kolêd i pastora³ek.  

Gminne Centrum Kultury,  
parafia NiedŸwiedŸ.  

2. Konkurs na logo 
GCK 

  
luty 
  

Dom Kultury Konkurs z nagrodami dla dzieci szkó³  
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy  Gminne Centrum Kultury  

3. Parafialny 
konkurs palm marzec Koœció³ w Porê-

bie Wielkiej 
Konkurs na najd³u¿sz¹  
i naj³adniejsz¹ palmê  

Gminne Centrum Kultury,  
parafia w Porêbie Wielkiej  

4. Konkurs plastyczny 
dla przedszkolaków kwiecieñ Dom kultury 

Przedszkolaki z terenu gminy wykonuj¹ 
prace konkursowe, oceniane przez komisjê, 
która przyznaje nagrody.  

  
Gminne Centrum Kultury.  

  

5. Œwiêto Konstytucji 3 maj 
Koœció³ para-
fialny w Porê-
bie Wielkiej 

Œwiêto narodowe, uroczysta msza œw.  
po³¹czona z patriotycznym wystêpem  
dzieci i m³odzie¿y  

Gminne Centrum Kultury,  
szko³y z terenu gminy.  

6. 
Konferencja nauko-
wa: „Wokó³ W³ady-
s³awa Orkana” 

10-12 
maj 

„Orkanówka” 
w Porêbie Wlk. 
i karczma „Nad 
podo³em” 

Spotkanie naukowców i wyk³adowców  
poœwiêcone jubileuszowi urodzenia i 
œmierci Orkana. Dyskusja nad twórczoœci¹, 
oraz wyg³aszanie referatów przez uczestni-
ków. 

GCK, MWSZ w Krakowie, 
Starostwo Powiatowe  
w Limanowej,  
Wójt Gminy NiedŸwiedŸ  

7. 
III ogólnopolski 
Zlot Szkó³ 
im. W³. Orkana 

14 maj 
„Orkanówka” 
w Porêbie 
Wielkiej 

Spotkanie delegacji dzieci ze szkó³ podsta-
wowych im. Orkana po³¹czone z konkur-
sem inscenizacji fragmentów utworów  
Orkana, zwiedzaniem muzeum i ogniskiem  

Gminne Centrum Kultury  

8. Majówka u Orkana 29 maj 
„Orkanówka” 
w Porêbie 
Wielkiej 

Majówka przy zabytkowej kapliczce oraz 
biesiada po³¹czona z wystêpami zespo³ów 
prezentuj¹cych œpiew, muzykê i obrzêdy 
regionalne. 

Gminne Centrum Kultury  
w NiedŸwiedziu, Starostwo 
Powiatowe w Limanowej, 
Zwi¹zek Podhalan.  

9. Dzieñ dziecka 1 
czerwiec Dom kultury 

Spotkanie przedszkolaków z terenu gminy, 
konkursy i przedstawienia, wrêczenie dzie-
ciom upominków.  

  
Gminne Centrum Kultury,  
przedszkola z terenu gmi-
ny.  

  

10. Koncert muzyczny czerwiec Dom kultury Prezentacja muzyczna dzieci z terenu  
gminy ucz¹cych siê gry w Tymbarku.  

  
Gminne Centrum Kultury  

  

11. 
III Do¿ynki Gmin-
ne w NiedŸwiedziu 

 
sierpieñ 

Dom kultury, 
rynek w NiedŸ-
wiedziu. 

Impreza poprzedzona msz¹ œw. z prezenta-
cj¹ wieñców do¿ynkowych.Wystêpy zespo-
³ów regionalnych i zaproszonych goœci.  

Gminne Centrum Kultury,  
Urz¹d Gminy, parafia 
NiedŸwiedŸ.  

12. 
Konferencja Nauko-
wa: „Orkan jako 
regionalista”  

wrzesieñ 
„Orkanówka” 
w Porêbie 
Wielkiej 

Spotkanie profesorów, nauczycieli i praco-
wników muzeów, którzy wyg³osz¹ referaty  

PWSZ z Nowego Targu, 
Muzeum im. W³. Orkana  
w Rabce, GCK.  

13. „Posiady 
Zagórzañskie” wrzesieñ 

„Orkanówka” 
w Porêbie 
Wielkiej 

Symboliczne zakoñczenie lata, biesiada  
zagórzañska z degustacj¹ potraw regional-
nych i wystêpami zespo³ów z terenu gminy  

Gminne Centrum Kultury, 
Zwi¹zek Podhalan z NiedŸ-
wiedzia  

14. Œwiêto 
Niepodleg³oœci 

11 
listopad 

Koœció³ 
parafialny 
w NiedŸwiedziu 

Œwiêto narodowe: uroczysta msza œwiêta 
po³¹czona z patriotycznym wystêpem  
dzieci i m³odzie¿y.  

Gminne Centrum Kultury,  
szko³a podstawowa i gim-
nazjum w NiedŸwiedziu  

15. Miko³ajki dla dzieci grudzieñ Dom kultury Spotkanie przedszkolaków, spektakl teatralny
i rozdanie drobnych upominków  

Gminne Centrum Kultury, 
przedszkola z terenu gminy  

16. „Z³ote i Srebrne 
Gody” Styczeñ Dom kultury Msza œw. i spotkanie jubileuszowych  

par ma³¿eñskich.  Gminne Centrum Kultury  

Imprezy wyjazdowe:

Styczeñ: Regionalny przegl¹d kolêdniczy w Kasinie Wielkiej.
Luty: Góralski karnawa³ w Bukowinie Tatrzañskiej.
Maj: „Druzbacka” - Podegrodzie.
Maj: Konferencja naukowa w Krakowie.
Maj: 35 Festiwal im. Tomasza Skupienia „Muzyka podhalañska” w Nowym Targu.
Czerwiec: miêdzynarodowe targi promocji i gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy NiedŸwiedŸ w Warszawie.
Sierpieñ: „Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich” w Zakopanem.
Sierpieñ: „Tydzieñ Kultury Beskidzkiej” - wystêpy zespo³ów regionalnych w ¯ywcu.
Sierpieñ: „Saba³owe Bajania” - ogólnopolski konkurs bajarzy, instrumentalistów, dru¿bów i starostów weselnych w Bukowinie.
PaŸdziernik: „ Limanowska S³aza”  - XXXVI Festiwal Folklorystyczny w Limanowej.

powiatu 

  7



ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzêdu Gminy w NiedŸwiedziu

Mo¿e na pocz¹tek kilka zdañ o so- skich, którym idee AK s¹ bliskie. magaj¹c ludziom z lasu. Waksmund, to 
bie?  Posiada Pan obszerne, oryginalne nie tylko "Ogieñ" - o niektórych teraz 

 Pochodzê z NiedŸwiedzia, mieszkam archiwum materia³ów o “Lamparcie” siê w ogóle nie mówi. Ci, co prze¿yli, a 
w Koninkach. Jestem biznesmenem, w Jak zamierza je spo¿ytkowaæ; mam na s³u¿yli w oddzia³ach AK, po wojnie sie-
tym roku obchodzê 30-lecie dzia³alno- myœli udostêpnienie zawartej w nim dzieli parê lat w wiêzieniach i byli prze-
œci. Produkujê ¿ywnoœæ, przedtem pro- wiedzy do powszechnego obiegu? œladowani przez UB. Przez publikacje 
wadzi³em pensjonat i restauracjê. Pen- Tak siê sk³ada, ¿e posiadam oryginal- chcê tak¿e przybli¿yæ postacie znanych 
sjonat przekszta³ciliœmy z ¿on¹ w pry- ne dokumenty z dzia³añ i ¿ycia obozo- ludzi wywodz¹cych siê z Waksmundu, 
watne "Centrum Terapii Uzale¿nieñ." wego 4 baonu lPSP AK, którym dowo- którzy dokonali czegoœ wielkiego, np. 
Zajmujemy siê ludŸmi uzale¿nionymi dzi³ mój stryj Julian Zapa³a "Lampart" Waksmundzki Andrzej - wynalazca 
(hazard, alkoholizm, lekomania, nar- (brat mojego dziadka). Umówi³em siê z œwiat³owodów. Zeszyty te wydajemy 
komania). wójtem Ochotnicy, ¿e udostêpniê te do- we  wspó³pracy z Urzêdem Miasta No-

Proszê o garœæ informacji o Œwiato- kumenty, gdy zorganizuj¹ muzeum z wy Targ, który pokrywa koszty druku. 
wym Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajo- prawdziwego zdarzenia. Maj¹ one du¿¹ Mam nadziejê, ¿e wkrótce i nasze w³a-
wej, w której to organizacji pe³ni Pan wartoœæ historyczn¹, a poniewa¿ "Lam- dze doceni¹ bohaterstwo swoich ziom-
zaszczytn¹ funkcjê. part" J. Zapa³a dzia³a³ przede wszyst- ków i zdecyduj¹ siê na publikacje opi-

Do Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy kim w Ochotnicy, w zwi¹zku z tym to suj¹ce dowódców i ¿o³nierzy 1PSP AK 
AK trafi³em, poszukuj¹c informacji o jest dobry pomys³. Natomiast wczeœ- oraz Inspektoratu, którzy w wiêkszoœci 
moim wujku Julianie Zapa³a (w czasie pochodzili z naszego terenu: Lampart 
wojny pseudonim "Lampart"). Pocho- kpt. Julian Zapa³a, Adam por. Jan Sta-
dzi³ z NiedŸwiedzia, po skoñczonych chura, Lech por. W³adys³aw Szczypka 
studiach s³u¿y³ w ochronie Spa³y-rezy- itd. Postaæ "Lamparta" to niesamowicie 
dencji prezydenta. W czasie kampanii patriotyczna postawa gorczañskiego 
wrzeœniowej walczy³ w obronie Modli- ch³opa, który ca³e swoje ¿ycie poœwiê-
na. Po powrocie w rodzinne strony, je- ci³ wolnej, demokratycznej Polsce i po-
sieni¹ 1939 r., zacz¹³ tworzyæ pierwsze œwiêcaj¹c siê swoim idea³om i przeko-
struktury ruchu oporu przeciw Niem- naniom jak wiêkszoœæ AK-owców u-
com. Wujek by³ dowódc¹ nowotarskie- mar³ w ubóstwie. Mo¿e teraz przyszed³ 
go batalionu AK, tote¿ moje kroki skie- czas nie na politykowanie, a pisanie 
rowa³em do Œwiatowego Zwi¹zku ̄ o³- prawdy historycznej i wy³anianie po-
nierzy AK. Zacz¹³em siê przygl¹daæ staw i zachowañ godnych do naœlado-
dzia³alnoœci zwi¹zkowców, przegl¹daæ wania? 
dokumenty, zorientowa³em siê, ¿e po- Jakie koligacje rodzinne wi¹¿¹ Pana 
trzebna jest im pomoc i tak to siê zaczê- z t¹ historyczna postaci¹? 
³o. Zacz¹³em pomagaæ starszym lu- Mój dziadek Jan Zapa³a mieszka³ w 
dziom zwi¹zanym z AK, uczestniczy- rodzinnym domu w NiedŸwiedziu (u-
³em w paru uroczystoœciach: ods³oniê- dziela³ siê spo³ecznie, wspó³tworzy³ o-
cia tablic, œwiêta niepodleg³oœci, op³at- chotnicz¹ stra¿ po¿arn¹). Tam te¿ przy-niej, chcia³bym wydaæ parê publikacji 
ki, itp. Kiedy wybierano nowe w³adze szli na œwiat jego bracia: Julian, Kazi-dotycz¹cych 1 PSP AK i w ci¹gu naj-
Zwi¹zku, zaproponowano moj¹ osobê mierz, Stanis³aw (mój chrzestny ojciec) bli¿szych miesiêcy wydaæ 3 zeszyty hi-
na funkcjê wiceprezesa. Ko³o liczy o- i Franciszek, którego zaraz po wojnie storyczne na podstawie mojego archi-
ko³o l , czynnych jest oko³o zabi³ "Ogieñ". Kazimierz Zapa³a razem wum oraz dokumentów, które uzyska-
30 osób. Zarz¹d Zwi¹zku znajduje siê z ¿on¹ Stefani¹ z d. Znachowska czyn-³em od moich "AK-owców". Postaram 
w Warszawie, oddzia³ w Krakowie a w nie dzia³ali w Ruchu Oporu.Kapral Fra-siê wydaæ "Dziennik Lamparta", "hi-
ró¿nych miejscowoœciach dzia³aj¹ Ko- nek Zapa³a dzia³a³ w strukturach ZWZ i storiê lPSP AK" oraz broszurê pt. "Bo-
³a. Jednym z nich jest Ko³o w Nowym by³ ³¹cznikiem na ten teren. Czêsto haterowie z Waksmundu". 
Targu, do którego nale¿ê. Zwi¹zek od przeprowadza³ ludzi przez góry. Sta-Wioska ta by³a dwukrotnie spacyfi-
jesieni 2009 roku prowadzi akcjê pro- szek omy³kowo zamiast Juliana zosta³ kowana przez Niemców. Jedn¹ spowo-
mocyjn¹; ka¿dy komu idea³y AK s¹ bli- aresztowany przez Niemców i wys³any dowa³ "Ogieñ” - wówczas „Orze³" nie-
skie, mo¿e siê do naszej organizacji za- do obozu w Mauthausen. roztropnym postêpowaniem. Du¿o lu-
pisaæ. Dlatego coraz wiêcej cz³onków Alojzy Piwowar, to te¿ mój wujek w dzi z Waksmundu by³o w oddzia³ach 
Zwi¹zku to sympatycy, m³odzi patrio- stopniu majora, który razem partyzanckich, ginêli za  Ojczyznê  po-
ci,  czêsto  pochodz¹cy z  rodzin akow- 

00 cz³onków
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       z "Lampartem" zacz¹³ tworzyæ chodziæ do koœcio³a i kultywowaæ tra- Targu. Wszystko t³umaczy siê wojn¹ i 
ZWZ. Du¿o ludzi z naszej gminy by³o dycje chrzeœcijañskie jak i patriotycz- koniecznoœci¹ bezwzglêdnego postê-
zaanga¿owanych w walce z Niemcami, ne. Oni tak nie mogli... w czasie wojny powania, ale dla porównania w AK, 
dzia³aj¹c w Konfederacji Tatrzañskiej, ¿ycie uprzykrzali im Niemcy, a po woj- w³aœciwie nie by³o wyroków bez s¹du. 
ZWZ, oddzia³ach partyzanckich czy nie, a¿ do lat 70-tych UB i komunizm. Do dzisiaj mówi siê, ¿e by³ u “Ognia”, a 
te¿ w Inspektoratach.    nie w AK. 

Czy, zdaniem Pana, historyczny bo- Aby zostaæ cz³onkiem 
hater naszej gminy, jakim bez w¹tpie- AK trzeba by³o wype³niæ 
nia by³ Julian Zapa³a "Lampart", kartê weryfikacyjn¹, udo-
znajduje godne miejsce w naszej dzi- wodniæ przynale¿noœæ 
siejszej rzeczywistoœci? Czy okreœlê to poprzez œwiadków i do-
tak -"nie za cicho u nas" o tej history- kumenty, czêsto z Londy-
cznej postaci? nu. Przynale¿noœæ do 

Pamiêæ o dzia³alnoœci "Lamparta" nie “Ognia” potwierdza³o 
zosta³a utrwalona w postaci opracowañ dwóch œwiadków, najczê-
naukowych czy popularnych, jakimi s¹ œciej tych, którzy u niego 
przewodniki czy monografie. Ksi¹¿ki w ogóle nie byli. Czêsto 
w których podane s¹ fakty z minionych, ludzie ¿artuj¹, ¿e wiêcej 
wojennych lat wydane zosta³y poza partyzantów by³o po woj-
granicami Polski (Kanada, USA, Fran- nie ni¿ przed wojn¹. Ka¿-

Pyta pani, czy nie za cicho o "Lam-cja, Anglia)) i niestety nie s¹ dostêpne dy kto nies³usznie uzyska³ uprawnienia 
parcie"? Tak, za cicho, ale kto ma o nim dla szerszej publicznoœci. Przeœwiad- jako kombatant, póŸniej broni³ tego i 
i tysi¹cach takich jak on, oddanych pa-czenie AK-owców, ¿e i tak prawda wyj- boj¹c siê utraciæ œwiadczenia komba-
triotach - Polakach pisaæ? Oni, ju¿ tak dzie na wierzch, nie do koñca siê spraw- tanckie (pieni¹dze i zni¿ki) jeszcze bar-
nieliczni, nie maj¹ si³ wko³o powtarzaæ, dza. Historiê tworz¹ publikacje i praw- dziej utwierdza³ siê w przekonaniu, ¿e 
¿e to nie tak, ¿e byli bohaterzy i ban-d¹ jest, ¿e „100 razy powtórzone k³am- to co mówi, jest prawd¹. 
dziory. Jak bardzo trzeba kochaæ Oj- Jako cz³onek i dziennikarz Œwiato-
czyznê, ¿eby wybaczyæ tyle krzywdy, wego Zwi¹zku ̄ o³nierzy AK mam pra-
które spotka³y ich w m³odoœci jak i w wo przegl¹daæ dokumenty IPN. Nie ma 
dojrza³ym ¿yciu? tam nic, co da³oby podstawy do ideali-

Nie chcê pisaæ tylko o "Lamparcie", zowania jego postaci, jak¹ znajduje siê 
gdy¿ on sam nic by nie zrobi³. Jako do- w publikacjach. Mam bardzo du¿o ma-
wódca zawsze ceni³ ludzi, którymi do- teria³ów na temat Ognia z których wy-
wodzi³, tak¿e tych, którzy go ¿ywili i u nika, ¿e by³ postaci¹ kontrowersyjn¹, 
których siê chroni³. Jako dowódca od- czyli dla jednych by³ dobry, dla innych 
powiada³ za czyny swoich ¿o³nierzy, z³y. Takiej biografii siê spodziewa³em 
tote¿ dobrze siê sta³o, ¿e zasady jakimi po historykach. Miesi¹c temu wydano 

stwo uznane zostaje za prawdê”. Tak kierowali siê akowcy by³y jasne i kto je biografiê Kapuœciñskiego. Jest praw-
czêsto siê dzieje, gdy tego typu ksi¹¿ki ³ama³, nara¿a³ siê na œmieræ.Minê³o kil- dziwa, rzetelna, pokazuje cz³owieka 
pisz¹ politycy z wykszta³ceniem histo- kadziesi¹t lat i mo¿e 
rycznym, a nie historycy z powo³ania. dzisiaj z perspektywy 
Na Podhalu, na si³ê chce siê znaleŸæ bo- czasu bêdziemy mogli 
hatera szkoda, ¿e przez „ch”. oceniæ czasy wojny na-

W 2005 roku Gorczañski Park Naro- le¿ycie. 
dowy zorganizowa³ wystawê z okresu 22 lutego minê³a 63 
okupacji niemieckiej, na której uwido- rocznica œmierci Józe-
cznione by³y dzia³ania partyzanckie. fa Kurasia-Ognia. Czy 
GPN jest chêtny do wspó³pracy i wyja- mogê prosiæ o Pañsk¹ 
œniania dzia³añ wojennych maj¹cych opiniê na ten temat? 
miejsce (nie tylko partyzanckich) na te- Je¿eli chodzi o “Og-
renie obecnego parku narodowego. Pa- nia”, jest on ostatnimi 
miêci o l PSP AK poœwiêcona by³a kon- czasy bardzo gloryfi-
ferencja edukacyjna w Ochotnicy Grn. kowany. Szukaj¹c w 
AK-owcy ze Zwi¹zku, weterani wojen- pe³nego zalet jak i nie wolnego od wad. poœpiechu nowego Janosika, na domy-
ni, mieli okazje wypowiedzieæ siê na te- Czego nale¿y Panu ¿yczyæ?s³ach i wyobra¿eniach zbudowano i 
mat zak³amywania historii i podawa- Zdrowia, wytrwa³oœci i mi³oœci.nadmuchano postaæ kaprala Józefa Ku-
nia nieprawdy, jako faktu. Jest to nie- Do³¹czam  ¿yczenia spokojnych i ra-rasia "Ognia". Wiêkszoœæ publikacji o 
w¹tpliwie pierwszy krok na drodze do dosnych Œwi¹t Wielkanocnych.jego osobie jest nieprawdziwa. Pomija 
postawienia rzeczy na swoim miejscu. siê fakt jego dezercji z oddzia³u AK, Rozmawia³a Anna LiberdaMam nadziejê, ¿e nasi bohaterscy utworzenia przez niego UB w Nowym 

Foto:  dziadkowie doczekaj¹ siê uznania gdy¿ Targu, wspó³pracê z NKWD i Rosjana-
to dziêki nim ¿yjemy w wolnym demo- mi, wysy³anie akowców na Sybir, licz- Od red.: W nastêpnym numerze za-
kratycznym kraju, mo¿emy pracowaæ ne gwa³ty, terror na terenie zw³aszcza mieœcimy artyku³ W obronie“bandzio-
w spokoju, uczyæ siê, kochaæ i dbaæ o Waksmundu, Ostrowska, Gronkowa, rów”, bêd¹cy replik¹ na niektóre tezy 
innych ludzi, troszczyæ siê o rodzinê, mordy ¿ydów w Kroœcienku i Nowym zawarte w powy¿szym materiale. 

http://www.gorczanskipark.pl
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* Grupa kolêdnicza „Z gwiazd¹” ze szko³y w Porêbie Organizacj¹ wystawy zajê³y siê Anna Kurzeja - pracownik 
Wielkiej pod opiek¹ Marii Œlazyk i Bronis³awa Kaczora u- GPN wraz z Danut¹ Wieliczko - Kacik. Ponadto organiza-
czestniczy³a z w dorocznym Przegl¹dzie Grup Kolêdni- torki wernisa¿u dodatkowo zadba³y o dobry humor goœci, 
czych w Kasinie Wielkiej, gdzie zakwalifikowa³a siê do Po- przygotowuj¹c dla wszystkich poczêstunek i muzyczn¹ o-
degrodzia. Tu na odbywaj¹cych siê w dniach 6 - 7 lutego prawê, któr¹ zapewni³ Zagórzañski zespó³ z Mszany Dolnej. 
XIII Ogólnopolskich Spotkaniach Dzieciêcych i M³odzie- Prezes Zarz¹du G³ównego TPSzP W. Fr¹czek, zbudowany 
¿owych Grup Kolêdniczych „Pastuszkowe kolêdowanie”, aktywnoœci¹ Mszañskiego Oddzia³u TPSzP powiedzia³: 
kolêdnicy z Porêby zajêli zaszczytne III miejsce! M³odzie- - Atrakcyjnie zrobiona wystawa, du¿a iloœæ i ró¿norod-
¿y serdecznie gratulujemy, zaœ opiekunom piêknie dziêku- noœæ zgromadzonych prac wzbudzaj¹ zainteresowanie. To 
jemy za pielêgnowanie tradycji i rozs³awianie kultury na- plon twórców ludowych, których dzie³a inspirowane pejza-
szej gminy poza jej granicami!                                         SS ¿ami z tego terenu, wzbogacaj¹ zagórzañsk¹ kulturê. 

 - Wystawa prac  to dowartoœciowanie artystów ludowych, 
* Folklorystyczny zespó³ „Porêmbiañski Ród” goœci³ na podtrzymywanie tradycji regionu, rozwój twórców amato-

„op³atkowej” sesji Rady Powiatu Limanowskiego, gdzie w rów. Trzeba pielêgnowaæ wy³aniaj¹ce siê talenty. Prace s¹ 
imieniu spo³ecznoœci Ziemi Orkana „wyœpiewa³” podziê- na wysokim poziomie - powiedzia³ z kolei Bogus³aw Jusz-
kowania dla Starosty Jana Pucha³y i radnych powiatowych kiewicz - Prezes Oddzia³u TPSzP w Limanowej.
za prace, które wykonali na terenie naszej gminy w 2009 r. 

Anna Liberda

* Zespó³ regionalny „Turbacyki” z Koniny wyst¹pi³ pod 25 lutego w bibliotece w NiedŸwiedziu, odby³y siê elimi-
koniec stycznia z koncertem kolêd i pastora³ek zagórzañ- nacje gminne do konkursu plastycznego „Wiatr, wypadek, 
skich w Regionalnym Muzeum Ziemi Limanowskiej w Li- ogieñ, woda, stra¿ak zawsze rêkê poda”, organizowanego 
manowej. przez Komendanta G³ównego Stra¿y Po¿arnej we wspó³-

pracy z Wydzia³ami Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzy-
sowego Urzêdów Wojewódzkich. Na konkurs wp³ynê³o 112 
prac z placówek oœwiatowych gminy, wykonanych ró¿n¹ te-
chnik¹ plastyczn¹. Komisja w sk³adzie: El¿bieta Kurek, An-
na Liberda, Aneta Kujacz i Edyta Cichorz, dokona³a wyboru 
prac przechodz¹cych do dalszego etapu konkursu. Wybra-
no po 5 prac z ka¿dej grupy wiekowej;

Grupa m³odsza: Julia Loranc, Piotr S³upczyñski, Woj-
ciech Dziedzina, Katarzyna Tram, Joanna Zapa³a. 

Grupa œrednia: Beata NiedŸwiedzka, Jolanta Merklinger, 
Katarzyna Zapa³a, Mateusz Liberda, Konrad Krzysztofiak. 

Grupa starsza: Wsó³ Aneta, Weronika Plechowicz, Marcin 
Blacharczyk, Urszula Kurek, Bart³omiej Pañko   

Uczniowie niepe³nosprawni: Agnieszka Cichorz

Anna Liberda* 5 lutego w siedzibie Gorczañskiego Parku Narodowego 
odby³ siê wernisa¿ wystawy pt. „Nasze pasje”, prezentuj¹cy 

11 marca w siedzibie Gorczañskiego prace plastyczne oraz rêkodzie³a 16 twórców ludowych z te-
Parku Narodowego odby³o siê spotka-renu Gmin NiedŸwiedŸ i Mszana Dolna, zrzeszonych w To-
nie z Markiem ¯o³¹dkiem - fascynuj¹-warzystwie Przyjació³ Sztuk Piêknych, któremu prezesuje 
cym, m³odym podró¿nikiem z Porêby Danuta Wieliczko - Kacik.  
Wielkiej, wêdruj¹cym po najdalszych Na wernisa¿ przybyli: W³adys³aw Fr¹czek - Prezes Za-
zak¹tkach œwiata, znanym z cyklicz-rz¹du G³ównego w Nowym S¹czu, Bogus³aw Juszkiewicz - 
nych, cenionych relacji podró¿niczych Prezes Oddzia³u Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych w 
zamieszczanych w „Zgodzie”. By³o to Limanowej,przedstawiciele w³adz lokalnych: Stefania Woj-
ju¿ trzecie takie spotkanie. Tym razem ciaczyk - Przewodn. Rady Gminy w Mszanie Dolnej, Marek 
prelekcja dotyczy³a wyprawy na Acon-M¹kowski - Sekretarz Urzêdu Gminy w NiedŸwiedziu, Da-
caguê w Ameryce Po³udniowej. Zgro-nuta Wieliczko - Kacik - Prezes TPSzP Oddzia³ w Mszanie 

madzona w sali m³odzie¿ z Koniny, NiedŸwiedzia i Podobi-Dolnej, Ewa Jasiñska - Komendant Gorczañskiego Hufca 
na z du¿ym zainteresowaniem œledzi³a kolejne etapy wê-ZHP, Ma³gorzata Mucha - Kierownik Biblioteki Publicznej 
drówki p. Marka na szczyt. Wpatrzeni w piêkne krajobrazy w Mszanie Dolnej, artyœci i ich znajomi, rodzina i przyja-
wyœwietlane przez prelegenta, s³uchali opowiadania o tru-ciele, których, otwieraj¹c wystawê, serdecznie powita³ Dy-
dach wspinaczki, pokonywaniu kilometrów tras z pleca-rektor GPN Janusz Tomasiewicz. 
kiem zawieraj¹cym ekwipunek wa¿¹cy oko³o 60 kilogra-Na wystawie zaprezentowano szerok¹ panoramê aktyw-
mów. W opinii uczniów relacja z ekspedycji by³a bardzo cie-noœci twórczej. By³y obrazy malowane ró¿n¹ technik¹, rzeŸ-
kawa, a nauczyciele potraktowali j¹, jako szczególn¹ lekcjê by w drewnie, hafty, przedmioty dekoracyjne wykonane z 
geografii. Po zakoñczeniu pokazu p. Marek obieca³ zapro-ró¿nych materia³ów, masy solnej, drewna, sznurka itp. Pra-
wadziæ nas na nastêpnym spotkaniu na Alaskê i do Australii. ce te pokazuj¹, i¿ ludzie w ka¿dym wieku mog¹ twórczo 
Czekamy!                                                       Anna Liberdaspêdzaæ czas i czerpaæ zadowolenie z ich wykonywania. 

We wszystkich pla-
cówkach oœwiato-
wych w gminie, wnu-
czki wraz z opiekuna-
mi pamiêtali (jak zaw-
sze o Dniu Babci i 
D z i a d k a . P r z y g o -
towali dla nich sym-
patyczne piosenki i 
wierszyki, œliczne ¿y-
czenia i pami¹tkowe 

laurki. Przy ciastku i kawie w mi³ej i przyjemnej atmosferze 
spotka³y siê trzy pokolenia. Dziêkujemy!
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 W dniu 31.01.2009 roku odby³o siê krótkiego wyst¹pienia z³o¿y³ stra¿a-
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP. kom najlepsze ¿yczenia noworoczne.
Przybyli na nie m.in.: m³. bryg. Grze-  Kolejnym mówc¹ by³ dh Kazimierz 
gorz Janczy - Komendant Powiatowej Czernek. Zapozna³ na wstêpie ze zmia-
PSP, dh Janusz Kurzeja - zastêpca Ko- nami w zarz¹dzie powiatowym i woje-
mendanta Powiatowego PSP, dh Kazi- wódzkim MSWiA, przedstawi³ rów-
mierz Chyrnek - prezes Zarz¹du Od- nie¿ kalendarz obchodów Dnia Stra¿a-

 
dzia³u Powiatowego ZOSP RP, dh Ta- ka; 4 maja odprawiona zostanie Msza 
deusz Patalita - prezes Zarz¹du Oddzia- œw. w Krakowie, w koœciele œw. Floria-
³u Miejsko - Gminnego w Mszanie Dol- na. W dniu 18.05 w Wadowicach odbê-

Jak co roku stra¿acy uczestniczyli w 
nej, Janusz Potaczek - wójt Gminy Nie- dzie siê papieski koncert orkiestr dê-

wielu wydarzeniach i uroczystoœciach. 
dŸwiedŸ, Marian Domaga³a - przewo- tych. 20.06 odbêd¹ siê zawody po¿ar-

Przypomnijmy je:
dnicz¹cy Rady Gminy w NiedŸwie- nicze w Mszanie Dolnej. Bêdzie zorga-

- pe³nienie warty przy Grobie Pañ-
dziu, Czes³aw Kawala - so³tys Koniny nizowana 13 wojewódzka pielgrzym-

skim, 
Zebranie otworzy³ dh Andrzej Sma- ka do Sanktuarium w Limanowej, a 

- zabezpieczenie imprezy„Majówka 
ciarz, po czym uroczyœcie wprowadzo- 17.10 odbêdzie siê pielgrzymka stra¿a-

na Orkanówce”,
no sztandar OSP w NiedŸwiedziu, oraz ków do Sanktuarium Mi³osierdzia Bo-

- pielgrzymka stra¿acka Szlakiem Pa-
minut¹ ciszy uczczono pamiêæ zmar³e- ¿ego w £agiewnikach. Zmieni³ siê re-

pieskim z Krzeptówek do Nowego Tar-
go dh W³adys³awa Stru¿aka. Nastêpnie gulamin nadawania odznaczeñ. 

gu (07.06),
dokonano wyboru przewodnicz¹cego Dh Tadeusz Patalita do³¹czaj¹c do siê 

- 50 - lecie OSP w £ostówce,
zebrania, którym zosta³ Andrzej Gru- ¿yczeñ noworocznych podziêkowa³ 

- II Do¿ynki Gminne (30.08),
szczyk, na protokolanta wybrano Annê stra¿akom za aktywny udzia³ w rato-

- zawody miejsko - gminne (30.08),
Stró¿ak, zaœ w sk³ad  Komisji Uchwa³ i waniu ¿ycia i dobytku mieszkañców. 

- Msza œw. na Turbaczu (06.09),
Wniosków weszli: Florian Bednarz, Wójt Gminy Janusz Potaczek wymieni³ 

- æwiczenia z KSRG w Szczawie,
Piotr NiedŸwiedzki i Tomasz Zapa³a. kwotê 39 tys. z³, która zosta³a przyzna-

- æwiczenia miejsko - gminne (24.11),
Zebranie przebieg³o wedle poni¿sze- na przez Radê Gminy na gotowoœæ bo-

- æwiczenia w Zespole Placówek O-
go, jednomyœlnie przyjêtego porz¹dku: jow¹ jednostki OSP. W nastêpnym roku 

œwiatowych w NiedŸwiedziu z udzia-
1. Sprawozdanie z dzia³alnoœci OSP planowany jest zakup nowego auta. Po-

³em PSP Limanowa (04.12).
w 2009 roku wyg³oszone przez Prezesa informowa³, ¿e w czerwcu odbêdzie siê 

Przekazano na sta³e do GPN w Porê-
Andrzeja Smaciarza, przedwyborczy „okr¹g³y stó³”, na który 

bie Wielkiej pompê ciœnieniow¹ do wo-
2. Sprawozdanie finansowe, z³o¿one zaproszono ca³y Zarz¹d OSP.

dy. W dniu 26.05.2009 roku inspektor 
przez dh Wies³awa Kowalczyka, Z kolei g³os zabra³ Marian Domaga³a, 

Wydzia³u Spraw Obywatelskich Zarz¹-
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  pe³ni¹cy funkcjê sekretarza Komisji 

dzania Kryzysowego Starostwa Powia-
z którym zapozna³ dh Robert Szarek, Rewizyjnej OSP. „Odczuwam zadowo-

towego w Limanowej przeprowadzi³ 
4. Przedstawienie  planu dzia³ania, lenie z tego, ¿e uda³o siê wypracowaæ 

kontrolê z dzia³alnoœci Stowarzysze-
5. Przedstawienie projektu finanso- rycza³t. Przekazujê podziêkowanie od 

nia. Wyniki kontroli okaza³y siê pozy-
wego, mieszkañców; bo czy leje, czy wieje, 

tywne, nie by³o ¿adnych uwag.
6. Dyskusja, czy mróz wy m³odzi, odwa¿ni i chêtni 

Obciêto o 20% dotacje z KSRG. 
7. Udzielenie absolutorium Zarz¹do- wyje¿d¿acie zawsze do akcji. ̄ yczê ty-

Otrzymaliœmy kwotê 4 tys. z³, za która 
wi za rok sprawozdawczy, le samo powrotów, co wyjazdów".

zakupiono pi³ê spalinow¹ do drewna o-
8. Wolne wnioski, Na tym dyskusjê zakoñczono. Komi-

raz 6 par specjalnego obuwia stra¿ac-
9. Podjêcie uchwa³ i przyjêcie wnio- sja Uchwa³ i Wniosków zaproponowa-

kiego. Za kalendarze uzbieraliœmy 5 ty-
sków do realizacji, ³a, aby podj¹æ dodatkow¹ uchwa³ê do-

siêcy  z³otych, za które planujemy za-
10. Zakoñczenie zebrania. tycz¹c¹ nadzoru stra¿aków przy re-

kup umundurowania galowego dla dru-
Jako pierwszy g³os zabra³ Prezes OSP moncie remizy. Prezes Andrzej Sma-

hów oraz wyposa¿enie.
w NiedŸwiedziu - dh Andrzej Sma- ciarz podziêkowa³ wszystkim za przy-

Zosta³ rozpoczêty przetarg na moder-
ciarz. W swoim wyst¹pieniu podsumo- bycie. W drugiej czêœci spotkania po-

nizacjê zaplecza kuchennego w remi-
wa³ i oceni³ rok 2009 w dzia³alnoœci ³amano siê op³atkiem, z³o¿ono sobie 

zie; remont rozpocznie siê w lutym, a 
niedŸwiedzkiej OSP. Powiedzia³ m.in.: ¿yczenia i spo¿yto wspólny posi³ek.

zakoñczy w czerwcu. Pozostaje pro-
 „Rok 2009 by³ porównywalny do lat 

Maria Lupablem zakupu pojazdu œredniego, ponie-
poprzednich pod wzglêdem wyjazdów 

wa¿ obecny „Magirus” skoñczy³ 36 lat, 
do akcji ratowniczo - gaœniczych. Nie 

a drugi „Dodge” - 41 lat i mo¿e nadejœæ 
wyje¿d¿aliœmy ani razu do po¿aru traw, 

taki dzieñ, w którym nie bêdzie czym 
zwiêkszy³a siê za to iloœæ wypadków 

wyjechaæ do akcji”.
oraz po¿arów. Od tego roku druhowie 

 Po odczytaniu kolejnych sprawozdañ 
otrzymuj¹ rycza³t za udzia³ w akcjach 

zebrani w g³osowaniu jawnym udzielili 
w wysokoœci 15 z³ za godzinê, oraz 10 

Zarz¹dowi OSP w NiedŸwiedziu jed-
z³ za szkolenia. Przeszkoliliœmy 6 dru-

nog³oœnego absolutorium.
hów: Marek Florczak, Marek Pa³ka, 

W dyskusji dotycz¹cej wys³uchanych 
Robert Szarek, Piotr Misiura, Marcin 

sprawozdañ g³os zabra³ dh Janusz Ku-
Wa¿ydr¹g, Kazimierz Wsolak. Druho-

rzeja, który podziêkowa³ za czêsty u-
wie Piotr NiedŸwiedzki i Tomasz Za-

dzia³ w akcjach stra¿aków - ochotni-
pa³a ukoñczyli w Limanowej kurs kie-

ków z NiedŸwiedzia oraz zapozna³ ze 
rowania ruchem. 

sposobem naliczania dotacji. Na koniec 



 Musimy siê opieraæ w swoich dzia³a-
niach na fundamencie wiary. Broniæ Jak co roku, w miesi¹cu styczniu od- stwo, które nosi w sobie znamiona wiel-
syækik wartoœci, które wywodz¹ siê z by³y siê tradycyjne Spotkania Op³atko- kiej polskiej tradycji, tak wielkiej, ¿e 
korzeni chrzeœcijañskik Nasyj Ojcyzny. we. Najbardziej uroczysty wymiar mia³ trzeba,¿eby trwa³a ona nadal, a¿eby ¿a-
Pamiêæ o naucaniu Jana Paw³a II - Ho-bez w¹tpienia Op³atek u Podhalan, to- den obyczaj, ¿aden styl i moda wspó³-
norowego Cz³onka Zwi¹zku Podhalan te¿ jego opis znalaz³ siê na naszych ³a- czesnoœci tej wielkiej podhalañskiej 
to barz wielki obowi¹zek przestrzega-mach. tradycji nie zniszczy³y i nie wypar³y.
nio tego, co nom nakazywo³ i skazywo³ Piêknie brzmia³y podczas Mszy œw. 24 stycznia w Porêbie Wielkiej odby- jakimi drogami krocyæ bez zycie. Tycy kolêdy w wykonaniu zespo³u regional-³a siê uroczystoœæ op³atkowa Zwi¹zku siê to nos syækik Góroli, przecie my to nego “Porêbiañski Ród”. Podhalan, zorganizowana przez Od- honorowo przyrzekali w Ho³dzie z³ozo-Przed zakoñczeniem Mszy œw. g³os dzia³ w NiedŸwiedziu. Spotkanie roz- nym w Zakopanym. Niek nase dzia³ania zabra³ Prezes Zwi¹zku Podhalan, Ma-poczê³o siê Msz¹ œw. w koœciele MB pokazujo, ze w tyk trudnyk casach wal-ciej Motor - Grelok, który podsumo-Fatimskiej. Przyby³y poczty sztandaro- ki o przys³y wymiar ideologiczny Euro-wa³ ubieg³y rok, przedstawi³ plany na we 21 oddzia³ów terenowych, w³adze py i Œwiata, na Góroli Polskik mo¿na nowy i z³o¿y³ obecnym ¿yczenia. Po-Zwi¹zku Podhalan, parlamentarzyœci, licyæ. Syækiego dobrego, ³ask Bo¿ych w wiedzia³ m.in. „Nas Zwi¹zek jes po ob-przedstawiciele w³adz codziennym zywobyciu”.

pañstwowych i samorz¹- Po Mszy œw. w procesji 
dowych oraz parafianie. ruszy³y poczty sztanda-
Obecni byli m.in: senator rowe i uczestnicy uro-
RP S. Kogut, pose³ B. Pa- czystoœci w barwnych 
luch, radna sejmiku ma³o- strojach do budynku 
polskiego B. Dziwisz, Szko³y Podstawowej. Po 
prezes Zwi¹zku Podhalan zajêciu miejsc w piêknie 
M. Motor - Grelok, staro- udekorowanej sali gim-
sta powiatu limanow- nastycznej, zebranych 
skiego J. Pucha³a, wice- powita³ Prezes Oddzia³u 
starosta F. Dziedzina, sta- w NiedŸwiedziu - An-
rosta k³odzki K. Baldy z drzej Napora. Wójt J. Po-
delegacj¹,kapelan Zwi¹z- taczek odczyta³ list od 
ku Podhalan ks. J. Gacek, Marsza³ka Wojewódz-
przewodnicz¹cy Rady M. twa Ma³opolskiego Mar-
Domaga³a, wójt J. Pota- ka Nawary, a pose³ Anna 
czek. chodach Jubileusu 90 - lecia powsta- Paluch w imieniu w³asnym i senatora S. 

Zebranych powita³ ks. Proboszcz Ja- nio. Wielki wysi³ek, ogrom roboty nasyk Koguta z³o¿y³a wszystkim ¿yczenia.
nusz Moska³a. Homiliê, piêkn¹ gwar¹ dzia³aczy dlo chwa³y i hyru wspólnej Po odczytaniu fragmentu Pisma œw. i 
góralsk¹, wyg³osi³  ks. kapelan  Jan Ga- góralskiej sprawy. Godnie spotkali my modlitwie nast¹pi³o ³amanie siê op³at-
cek - wychowanek ks. Prof. Józefa Ti- siê w tym minionym roku w Zakopanym, kiem i sk³adanie ¿yczeñ z serdecznymi 
schnera. Rozpocz¹³ j¹ od œpiewu s³yn- w Rajczy, i na koniec w Mieœcie. Nowo- wzajemnymi uœciskami. 
nej nowotarskiej pastora³ki Wsyndy tarski Zjazd piyrsy roz w historii Zwi¹z- Nastêpny punkt programu, to coœ dla 
œniyga nasu³o, nasu³o... Nawi¹zuj¹c do ku Podhalan swoj¹ obecnoœciom zas- cia³a czyli obiad, i znowu uciecha dla 
odczytanej Ewangelii opar³ swoje roz- cyci³ som Prezydent RP Lech Kaczyñ- ducha - wystêpy zespo³ów: „Turbacy-
wa¿ania na myœli W³adys³awa Orkana, ski. Miniony rok to nie ino Zjazdy, to tyz  ki”, „Gorcanie” i „Porêbiañski Ród”. 
które piewca góralszczyzny wytyczy³ uroczystoœci poœwiyncynio sztandarów, Bardzo podoba³ siê wytêp m³odzie¿y, 
jako program dzia³alnoœci Zwi¹zku konferencja naukowa Górole w walce o która pod opiek¹ Marii Rataj przygoto-
Podhalan. To tu, na tej gorczañskiej zie- niepodleg³oœæ Polski,duzo spotkañ, po- wa³a Gorczañsk¹ szopkê wed³ug pier-
mi, wœród naszych przodków zrodzi³y siadów i róznorakik imprez. Syæko zor- wowzoru Mariana ̄ urka. 
siê te szlachetne idee, które z dum¹ s¹ ganizowane spo³ecnym wysi³kiem na-  Ks. J. Moska³a obdarowa³ zebranych 
kontynuowane wœród wszystkich Pod- syk dzia³aczy zwi¹zkowych. Przed nami piêknie wydanym œpiewnikiem „Kolê-
halan zarówno w kraju, jak i za grani- Nowy Rok, roboty i planów moc. Ceko dy i pastora³ki”. Uczczono przypadaj¹-
c¹. Kapelan podkreœli³ rolê tradycji i nos organizacja II œwiatowego Zjazdu c¹ w bie¿¹cym roku 80 rocznicê œmier-
przywi¹zania do wiary polskich górali Góroli, konferencje, realizacja projek- ci W. Orkana - postara³a siê o to kustosz 
oraz przypomnia³ s³owa Ojca Œw. Jana tów, organizacja regionalnych imprez. Orkanówki Jadwiga Zapa³a przybli¿a-
Paw³a II- Honorowego Cz³onka Zwi¹z- Chcemy tyz umocniaæ nasom organiza- j¹c zebranym przebieg uroczystoœci po-
ku Podhalan, który stwierdzi³: Górale cje opieraj¹c si³ê na stwierdzeniu z tra- grzebowej „Porêbiañskiego Dumaca”, 
to jedyne w s woim  rodzaju  spo³eczeñ- dycj¹ w nowoczesnoœæ. która  by³a  ¿ywio³ow¹ 
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           nie tradycji i kultury ludowej oraz pra- - „Jestem po raz pierwszy w tych stro-
Na zakoñczenie wystêpów zaprezen- ca nad w³asnym cz³owieczeñstwem, nach. Koœció³ w Porêbie Wielkiej zrobi³ 

towa³ siê zespó³ z Tylmanowej. Wrê- dbamy o nasz¹ to¿samoœæ góralsk¹. na mnie du¿e wra¿enie, jest prawdziwie 
czono dyplomy sponsorom: Annie Pa- Cenne jest, ¿e m³odzi w³¹czaj¹ siê do góralski. Podoba mi siê jednoœæ górali, 
lac, Marii Kozickiej, Bo¿enie Pota- pracy pod kierownictwem p. Marii Ra- solidarnoœæ, czuje siê rodzinê. Równie¿ 
czek, Jerzemu Wójciakowi, Jerzemu taj”. Prezes Kogut chêtnie przyje¿d¿a w te 
Lachowi, Marianowi Cieniawskiemu, Andrzej Gruszczyk: - „Takie spotka- okolice”.
Józefowi Napora, Sebastianowi Napo- nia s¹ bardzo mi³e i potrzebne, mobili- Wójt Janusz Potaczek: -„Bardzo pod-
ra. Podziêkowano aktywnym dzia³a- zuj¹ do wysi³ku organizacyjnego i daj¹ nioœle prze¿ywamy tê uroczystoœæ. Kon-
czom: Janinie Tram, Zofii Haras, Bar- zadowolenie. G³ówny trud pracy nad tynuujemy tradycjê góralsk¹, o któr¹ 
barze Palac, Józefie Lupa, Andrzejowi przygotowaniem imprezy spocz¹³ na kiedyœ tak zabiega³ W³adys³aw Orkan, 
Smaciarzowi, Jerzemu Palac, jeden z za³o¿ycieli Zwi¹zku 
Stanis³awowi Burnos i Broni- Podhalan istniej¹cego ju¿ od 
s³awowi Kaczor. 90 lat. To zaszczytny obowi¹-

Na zakoñczenie uroczysto- zek, gdy¿ dzia³alnoœæ Zwi¹z-
œci odby³a siê zabawa tanecz- ku s³u¿y dobru Rzeczypospo-
na. litej Polskiej oraz gospodar-

Oto kilka opinii o uroczysto- czemu i kulturowemu rozwo-
œci: jowi ziem góralskich”.

Jakie s¹ Pana wra¿enia z Krzysztof Baldy - starosta 
dzisiejszej uroczystoœci? k³odzki: - „Uczestniczê w tej 

Prezes Zwi¹zku Maciej Mo- uroczystoœci wraz z delega-
tor - Grelok: - „Ka¿dy op³atek cj¹ dziêki wspó³pracy z wice-
to radosne spotkanie w rodzi- starost¹ powiatu limanow-
nie. Dla mnie, jako prezesa to skiego Franciszkiem Dzie-
spotkanie w tak licznym gro- dzin¹. Wspania³a impreza i 
nie prezesów okrêgów nie zda- niezapomniane wra¿enia o-

Prezesie A. Napora i ¿onie Janinie”.rza siê tak czêsto. Modlimy siê w ko- raz nawi¹zanie potrzebnych kontaktów, 
Jadwiga Zapa³a: - „Cieszê siê, ¿e kul-œciele, a potem mamy czas dla siebie   gdy¿ bêdziemy u nas tworzyæ zespo³y 

tura ludowa siê rozwija. W naszym Od-na rozmowy. W naszym, zabieganym graj¹ce muzykê góralsk¹. Na naszych 
dziale po³o¿yliœmy nacisk na naukê, œwiecie, takie spotkania daj¹ nam si³ê terenach znajduje siê spora grupa mie-
zatrudniliœmy trzech instruktorów, do dalszej dzia³alnoœci; wszak ³ado- szkañców wywodz¹cych siê z Ziemi Or-
dziêki czemu mamy zaplecze dla pow-wanie akumulatorów to dla Motora kana, którzy po wojnie zmienili miejsce 
sta³ych i istniej¹cych zespo³ów. Myœlê, niezbêdne”. zamieszkania, ale muzyki, stroju i oby-
¿e program dzisiejszego spotkania by³ Prezes Oddzia³u Andrzej Napora: czaju swoich stron nie zapomnieli”.  
urozmaicony i dobrze œwiadczy³ o na-- „Przygotowaliœmy siê na przyjêcie 
szych zwi¹zkach z Orkanem”. Przygotowa³a i opracowa³a 400 goœci. To wielka radoœæ spotkaæ siê 

Pawe³ Mól - Fundacja Pomocy Oso- Maria Lupaw takim zgromadzeniu i dziêkujê wszy-
bom Niepe³nosprawnym w Stró¿ach, stkim przyby³ym. Naszym zadaniem jest 
gdzie prezesem jest senator S. Kogut:s³u¿ba OjczyŸnie przez podtrzymywa-

manifestacj¹ góralszczyzny.

Urz¹d Gminy w NiedŸwiedziu przypo- ny pok.11, oraz œledz¹c:
mina mieszkañcom o wiosennych porz¹d-  stronê internetow¹ gminy: www.niedzwiedz.iap.pl, 
kach swoich nieruchomoœci oraz terenów w BIP, oraz tablicê og³oszeñ w tut. Urzêdzie.
przylegaj¹cych, jako ¿e ka¿da posesja jest 
wizytówk¹ naszej gminy. Harmonogram wywozu nieczystoœci sta³ych

Przypominamy mieszkañcom o syste-
matycznym opró¿nianiu szamb nie pod³¹- Firma „EMPOL” Tylmanowa 
czonych do kanalizacji i zachowaniu do 

Pierwsza œroda miesi¹ca  Podobin i czêœæ NiedŸwiedzia kontroli faktury od firmy dokonuj¹cej 
Druga œroda miesi¹ca:  Porêba Wielka, Porêba Górnawywozu; jest ona dowodem na opró¿nia-
Trzecia œroda miesi¹ca:  Koninki nie szamb. 
Czwarta œroda miesi¹ca: Konina Eternit do wywozu i utylizacji nale¿y zg³aszaæ do Urzêdu 

Gminy w NiedŸwiedziu pok. nr.11, gdzie mo¿na uzyskaæ 
Firma „MARKOM” szczegó³owe informacje. Informujemy mieszkañców gmi-

ny, ¿e dokonywana jest analiza 280 wniosków z³o¿onych 
Pierwszy i trzeci poniedzia³ek miesi¹caprzez w³aœcicieli nieruchomoœci w ubieg³ym roku dotycz¹-

cych zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mo¿na bezp³atnie dobraæ ka¿d¹ iloœæ pojemników do se-
NiedŸwiedŸ wsi Konina,NiedŸwiedŸ,Podobin,Porêba Wiel- gregacji œmieci, które po dokonaniu segregacji bêd¹ wywo-
ka. W miesi¹cu kwietniu zakoñczone zostan¹ prace, a o wy- ¿one w cenie ni¿szej o 50 %. 
nikach poinformujemy listownie wnioskodawców. Ponad- Pojemniki mo¿na odbieraæ w biurze Domu Kultury 
to informacje o dokonywanych zmianach planu zagospo- w NiedŸwiedziu w godzinach: od 7.00 do 15.00      
darowania przestrzennego mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gmi-



Tadeusza Filipiaka: - „Jak ¿ar ogniska na polanie z wolna 
 “¯ycie tylko dogasa, tak Twoje, Druhno Barbaro, d³ugie i piêkne ¿ycie 

wtedy jest warte zgas³o na zawsze w niedzielê, ostatni dzieñ lutego! 
i wtedy daje radoœæ Co powiemy wysmuk³ym sosnom ze Skar¿yska, Rowów, 
 jeœli jest s³u¿b¹”. Pobierowa? ¯e ju¿ nigdy na nie spojrzysz? ¯e nie zach-

wycisz siê zapachem ich ¿ywic? Co mamy powiedzieæ tego hm. A. Kamiñski
lata falom Ba³tyku i kryj¹cemu siê za horyzontem w jego 
wodach s³oñcu? Przecie¿ nie uwierz¹, ¿e Ciebie ju¿ nigdy    
tam nie bêdzie!”W dniu 28 lutego 2010 roku w wieku 85 lat zmar³a Druhna 

 Wokó³ Jej trumny w mszañskiej œwi¹tyni zgromadzi³y siê hm. Barbara Panaœ, instruktorka, by³a Komendantka Hufca 
setki wychowanków, instruktorów, zuchów i harcerzy z Gorczañskiego, znana wszystkim jako "Babcia Panasiowa". 
Mszany Dolnej i okolic, z Krakowa, Jordanowa, Limano-Jej ¿ycie by³o s³u¿b¹ dla innych. Wierna harcerskim idea-
wej, Rabki, Nowego Targu i Nowego S¹cza, bo wszêdzie w ³om, w codziennym ¿yciu kszta³towa³a postawy innych. 
tych miejscowoœciach pozostawi³a wielk¹ rzeszê przyjació³ Pe³na inwencji, pomys³ów, radoœci ¿yciowej, ca³ym sercem 
i podopiecznych, dla których by³a ukochan¹ Babci¹ Pana-oddawa³a siê pracy harcerskiej. Wychowa³a wiele pokoleñ 
siow¹, Druhn¹ Basi¹, Komendantk¹ i najlepsz¹ Szefow¹. harcerzy. Kawaler „Orderu Uœmiechu”, cz³onek „Szarych 
Wystawion¹ na katafalku trumnê, otoczy³y wieñce i wi¹-Szeregów”. Odznaczona Krzy¿em Kawalerskim Orderu 
zanki kwiatów. Na ostatniej warcie stanê³y poczty sztanda-Odrodzenia Polski oraz Z³otym Krzy¿em Zas³ugi dla ZHP. 
rowe, kilkuletnie zuchy z Podobina, harcerki z mszañskich W wieku 8 lat zosta³a zuchem w Przemyœlu, mieœcie w 
gimnazjów i instruktorzy z Gorczañskiego Hufca ZHP. Har-którym siê urodzi³a, gdzie mieszka³a i zda³a maturê. Tam te¿ 
cerskie pieœni, muzyka stra¿ackiej orkiestry i wojskowe od grudnia 1940 roku podjê³a konspiracyjn¹ dzia³alnoœæ. 
werble towarzyszy³y sk³adaj¹cym ostatni ho³d Zmar³ej.W 1945 roku zda³a egzamin maturalny i pojecha³a do Kra-

Harcmistrz Barbara Panaœ spoczê³a na miejscowym kowa studiowaæ polonistykê na Uniwersytecie Jagielloñ-
cmentarzu. Mogi³ê pokry³y wieñce i wi¹zanki kwiatów. skim. Na kilka dni przed rozpoczêciem studiów zg³osi³a siê 

W stronê gorczañskich szczytów i lasów pop³ynê³a „Har-do Komendy Chor¹gwi. Przydzielono jej jedn¹ z krakow-
cerska modlitwa”:skich dru¿yn. W 1946 roku pojecha³a na swój pierwszy obóz 

i tak zaczê³a siê jej przygoda z harcerstwem, która, a¿ trudno 
uwierzyæ, trwa³a do ostatnich lat jej ¿ycia. Przez ca³y ten 
czas by³a otoczona dzieæmi i m³odzie¿¹. Nawet w ostatnich 
latach, kiedy zmuszona by³a poruszaæ siê na wózku inwali-
dzkim, prowadzi³a obozy harcerskie. Nikt, kto choæ raz by³ z 
Ni¹ na obozie, nie zapomni wspólnych chwil spêdzonych 
przy blasku ogniska, nastrojowych gawêd, melodii harcer-
skich piosenek. „Ogniska ju¿ dogasa blask” - tak brzmi¹ s³o-
wa harcerskiej pieœni dla dh. Panasiowej. Ognisko utraci³o 
blask, ale œpiewajmy dalej: „Przy innym ogniu, do zobacze-
nia znów...”. 

 Na ostatnie po¿egnalne spotkanie w mszañskim koœciele 
przybyli bliscy,kap³ani,przedstawiciele w³adz miasta i gmi-

O Panie Bo¿e, Ojcze nasz,
W opiece Swej nas miej!
Harcerskich serc
Ty drgnienia znasz
Nam pomóc zawsze chciej!
Wszak Ciebie i Ojczyznê
Mi³uj¹c chcemy ¿yæ,
Harcerskim prawom w ¿ycia dniach
Wiernymi zawsze byæ.

Druhna Basia do ostatnich chwil swej ziemskiej wêdrów-

ki harcerskim symbolom i prawom by³a wierna. I taka po-

zostanie w naszej pamiêci! Czuwaj!ny, ¿egnali j¹ przedstawiciele Kwatery G³ównej z Warsza-
wy i Komendy ZHP z Krakowa, znajomi i s¹siedzi. By³y 

                                                              hm  Anna Liberda  
piêkne s³owa wypowiedziane przez burmistrza Mszany Dln   
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sta wtedy têtno i ciœnienie, a w okolicy serca dzia³u w pogrzebie osoby bliskiej, czy zna-
pojawia siê uczucie dziwnego,b³ogiego cie- jomej. Chwilowo radoœæ ¿ycia zostaje zm¹-
p³a; mo¿e to przestroga p³yn¹ca od bliskiej cona, niczym dokuczliwe, niepokoj¹ce „u-
ci Istoty, spoczywaj¹cej w grobie u twych k³ucie”. Wnet siê go jednak pozbywamy, o-
stóp?  puszczaj¹c w poœpiechu po odbytej cere-

Bywa, ¿e poszukuj¹c mogi³y zmar³ego, monii pogrzebowej to nieprzyjazne (jak siê 
za którego chcesz siê pomodliæ, twoje oko nam wtedy wydaje) miejsce. I jeszcze raz w 
niespodziewanie spostrzega na przygodnie roku trzeba je nawiedziæ: 1 listopada! Boæ 
napotkanym nagrobku znajome ci dobrze to przecie¿ obowi¹zek! Nie ma w tym wszy-„Panta rei”- wszystko p³ynie. Ta staro¿yt-
imiê i nazwisko. Zaskoczony, zatrzymujesz stkim nic niezwyk³ego. Takie jest ¿ycie! Po na, grecka maksyma jest dla nieœmiertelna, 
siê i zdumiony pytasz siebie: Jak to? To On, prostu! ponadczasowa. Doœwiadcza jej tak¿e ka¿dy 
Ona nie ¿yje? Twój kolega, twoja kole¿an- Ta optyka zmienia siê jednak diametral-cz³owiek, w szczególny zaœ sposób, prze¿y-
ka, z którymi kiedyœ razem siê bawi³eœ, cho- nie w okresie, który potocznie zwiemy je-waj¹cy jesieñ swojego ¿ycia. 
dzi³eœ do szko³y, przyjaŸni³eœ? Jakie¿ za- sieni¹ ¿ycia. Wtedy wszystko zaczyna na-Ongiœ, wêdruj¹c w piêkne, s³oneczne, let-
skoczenie...i tajemniczo dolatuj¹cy spoœród bieraæ innych barw. Pojawiaj¹ siê pierwsze nie przedpo³udnie po makowskim cmenta-
liœci rosn¹cego obok starego, wiekowego oznaki chorób zwiastuj¹cych czaj¹c¹ siê za rzu parafialnym w poszukiwaniu nagrob-
drzewa cichuteñki, niemal niedostrzegalny, progiem, nieub³agan¹ staroœæ. Miejsce da-nych epitafiów, napotka³em modl¹c¹ siê 
ale wystarczaj¹co s³yszalny sygna³ - ostrze- wnych, weso³ych i przyjemnych uroczysto-starsz¹ osobê. Nie wiedzieæ czemu, (tak mi 
¿enie: to jego, jej ju¿ nie ma? Ju¿ siê z nim, z œci, na których przez tyle, tyle lat goœciliœmy siê wtedy zdawa³o), owa rozmodlona ko-
ni¹ nie spotkam, nie porozmawiam? Po (wesela, chrzœciny, imieniny), zaczynaj¹ bieta zwróci³a mi nastêpuj¹c¹ uwagê: „Pro-
krótkiej chwili zaskoczenia, w której zna- zajmowaæ ...pogrzeby. Radosne œcie¿ki wê-szê pana, cmentarz nie jest miejscem do 
laz³eœ siê w tamtym, minionym ju¿ œwiecie, drówek po kawiarniach, restauracjach i  dy-zwiedzania, ani spacerowania. To miejsce, 
dociera do twojej œwiadomoœci odwieczna skotekach zamieniaj¹ siê w œcie¿ki szpital-gdzie przychodzimy, aby pomodliæ siê za 
prawda o przemijaniu. I choæ s³oñce otula ne, tak¿e coraz czêœciej cmentarne, których zmar³ych, nastêpnie je opuszczamy”. Potra-
twe cia³o promieniami swojego ciep³a, choæ tak bardzo nie kochaliœmy za m³odu. Za-ktowa³em wówczas przestrogê skierowan¹ 
w powietrzu unosi siê mi³a woñ kwitn¹cych czynamy z niepokojem spostrzegaæ, i¿ co-pod moim adresem skinieniem rêki i dalej 
na mogi³ach kwiatów, stajesz nagle w jednej raz czêœciej goœcimy w smutnych obrzê-wêdrowa³em pomiêdzy grobami, spisuj¹c 
chwili - oko w oko z przeznaczeniem, któ- dach po¿egnañ tych, którzy razem z nami interesuj¹ce mnie epitafia.
rego w ¿aden sposób nie unikniesz, bo taka kroczyli po wspólnej drodze ¿ycia. Ich i na- W dwa, b¹dŸ trzy lata póŸniej, po którejœ 
kolej rzeczy. Tego przeznaczenia na pewno sze miejsce wype³nia, zajête swoimi spra-z kolejnych z uroczystoœci pogrzebowych, 
doœwiadczysz i byæ mo¿e - spotkasz siê z wami i problemami, m³ode pokolenie. Dy-powróci³em myœlami do tamtego zdarzenia. 
kimœ, przy kogo grobie stoisz. Pytanie tyl- skretnie, po cichu, z ¿elazn¹ konsekwencj¹ Zacz¹³em je przemyœliwaæ... i tak narodzi³ 
ko, kiedy? A potem, ktoœ bardzo ci dziœ bli- nieub³aganych praw natury, zaczynamy od-siê poni¿szy tekst, traktuj¹cy o cmentarzu, 
ski stanie na twoim miejscu, i historia po- stawaæ, schodziæ na margines g³ównego miejscu nazywanym niekiedy w literaturze 
wtórzy siê, co do joty. Tylko postacie gra- nurtu ¿ycia. Nie jest to uczucie mi³e, ale im „miastem umar³ych”, czasem, w literaturze 
j¹ce role ¿ywych i umar³ych zamieni¹ siê szybciej siê z nim oswoimy, tym lepiej dla sensacyjnej pogardliwie “parkiem sztyw-
miejscami. Ten nieodgadniony teatr ¿ycia nas i naszych bliskich. Im szybciej pojmie-nych”.  
trwa i trwa! Raz wprawiony w ruch, z do- my kolej rzeczy i z ni¹ siê pogodzimy, tym Cmentarz! Smêtarz! Smentarz! Tajemni-
k³adnoœci¹ doskona³¹ powtarza swój tajem- owa jesieñ ¿ycia bêdzie dla nas bardziej s³o-cze, ciche miejsce, gdzie tylko szum ko³y-
niczy cykl, który kiedyœ dobiegnie koñca. neczna i pogodna; nawet choroby bêd¹ mia-sz¹cych siê ga³êzi wierzb i œwiergot ptaków 
Kiedy i jak? To wie tylko Si³a, która unikal- ³y mniejszy przystêp i moc.przypomina przebywaj¹cym na nim cz³o-
ny we Wszechœwiecie eksperyment ¿yciem Na szczêœcie, ku pokrzepieniu serc i umy-wiekowi, ¿e dla niego ¿ycie trwa, ¿e jeszcze 
zwany, uruchomi³a.  s³ów, dane jest unikalne lekarstwo,które po-nie przynale¿y jeszcze fizycznie do tego mi-

 Znaj¹c, przeto los, jaki ka¿dego z nas na zwala godnie ów finisz ¿ycia przetrwaæ i w stycznego miejsca. Wszak tylko do czasu! 
pewno spotka, pozostaje tylko jedno; odpo- spokoju do jego mety dotrzeæ. Problem w Cmentarz, ten rodzinny, parafialny, to za-
wiednio siê na jego przyjêcie przygotowaæ. tym, ¿e aby z niego skorzystaæ, trzeba w nie pisana w nagrobnych obrazach i epitafiach 
Nie jest to proste, ani ³atwe; wszak sama wierzyæ! Jest ono bowiem przeznaczone  ksiêga naszego ¿ycia. Wêdrówka po nim, to 
przygoda ¿yciem zwana nie jest ³atwa, a có¿ wy³¹cznie dla tych, którzy s¹ przekonani, i¿ powrót w nasz¹ przesz³oœæ, w czasy m³odo-
dopiero jej fina³ œmieræ!!! œmieræ i grób nie s¹ odejœciem w stan pustki œci. W tym dziwnym, cichym miasteczku, 

 Có¿, zatem pocz¹æ? Niestety, nie ma tu i nicoœci, ale s¹ przejœciem do lepszego, ulice zast¹pione s¹ alejkami, a domy miesz-
gotowej recepty, czy remedium, jako, ¿e po- sprawiedliwszego œwiata, do „cichej krainy, kalne, grobami. W nich to spoczywaj¹ Ci, 
¿egnanie ze œwiatem, to najbardziej intym- w której ból nie mieszka i ³za nie p³ynie”. To którzy od nas na zawsze odeszli. Wêdruj¹c 
ny moment ¿ycia. Poniewa¿ ka¿dy cz³o- pokrzepiaj¹ce przes³anie nios¹ piêkne dni owymi alejkami, napotykasz mogi³y ludzi 
wiek jest osobowoœci¹ niepowtarzaln¹, nie- Triduum Paschalnego i wieñcz¹ca je uro-zapamiêtanych z dzieciñstwa, m³odoœci, 
powtarzalne jest te¿ owego momentu jed- czystoœæ Zmartwychwstania. Jeœli uprzyto-s³owem przesz³oœci, która na zawsze prze-
nostkowe prze¿ywanie. mniæ sobie, i¿ tym wielkim dniom towarzy-minê³a. Przed oczyma, znienacka - ale jak-

Bana³em jest stwierdzenie, ¿e o najtrud- szy budzenie siê przyrody do ¿ycia, to ani ¿e¿ wyraziœcie - pojawiaj¹ siê twarze rodzi-
niejszej, ostatniej naszej „podró¿y” wolimy œmieræ, ani cmentarz, nie musz¹ przygnia-ców, s¹siadów, krewnych i znajomych, któ-
na co dzieñ nie myœleæ. Tak nam wygodniej! taæ swoim przes³aniem bólu i smutku. Jak rych ju¿ nie ma. Ukazuj¹ siê zachowane w 
Takie postêpowanie dyktuje te¿ naturalny, pokazuj¹ owe cztery dni w roku, tak¿e podœwiadomoœci obrazy i migawki z lat mi-
podœwiadomy odruch lêku! W latach m³o- œmieræ mo¿e byæ  Ÿród³em nowego ¿ycia!   nionego czasu radoœci, beztroski, gdy prze-
doœci i pe³ni ¿ycia, problem œmierci nieomal bywa³eœ i wychowywa³eœ siê poœród tych, z 
nie istnieje, nie zaprz¹ta zabieganej co- Stanis³aw Stopaktórymi dziœ nie mo¿esz zamieniæ s³owa, 
dziennoœci. Lokuje siê gdzieœ obok nas, ni-którzy przemawiaj¹ do ciebie jedynie za po-
czym abstrakcja. Czasem tylko ów spokoj-moc¹ mniej czy bardziej sentymentalnych, 
ny i pogodny rytm, zostaje chwilowo zak³ó-znajduj¹cych siê na tablicach nagrobnych, 
cony przez smutny obowi¹zek wziêcia u-s³ów. Podœwiadomie, niezauwa¿alnie wzra-

 

 



    

W centrum znajduje siê pomnik pierw- uprawiania tego sportu. Na naszej tra-
szego zdobywcy najwy¿szego szczytu sie, zwanej równie¿, jako „Great Ocean 
Australii, sir Edmunda Strzeleckiego, Road”, znajduje siê wiele atrakcyjnych 
który na czeœæ polskiego, historyczne- turystycznie miejsc. Nam uda³o siê od-
go przywódcy, nada³ szczytowi nazwê wiedziæ m.in. Cape Otway z rezerwa-Opuszczaj¹c Alaskê wiedzieliœmy, ¿e 
Góra Koœciuszki. My równie¿ chcieliœ- tem koali oraz „12 Aposto³ów”, które teraz czeka nas zupe³nie coœ innego. 
my wejœæ na szczyt. Wybraliœmy d³u¿- tworz¹ skalne iglice wystaj¹ce z ocea-Kilkugodzinny przelot do San Franci-
szy wariant wiod¹cy z Prze³êczy Char- nu. Z powodu intensywnych procesów sco, nastêpnie, mijaj¹c Hawaje, 15 - go-
lotte. Po pokonaniu 10 km, w padaj¹- erozyjnych zosta³o ju¿ tylko 7 ska³. dzinny lot non-stop przez Pacyfik do 
cym deszczu i mocnym wietrze weszli- W tym miejscu odbiliœmy na pó³noc Australii. Ten odleg³y kontynent poja-
œmy na „dach Australii”. Sam wierz- by dotrzeæ do pasma Grampianów. Te wi³ siê dopiero tu¿ przed l¹dowaniem; 
cho³ek przypomina szczyt Babiej Góry. bardzo malownicze góry s¹ ostoj¹ dzi-w œwietle wschodz¹cego s³oñca wygl¹-
Po kilkunastu minutach zaczêliœmy ko ¿yj¹cych kangurów szarych, któ-da³ jak jakaœ magiczna wyspa. Z pok³a-
zejœcie, by po godzinie dotrzeæ na par- rych „stada” mo¿na zobaczyæ na ka¿dej du samolotu dostrzegliœmy najs³ynniej-

wiêkszej polanie. Dla mi³oœni-sz¹ australijsk¹ budowlê - bia³y 
ków przyrody miejsce idealne, a-gmach opery rozpoznawalnej na 
le dla kierowców bardzo niebez-ca³ym œwiecie. Sydney przywita-
pieczne. Zwierzêta te bardzo czê-³o nas s³oneczn¹ i upaln¹ pogod¹. 
sto poruszaj¹ siê wzd³u¿ drogi,  Na lotnisku Kinsford Smith znaj-
powoduj¹c du¿¹ liczbê wypad-dowa³y siê ogromne samoloty z 
ków, szczególnie w porze wie-ca³ego œwiata, w tym najnowszy 
czorowo - nocnej. Z tych wzglê-Airbus A380, obecnie jednej z 
dów ograniczaliœmy nasze  nocne najlepszej linii lotniczych œwiata 
podró¿owanie  do minimum.  Singapore Airlines. Do Sydney z 

Kolejny dzieñ przywitaliœmy ka¿dego kontynentu jest daleko, a 
ju¿ w Adelajdzie, stolicy stanu przelot trwa kilkanaœcie godzin. 
Po³udniowa Australia. Spokojn¹ Australia by³a kiedyœ koloni¹ kar-
atmosferê przerywa³y korowody n¹, na któr¹ przywo¿ono najgroŸ-
œwiêtych Miko³ajów, przygoto-niejszych przestêpców z Anglii. 

king. Mimo specjalistycznych górskich wuj¹cych siê do œwi¹t Bo¿ego Naro-Teraz jest jednym z najciekawszych tu-
ubrañ byliœmy kompletnie przemocze- dzenia. Jedyn¹ cech¹ przypominaj¹c¹ rystycznie krajów œwiata.
ni; na nic zda³a siê kosmiczna techno- „tych” znanych w Europie by³a d³uga Po wyjœciu z lotniska i prawie 25 - go-
logia gore-tex'u, kilkadziesi¹t lat temu broda i czerwona czapka, reszta stroju dzinnej podró¿y musieliœmy siê zaakli-
wymyœlonego jako materia³ na ubrania by³a w wersji letniej, czyli koszulka i matyzowaæ do nowej rzeczywistoœci. 
dla astronautów, dziœ rozpowszechnio- krótkie spodenki. Ostatnim naszym po-Zmêczenie, niewyspanie i lewostronny 
nego w bran¿y outdoor. stojem na „wybrze¿u po³udniowym” ruch w ciasnych uliczkach Sydney, wy-

Po wysuszeniu ruszyliœmy w dalsz¹ jest Port Pirie, bêd¹cy du¿ym portem musza³y na nas maksymalne skupienie 
drogê. Kilka godzin póŸniej, zje¿d¿aj¹c za³adunkowym produktów rolnych.uwagi. Samo miasto bardzo czyste i no-
przez egzotyczne lasy deszczowe, do-woczesne, wyda³o nam siê trochê sen-
tarliœmy do wybrze¿a Pacyfiku. Trasa ne. W centrum znajduj¹ siê g³ówne a-
wiod³a drog¹ prowadz¹c¹ wzd³u¿ wy-trakcje: most „Harbor” oraz charakte-
brze¿a. Ok. 200 km na po³udnie, za Cie-rystyczny gmach opery, bêd¹cy jedn¹ z 
œnin¹ Bassa, znajdowa³a siê ju¿ Tasma-wizytówek Australii. Po obejrzeniu 
nia. Mimo kalendarzowego pocz¹tku miasta ruszyliœmy do stolicy kraju Can-
lata, wci¹¿ by³o dosyæ zimno i sztormo-berry. Nie jest to miasto najwiêksze, nie 
wo. Po kilkunastu godzinach dotarliœ-skupia instytucji finansowo-bizneso-
my na Wyspê Phillip, gdzie zbudowany wych jak Sydney czy Melbourne. Znaj-
zosta³ najwiêkszy w Australii tor for-duj¹ siê tu ambasady oraz budynki ad-
mu³y1. W okolicy mo¿na spotkaæ na ministracyjne. Mo¿na je porównaæ do 
wolnoœci pingwiny, które ¿yj¹ w po³ud- Z tego punktu naszej wyprawy mu-Waszyngtonu, czy Brasilia City. 
niowej czêœci tego kontynentu. Nastêp- sieliœmy wracaæ w kierunku Sydney, by Nastêpnym naszym postojem by³o 
nie odwiedziliœmy finansow¹ stolicê zd¹¿yæ na powrotny samolot. Wybra-miasto Jindabyne, po³o¿one w Górach 
kraju  Melbourne, nowoczesne miasto liœmy trasê wiod¹c¹ po³udniow¹ czêœ-Œnie¿nych, którym najwy¿szym szczy-
z licznymi zabytkami. Dalsza trasa na- ci¹ Outback, prowadz¹c¹ przez suche i tem jest Góra Koœciuszki. Mo¿na je po-
dal prowadzi³a wzd³u¿ Wybrze¿a, tym gor¹ce obszary, gdzie odleg³oœci po-równaæ do górskiego kurortu, po³o¿o-
razem przez miasteczka uznawane miêdzy niektórymi osadami nego wœród wyci¹gów narciarskich.   
wœród surferów za najlepsze tereny do 
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           Po dro- tote¿ w weekendy oraz dni wolne od startowa³ w d³ugi lot przez Pacyfik do 
dze zatrzymaliœmy siê w Broken Hill, pracy t³umy Australijczyków odwie- Kalifornii. Kontynent australijski szyb-
jednym z najwa¿niejszych na œwiecie dzaj¹ tê malownicz¹ okolicê. ko znik³ z pola widzenia ustêpuj¹c 
miast wydobywaj¹cych surowce mine- Ostatnie dni spêdziliœmy w Sydney miejsca b³yszcz¹cej w s³oñcu tafli Oce-
ralne. Tam odbiliœmy od drogi g³ównej, na poznawaniu miasta oraz jego cieka- anu Spokojnego.
aby zobaczyæ naskalne rzeŸby wykona- wej okolicy, jak chocia¿by pe³na surfe- O kolejnych przygodach podczas 
ne przez rdzennych mieszkañców tych rów Zatoka Cronulla. Surfing mo¿na „AP Expedition 2008”, tym razem na 
terenów oraz miasteczko filmowe Sil- nazwaæ „narodowym sportem Austra- Florydzie w nastêpnym numerze „Zgo-
verton, gdzie by³y krêcone znane filmy, lijczyków”. Codziennie we wczesnych dy”.
w tym „Mad Max”. Ciekawostk¹ s¹ w godzinach porannych, mo¿na obserwo- Zapraszam na oficjaln¹ stronê wy-
tym rejonie puste koryta potoków, któ- waæ mnóstwo osób p³ywaj¹cych na de- prawy: www.MasalaPeak.com
re podczas opadów gwa³townie nape³- skach. Potem wszyscy udaj¹ siê do pra-

Tekst i foto: Marek ¯o³¹dekniaj¹ siê wod¹ i s¹ przeszkod¹ do poko- cy z desk¹ surfingow¹ w baga¿niku, lub 
 (MasalaPeak.com)nania przez pojazdy. O ich g³êbokoœci na dachu samochodu. 

mo¿na siê dowiedzieæ na podstawie My ju¿ powoli ¿egnaliœmy siê z Au-
wskaŸników umieszczonych wzd³u¿ strali¹, wiêc ruszyliœmy w stronê lotni-
drogi. ska. Okaza³o siê, ¿e jeden z naszych sa-

Miejscem naszego ostatniego postoju molotów jest odwo³any i trochê zmie-
by³y Góry B³êkitne. To bardzo malow- nia siê nasza trasa powrotna - zamiast 
nicze pasmo, ze swoimi du¿ymi œciana- przez Los Angeles, lecimy przez San 
mi skalnymi jest jednym z najpopular- Francisco.
niejszych miejsc do uprawiania wspi- Po nadaniu baga¿u udaliœmy siê na o-
naczki ska³kowej w Australii. W masy- statnie zakupy w Australii, oczywiœcie 
wie tym znajduje siê jedna z najwiêk- na terenie lotniska. Nastêpnie wsiedli-
szych jaskiñ œwiata Jenolan. St¹d do œmy na pok³ad "Jumbojeta". Kilkana- Miœ koala - jeden z symboli Australii
Sydney jest tylko oko³o 2 godzin jazdy, œcie minut póŸniej nasz samolot wy-

wynosi³y ok. 400 km. 

***********************************************

Przy schronisku na Starych Wierchach odby³ siê zlot edu-Co nowego w kulturze... kacyjno-patriotyczno-historyczny pod nazw¹ „Reduta Wol-
   noœci” w którym wziêli udzia³ mieszkañcy Podhala i Gor-
Ks. Grzegorz z NiedŸwiedzia wraz z m³odzie¿¹ przygoto- ców.  

wa³ i zaprezentowa³ w dniu 3 stycznia w sali kinowej Domu    
Ludowego przedstawienie, które obejrza³o oko³o 200 osób. Odby³ siê konkurs na logo Gminnego Centrum Kultury w 

W trzy dni póŸniej, w Œwiêto Trzech Króli, jase³ka zosta³y NiedŸwiedziu. Zwyciê¿y³a Monika Kaciczak - uczennica I 
zaprezentowane dzieciom ze szkó³ naszej gminy. klasy gimnazjum w Porêbie Wielkiej. W nagrodê otrzyma³a 

  kompaktowy aparat fotograficzny. Prace konkursowe mo¿-
Zespó³ regionalny „Porêbiañski Ród” wraz dzieæmi z Po- na obejrzeæ w holu na pierwszym piêtrze Domu Ludowego. 

rêby Wielkiej pod opiek¹ Mariê Rataj, przedstawili jase³ka,    
najpierw w miejscowym koœciele, potem w Mistrzejowi- 27 i 28 lutego na terenie naszej Gminy goœci³a telewizja 
cach, a nastêpnego dnia w Luborzycy i w koœciele pod wez- „TRWAM”, która realizowa³a program pt. „Sól ziemi”. Jego 
waniem Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy w Krakowie. tematem by³y przede wszystkim pieœni, obrzêdy i zwyczaje 

   Zagórzan, a tak¿e historia Orkanówki i piêkno gorczañskie-
Kapela „Kaczory”zajê³a II miejsce na dorocznym prze- go krajobrazu.                                                         

gl¹dzie zespo³ów kolêdniczych „Zagrojcie ta turoniowi” 
Jadwiga Zapa³a

w Kasinie Wielkiej.
Kierownik Gminnego Centrum Kultury

   

        

 W ci¹gu trzech miesiêcy bie¿¹cego roku sporo wydarzy³o siê w naszym Oddziale Zwi¹zku Podhalan. I tak:
17.01 - Delegacja i poczet sztandarowy uczestniczyli w Op³atku w Ochotnicy Górnej.
24.01 - Zorganizowaliœmy op³atek ogólnozwi¹zkowy w Porêbie Wielkiej.
18.02 - Mia³o miejsce spotkanie Prezesa Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Podhalan Macieja Motora - Greloka, Prezesa Zarz¹-

du Oddzia³u Andrzeja Napory i sekretarza Andrzeja Gruszczyka z Wójtem Januszem Potaczkiem w sprawie zbiorowego wy-
dania dzie³ W³adys³awa Orkana.

28.02 - Nasi cz³onkowie wziêli udzia³ w nagraniu dla Telewizji „TRWAM”.
07.03 - Odby³o siê posiedzenie Zarz¹du Oddzia³u; obok spraw bie¿¹cych, przedyskutowano sytuacjê w spó³ce “Gorczañ-

skie Wody Termalne” i problem zabudowy fundamentów ko³o Oœrodka Zdrowia.
14.03 - Mia³o miejsce zebranie ogólne cz³onków oddzia³u; tematyka taka, jak na posiedzeniu Zarz¹du.
21.03 - Delegacja i poczet sztandarowy Oddzia³u wziêli udzia³ w uroczystoœciach 20-lecia radia „ALEX” w Zakopanem. 
                 

                                                                                   Prezes Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan
                                                                                                       Andrzej Napora

...i u Podhalan?
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wdziêczna Katarzynie Smreczyñskiej, czynicie dla siebie,swoich dzieci i wnu-
za dobro jakie jej uczyni³a, mimo ¿e sa- ków! Czyni¹ to nasi rodacy, m³odsze 
ma nie mia³a ³atwego ¿ycia. Bardzo tro- pokolenie lat powojennych, którzy nie 
szczy³a siê o innych, s¹siadów, znajo- doznali ani g³odu, ani ciê¿kiej pracy, 
mych i w ogóle. tote¿ lekk¹ rêk¹ podpisuj¹ zgody na 

 Ciocia moja wysz³a tam za m¹¿, za sprawy bêd¹ce w gestii ca³ego narodu 
Polaka rodem z Kamienicy, za³o¿y³a w polskiego. Moim zdaniem, nam staru-
Ameryce rodzinê i ¿y³o jej siê dobrze. szkom nie pozostaje nic innego, jak tyl-
Jednak za ukochan¹ Ojczyzn¹ bardzo ko gor¹co siê modliæ do mi³osiernego 
têskni³a. Zachowa³a w pamiêci do koñ- Boga i Matki Bo¿ej Królowej Polski o 
ca swoich dni najmniejszy szczegó³ z opiekê nad nasz¹ ukochan¹ Ojczyzn¹ i 
krótkiego ¿ycia w kraju. W listach do- jej mieszkañcami, którzy potrzebuj¹ 

Dalsze wspomnienia pytywa³a siê, czy kapliczka na Orka- wsparcia i opieki, oraz o opamiêtanie 
nówce jest w dobrym stanie, kto siê ni¹ siê dla tych, którzy czyni¹ to wszystko o naszych rodakach 
opiekuje, czy na Pustce jest jeszcze kê- z³o. Tak wiele obiecywaliœmy Janowi 
pa w której rós³ du¿y i piêkny ja³owiec, Paw³owi II, który tak bardzo kocha³ ca-i garœæ refleksji
(z owoców tego ja³owca Smreczyñska ³y œwiat, a szczególnie Ojczyznê Polskê 
robi³a lekarstwa na ró¿ne dolegliwo- i jej naród. On przez ca³e swoje ¿ycie Nie sposób nie wspomnieæ o star-
œci), czy w koœciele pod dzwonnic¹ jest rozdawa³ mi³oœæ, prosi³ i b³aga³, aby na-szym pokoleniu, o ludziach, którzy byli 
jeszcze obraz, gdzie œmieræ tañcuje z rody ¿y³y w mi³oœci i zgodnie, by sza-niejednokrotnie zmuszeni wyje¿d¿aæ 
dusz¹ zmar³ego cz³owieka? To by³ pa- nowano ¿ycie ludzkie. To Jego dotycz¹ za chlebem i lepszym ¿yciem w daleki 
triotyzm, to by³a mi³oœæ do Ojczyzny, s³owa wypowiedziane przez poetê Ju-œwiat, a nawet za wielkie wody. O ich 
ziemi rodzinnej, przyjació³, czego dzi- liusza S³owackiego bodaj w XIX-tym wielkim patriotyzmie i mi³oœci do Oj-
siaj brak. Obecne pokolenie, które uzy- wieku;czyzny, do ziemi rodzinnej. Mam na 
ska³o legalny pobyt w Ameryce, czy w „Poœród niesnasek Pan Bóg uderza w myœli moj¹ ciociê Antoninê Kielusiak.
innych krajach nie têskni za Ojczyzn¹. ogromny dzwon, dla s³owiañskiego Pa-Jako ma³oletnia dziewczynka z po-
Mogliby powróciæ, gdy¿ s¹ na emery- pie¿a otwiera tron. On rozda mi³oœæ, jak wodu biedy w domu rodzinnym, w któ-
turach i maj¹ w kraju ojczystym w³asne dziœ mocarze rozdaj¹ broñ. Sakramen-rym by³a najstarsz¹ z13-osobowego ro-
domy, czy mieszkania - to nie wracaj¹. taln¹ moc on oka¿e. Œwiat weŸmie w dzeñstwa, zmuszona by³a szukaæ pra-
¯yje im siê tam dobrze, s¹ pewni jutra, d³oñ” cy. W wyniku niedo¿ywienia i z³ych 
nie k³ad¹ siê spaæ z lêkiem, ¿e jutro mo- Ciocia moja na pewno widzi z tamte-warunków bytowych 5-cioro jej ro-
g¹ nie dostaæ siê do lekarza, szpitala, go œwiata i cieszy siê, ¿e nadal ¿yj¹ lu-dzeñstwa zmar³o na gruŸlicê i inne cho-
czy nie otrzymaj¹ renty lub emerytury, dzie (rodacy) którzy opiekuj¹ siê kapli-roby zakaŸne, gdy¿ rodzice nie byli w 
bo braknie pieniêdzy w bud¿ecie pañ- czk¹ i domem Katarzyny Smreczyñ-stanie op³aciæ opieki lekarskiej. Znala-
stwa. skiej i jej syna W³adys³awa Orkana.I to, z³a j¹ u Katarzyny Smreczyñskiej - ma-

Bolesne by³y prze¿ycia wojenne ciê¿- ¿e co roku odbywaj¹ siê Majówki, lu-tki W³adys³awa Orkana, w charakterze 
kie czasy w czasie wojny i w latach po dzie licznie bior¹ w nich udzia³. Wiel-pomocy domowej. U p. Smreczyñskiej 
wyzwoleniu w okresie odbudowy kra- bi¹ Boga i Matkê Bo¿¹ przez œpiew pie-przebywa³a od 9 do 17-tego roku ¿y-
ju, usuwaniu skutków wojennych, ale œni Maryjnych i innych, muzykê, tañce cia. Tam nauczy³a siê pisaæ i czytaæ. 
obecnie te¿ nie s¹ ³atwe. Nadal jest du- i to wszystkie stany: starsi, m³odzie¿ i Maj¹c 17 lat wyje¿d¿a do Stanów Zjed-
¿o obawy oto czy owo, strach o jutro. dzieci. S¹ tacy ludzie, którzy podtrzy-noczonych Ameryki dziêki pomocy 
Najbardziej boli, ¿e to co moje pokole- muj¹ tradycjê ojców, dziadów, pradzia-swej pracodawczyni, która zaoszczê-
nie (rówieœnicy i starsi) odbudowali i dów. Chwa³a im za to!dzi³a pieni¹dze na op³acenie biletu na 
wybudowali, obecnie ulega niszczeniu, statek. Wspomina³a w listach, ¿e p³y-
wyprzeda¿y, dewastacji. Nam pozosta-        Wspomina³a nê³a „Sifem” i przesz³a morsk¹ choro-
³y slogany i obietnice: budujcie, bo to Katarzyna Adamczyk z Podobinabê. Ciocia Antonina by³a do œmierci 

14 stycznia odprowadziliœmy na cmentarz w NiedŸwiedziu, tragicznie zmar³¹ kole-
¿ankê œp. BERNADETTÊ GNIECK¥ (z d. Adamczyk), nauczycielkê z Podobina. Wcze-
œniej, w intencji Zmar³ej odprawiona zosta³a w koœciele parafialnym Msza œwiêta. 

Dla Jej duszy upraszamy wieczny spoczynek, zaœ Rodzinie sk³adamy wyrazy g³êbo-
kiego szacunku i ubolewania. Bernadko, spoczywaj w pokoju!                                          ss           

                                 Odesz³aœ od nas na zawsze,
                             lecz serce zosta³o Twe z³ote,
                             mi³oœci czas nigdy nie zatrze,
                             i nie z³agodzi têsknoty.
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18. "Czarnoskóry Tetteh by³ najjaœniejsz¹ postaci¹ tego CZARNY HUMOR - CZYLI GAFY 
meczu"  - Tomasz Sêdzikowski (radio).

DZIENNIKARZY SPORTOWYCH
19. "Wybi³ pi³kê na tak zwan¹ pa³ê" - Jan Tomaszewski.

Choæ zamieszczone ni¿ej zdania i opinie wygl¹daj¹ na hu- 20. "Kamerun gra³ z ikr¹ Bo¿¹" - Jerzy Klechta (TVP).
mor w czystej postaci, s¹ jak najbardziej autentyczne. Zo-
sta³y wypowiedziane przez zamieszczonych obok z imienia 21. "Popatrzmy wspólnie z telewizorami, jak koszykarze 
i nazwiska komentatorów sportowych, sprawozdaj¹cych Zeptera zdobywali mistrzostwo Polski" - Dariusz Szpakow-
imprezy sportowe, podczas których zosta³y one wypowie- ski (TVP).
dziane. Przyjemnej lektury przy œwi¹tecznej kawie!

22. "Kibiców szwedzkich nie ma zbyt du¿o, ale za to nie 
1. "Cudowne dziecko dwóch peda³ów" - powiedzonko to grzesz¹ urod¹" - Andrzej Zydorowicz (TVP).

mia³o siê odnosiæ do takich kolarzy, jak Stanis³aw Szozda, 
23. "Nikt na œwiecie nie bêdzie przecie¿ pracowa³ za trzy Ryszard Szurkowski, Joachim Halupczok; przypisywane 

tysi¹ce z³otych" - W³odzimierz Szaranowicz (TVP).jest wielu sprawozdawcom sportowym, ale najwiêcej ludzi 
obstaje przy Bohdanie Tomaszewskim. 24. "Podziwiam jego skromne warunki fizyczne" - Dariusz 

Szpakowski (TVP).2. "Jad¹. Ca³y peleton, kierownica ko³o kierownicy, peda³ 
ko³o peda³a"  - Bohdan Tomaszewski. 25. "Popatrzmy na jego przytomnoœæ umys³u" - Dariusz 

Szpakowski (TVP).3. "Pasiaki remisuj¹ w Oœwiêcimiu" - nie wiadomo, kto 
pierwszy u¿y³ tego tytu³u; najstarsi dziennikarze sportowi 26. "Pi³karz polewa sobie wodê g³ow¹" - Dariusz Szpako-
twierdz¹, ¿e ukaza³ siê po raz pierwszy w latach 50. w nie- wski (TVP).
istniej¹cej ju¿ gazecie "Echo Krakowa"; gra³y wtedy ze sob¹ 

27. "Bergkamp trafi³ bramk¹ w s³upek" - Dariusz Szpako-dru¿yny pi³karskie obu klubów: Cracovia (czyli "Pasy") i U-
wski (TVP).nii Oœwiêcim.

28. "Nie uda³o siê to najpierw Sosinowi, który nog¹ trafi³ 4."Puœci³ B¹ka lew¹ stron¹" - zdanie przypisywane Dariu-
w poprzeczkê, a nastêpnie Niciñskiemu, który g³ow¹ tak¿e szowi Szpakowskiemu (TVP).
trafi³... w poprzeczkê" - Andrzej Szel¹g (TVP).

5. "Wszystko w rêkach konia" - Marek Szewczyk podczas 
29. "Jest jak Szarmach, o którym mówi³o siê kiedyœ, ¿e Olimpiady w Barcelonie '92, o zbli¿aj¹cym siê wystêpie 5-

wsadza³ g³owê tam, gdzie inni bali siê wsadziæ inne rze-boisty Arkadiusza Skrzypaszka w jeŸdzie konnej.
czy...". "A konkretnie nogê" - dialog pomiêdzy Adamem Ro-

6. "Widaæ wielkie o¿ywienie w kroku Lewandowskiego" - mañskim i Piotrem Sobczyñskim (TVP).
Bohdan Tomaszewski (radio) o biegu na 800 m z udzia³em 

30. "W drugiej po³owie prawdopodobnie wejdzie na boi-Stefana Lewandowskiego (znanego biegacza, œredniody-
sko dwóch pi³karzy, którzy do tej pory grali na ³awce rezer-stansowca w latach 60-tych ub. wieku - przyp. SS)
wowych" - Dariusz Szpakowski (TVP).

7. "Wch³oniêty przez telefon" - Zdzis³aw Zakrzewski, któ-
31. "Franciszek Smuda zbyt radykalnie przeczyœci³ swój remu peleton pomyli³ siê z telefonem. 

zespó³" - Krzysztof Mrówka (Wizja Sport).
8. "Miros³aw Trzeciak zdoby³ gola po indywidualnej akcji 

32. "Ten rok by³ pe³en wyrzeczeñ dla Renaty Mauer... ca³ego zespo³u" - Dariusz Szpakowski (TVP).
W kwietniu wysz³a za m¹¿" - Janusz Uznañski (TVP).

9. "Nogi pi³karzy s¹ ciê¿kie jak z waty" - Andrzej Zydoro-
33. "Mo¿na to wyczytaæ z wyrazu twarzy konia, gdy jest wicz (TVP).

zbli¿enie" - Wojciech Mickunas (TVP).
10. "To nie by³ b³¹d - to by³ wielb³¹d" - Jan Tomaszewski 

34. "Zawodnik z numerem siedem to Irlandczyk. Wskazu-(Wizja Sport).
je na to kolor jego w³osów" - Andrzej Kopyt (Polsat).

11. "W³odek Smolarek kr¹¿y jak elektron ko³o j¹dra Zby-
35. "Proszê pañstwa, we Wroc³awiu 1:1 i zachodzi s³oñ-szka Bonka" - Dariusz Szpakowski (TVP).

ce." (Andrzej Koziorowski)
12. "Swiet³ana Fomina jest bardzo doœwiadczona i du¿o 

36. "Zlikwidowano tak¹ nie¿yciow¹ kategoriê do 48 kg, bo daje" - trener Roman Haber.
có¿ to za mê¿czyzna, który wa¿y tylko 48 kg." (Andrzej Zy-

13. "Jeszcze trzy ruchy i W³oszka bêdzie szczêœliwa" - Ar- dorowicz)
tur Szulc (TVP) o kajakarce Josefie Idem.

37."By³a to najs³absza pierwsza po³owa w tym meczu." 
14. "Mówiê Pañstwu, to jest naprawdê niezwyk³a dziew- (Dariusz Szpakowski)

czyna. Dwie ostatnie noce spêdzi³a poza wiosk¹" - W³odzi-
38. "Moda na bia³e buty oraz buty w innych kolorach do-mierz Szaranowicz (TVP) o Otylii Jêdrzejczak.

tar³a te¿ do Iranu."  (Andrzej Zydorowicz)
15. "Mam nadziejê, ¿e po zamro¿eniu pi³karz nadal bêdzie 

Odszuka³ i do druku poda³ Stanis³aw Stopanadawa³ siê do gry" - Andrzej Szel¹g (TVP).

16. "Zawisza Bydgoszcz to klub, który ju¿ nie istnieje, wy-
stêpuj¹cy obecnie w IV lidze" - Andrzej Zydorowicz (TVP).

17. "Grecy przy pi³ce, a konkretnie Warzycha" - Dariusz 
Szpakowski (TVP).
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