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ski o wydanie pozwoleñ na budowê i wówczas mo¿na bê-
dzie zg³osiæ II etap dofinansowania do PROW (limit na ka¿-
d¹ gminê do 2013 roku to 4 mln z³, wykorzystaliœmy tylko 

 
9. Dobudowa windy dla osób niepe³nosprawnych w bu-

dynku Oœrodka Zdrowia. Z³o¿ony zosta³ wniosek o dofinan-
sowanie 50% kosztów tej inwestycji z PFRON. Starostwo 
Powiatowe pozytywnie zaopiniowa³o wniosek i przes³a³o 
do Krakowa. Mamy przygotowane wszystkie materia³y do 
og³oszenia przetargu na to zadanie. 

10. Modernizacja sanitariatów i remont gabinetów w O-
œrodku Zdrowia - zadanie zosta³o ca³kowicie zrealizowane i 
rozliczone. 

O inwestycjach realizowanych w roku bie¿¹cym, wed³ug 11. Remont pomieszczeñ Urzêdu Gminy ( strona prawa) 
stanu  na dzieñ 14 kwietnia 2010 roku. - zadanie zosta³o zrealizowane i rozliczone. 
A. Na rozliczenie czeka remont strony lewej (ksiêgowoœæ i e-
1. Chodnik z oœwietleniem przy drodze powiatowej w Po- widencja ludnoœci). Trwa sporz¹dzanie kosztorysów powy-

dobinie - oœwietlenie wykonane ca³kowicie. Zakoñczenie konawczych. 
chodnika planowane do po³owy maja. 12.Zakupiono nowoczesn¹ kserokopiarkê na potrzeby U-

2. Chodnik z oœwietleniem przy drodze powiatowej w cen- rzêdu Gminy. 
trum Porêby Wielkiej - przygotowany kompletny wniosek. 13.Remont kapitalny Przedszkola w Porêbie Wielkiej; 
Czekamy na og³oszenie naboru w ramach Programu Roz- - zosta³a wykonana kompleksowa dokumentacja wraz z 
woju Obszarów Wiejskich. niezbêdnymi za³¹cznikami i wnioskiem o dofinansowanie z 

3.Chodnik okalaj¹cy mur parku podworskiego wraz z wy- Regionalnego Programu Operacyjnego. 
konaniem szeœciu nowych odcinków oœwietlenia dróg po- Poniewa¿ Zarz¹d Urzêdu Marsza³kowskiego og³osi³ tylko 
wiatowych: nabór na dzia³anie 7.2. Poprawa jakoœci powietrza, wniosek 

a) od skrzy¿owania dróg w NiedŸwiedziu do mostu na No- ten dzielimy na dwie czêœci i sk³adamy na modernizacjê ko-
w¹ Wieœ w Porêbie Wielkiej, t³owni i zamianê jej z wêglowej na gazow¹. 

b) od mostu ko³o wikarówki, do mostu ko³o Bulika w Nie- 14. Budowa ma³ej hali sportowej w Porêbie Wielkiej; 
dŸwiedziu, - dokumentacja i kosztorysy s¹ na ukoñczeniu. Po ich wy-

c) górny odcinek drogi do Potaœni; od os. Halamy do mo- konaniu wystêpujemy o wszelkie uzgodnienia i pozwolenie 
stu na os. Palace, na budowê. Wówczas mo¿na przyst¹piæ do sporz¹dzenia 

d) Górna Porêba - ko³o tartaku Koœcielniaka, wniosku o dofinansowanie tej inwestycji. 
e) ko³o pensjonatu T. Stramy w Porêbie Wielkiej, 15. Modernizacja pomieszczeñ remizy OSP (kuchnia, za-
f) od mostu w Borku, do drogi na os. Malarze w Porêbie plecze, sala widowiskowa): w dniu19.04.2010r. odby³ siê 

Wielkiej. trzeci przetarg po og³oszeniu postanowienia przez Prezesa 
Wniosek z³o¿ony do LGD Przyjazna Ziemia Gorczañska Zamówieñ Publicznych. To definitywnie koñczy procedury 

zosta³ wstêpnie zaakceptowany przez w³adze LGD i prze- odwo³añ i skarg. Po rozstrzygniêciu tego przetargu, zostanie 
s³any do Urzêdu Marsza³kowskiego. podpisana umowa realizacyjna. Stroje, instrumenty muzy-

4. Chodnik w Koninkach - wykonano mapy do celów pro- czne i nag³oœnienie zosta³y ju¿ zakupione. 
jektowych. Podpisano umowê na wykonanie dokumentacji. 16. Remont stodo³y ko³o budynku Muzeum W³adys³awa 
Realny czas wykonania tego chodnika, to rok 2011. Orkana “Orkanówki"; zosta³a wykonana inwentaryzacja te-

5. Chodnik w Porêbie Wielkiej - Koninkach, od cmentarza go obiektu. Obecnie trwaj¹ dyskusje na temat przeznaczenia 
do p. Narutowicz; zlecono wykonanie map do celów projek- i sposobu realizacji tego remontu. Konieczne jest opraco-
towych wanie dokumentacji technicznej i uzgodnieñ z Wojewódz-

6. Chodnik od mostu ko³o Bulika do Dzio³ku w Koninie - kim Konserwatorem Zabytków. 
wykonanie mapy do celów projektowych. Brak umów na re- 17. Rozbudowa i zabudowa istniej¹cego podpiwniczenia 
alizacjê dokumentacji (dopiero po skoñczeniu chodnika w Oœrodka Zdrowia w Porêbie Wielkiej. Po d³ugich dysku-
Koninkach) sjach wreszcie zapad³y wi¹¿¹ce ustalenia: bez mieszkañ, ze 

7. Wykonanie sieci wodoci¹gowej: zwiêkszon¹ iloœci¹ gabinetów i oœrodkiem rehabilitacyj-
nym. Obecnie trwa ekspertyza stanu technicznego funda-
mentów i podpiwniczenia. Od jej wyników uzale¿nione jest 
wykonanie dokumentacji technicznej i og³oszenie przetargu 

zosta³a podpisana umowa dotacyj- na realizacjê tego przedsiêwziêcia. 
na na kwotê 1,5 mln z³. S¹ przygotowywane dokumenty 18. Rozbudowa kolektora burzowego na os. Godki w Po-
przetargowe. Temat zostanie zakoñczony do grudnia 2010 r. dobinie - zadanie wykonane i rozliczone. 

8. Dalsza rozbudowa sieci wodoci¹gowej:   19. Remont gara¿y w budynku OSP; zosta³ opracowany i 
a) os. Groñ w Porêbie Wielkiej, z³o¿ony wniosek o dofinansowanie 50% tego zadania przez 
b) os. Malarze w Porêbie Wielkiej, Urz¹d Marsza³kowski. Rozstrzygniêcie konkursu ma nast¹-
c) os. Mierniki, Groñskie, Moska³y, piæ lada dzieñ wówczas przyst¹pimy do realizacji tego zada-
d) Polanka i Natanki w Koninie.  nia. 
Zosta³y zlecone dokumentacje techniczne. Czêœæ z nich 20. Postawienie rusztowania drewnianego wie¿y w Porê-

jest ju¿ wykonana i trwa procedura uzyskania pozwoleñ bu- bie Wielkiej; zadanie wykonane i rozliczone. 
dowlanych. 

Po opracowaniu wszystkich dokumentacji z³o¿ymy wnio-

1,5 mln z³.)

- prawa strona Koniny, 
- os. Pañskie w Porêbie Wielkiej, 
- os. Nowa Wieœ w Porêbie Wielkiej, plus stacja uzdatnia-

nia wody w Koninkach; 
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C. 
21. Wymiana pieca c. o. w budynku Urzêdu Gminy - zada- Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Warszawie po na-

nie wykonane i rozliczone. szych licznych interwencjach wys³a³ wreszcie 04.03.2010 
22. Szkolne place zabaw przy szko³ach w Podobinie, Nie- wniosek do Ministra Œrodowiska o wydanie opinii na temat 

dŸwiedziu i Koninie; otrzymaliœmy dofinansowanie w kwo- zakoñczenia budowy czterech ostatnich progów na Porê-
cie ok. 200 tys. z³. Drugie tyle musimy zabezpieczyæ z bu- biance w Podobinie. Ministerstwo Œrodowiska wniosek ten 
d¿etu gminy. Trwaj¹ prace projektowe. Po uzyskaniu poz- ma przes³aæ do MSWiA. Parê razy prosi³em Ministra Mil-
woleñ na budowy og³osimy przetargi. lera i jego asystentkê p. Annê Dwojak o interwencjê w tej 

23. Dodatkowo zg³osiliœmy do LGD nastêpuj¹ce wnioski: sprawie. Zobaczymy z jakim skutkiem. 
 - opracowanie albumu o Gminie NiedŸwiedŸ, D. 
- turniej pi³ki no¿nej o Puchar Prezesa LGD, Starostwo Powiatowe w Limanowej kontynuuje prace 
- rozbudowa placu zabaw ko³o budynku “Starej Kolonii”, zwi¹zane z remontami mostów: ko³o wikarówki w NiedŸ-
- imprezy majowe ( majówka, zlot szkó³ itp.) wiedziu, ko³o przedszkola w Porêbie Wielkiej i w Borku- 
Po pozytywnym rozstrzygniêciu tych wniosków podej- Porêba Wielka - Koninki 

miemy dalsze dzia³ania . W najbli¿szym czasie zostan¹ po³o¿one nowe nawierz-
B. chnie asfaltowe w Koninkach i Porêbie Górnej. 
“Gorczañskie Wody Termalne”- Sp. z o. o. Minister Œro- Powiatowy Zarz¹d Dróg dokona³ przegl¹du rowów przy-

dowiska przes³a³ projekt koncesji na rozpoznanie z³o¿a wód dro¿nych przy drogach powiatowych i ustali³ zakres ich 
termalnych. W dniu 14.04.2010 odby³a siê rozprawa w Mi- czyszczenia na ³¹cznej d³ugoœci 2 km. Wszystkie postulaty 
nisterstwie Œrodowiska z udzia³em cz³onków Zarz¹du GWT zg³oszone na ostatniej sesji Rady Gminy zosta³y sfotografo-
i pracowników PAN. Teraz czekamy na podpis Ministra i wane i przes³ane do Zarz¹du Starostwa Powiatowego; my-
og³aszamy przetarg na badania tych odwiertów. œlê, ¿e bêd¹ sukcesywnie realizowane. 

Apel Poleg³ych – d³uga lista znamieni-9 kwietnia, w 70 – t¹ rocznicê zbrodni rozstrzelanych w Katyniu, Charkowie, 
tych obywateli Rzeczypospolitej, któ-katyñskiej, na cmentarzu parafialnym i Miednoje. Na ujawnienie prawdy o 
rzy na zawsze spoczêli w katyñskiej w Mszanie Dolnej odby³ siê uroczysty Katyniu musieliœmy czekaæ do 1989 ro-
ziemi. Apel Poleg³ych, zorganizowany z ini- ku. Przez d³ugie lata o zbrodni w katyñ-

Oddaj¹c ho³d poleg³ym, kwiaty pod cjatywy w³adz samorz¹dowych miasta, skim lesie nie wolno by³o w Polsce mó-
pomnikiem z³o¿yli: F. Dziedzina - wi-przygotowany i przeprowadzony przez wiæ, a tym bardziej szukaæ informacji w 
cestarosta limanowski,T. Filipiak-bur-harcerzy Gorczañskiego Hufca ZHP. podrêcznikach historii. Po 1989 roku 
mistrz Mszany Dolnej, E. Sieja-zastêp-Przy kamiennym pomniku ofiar II nast¹pi³ prze³om i udostêpniono doku-
ca przew. Rady Miasta, T. Patalita – wojny œwiatowej stanêli harcerze i in- menty z sowieckich archiwów o tej   
wójt Gminy Mszana Dolna, S. Wojcia-struktorzy Gorczañskiego Hufca, w³a- wstrz¹saj¹cej zbrodni.
czyk – przew. Rady Gminy, J. Potaczek dze samorz¹dowe, uczniowie mszañ- Po zakoñczeniu liturgii zapalono zni-
wójt Gminy NiedŸwiedŸ, E. Jasiñska - skich szkó³, poczty sztandarowe miej- cze i z³o¿ono kwiaty pod tablic¹ upa-
komendantka Gorczañskiego Hufca scowych szkó³ (nasz¹ gminê reprezen- miêtniaj¹ca kpt. J. Janiê, mieszkañca 
ZHP, oraz przedstawiciele dru¿yn har-towa³y poczty sztandarowe z Zespo³u Mszany, zamordowanego w Katyniu. 
cerskich i uczniów mszañskich szkó³.Placówek Oœwiatowych w Podobinie Uroczystoœæ ta - to wa¿na lekcja hi-

oraz Zespo³u Szko³y i Gimnazjum w  Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê storii szczególnie dla ludzi m³odych, a-
NiedŸwiedziu) i organizacji, mieszkañ- w koœciele pw. œw. Micha³a, gdzie od- by pamiêtali o tamtych strasznych wy-
cy, kap³ani, oraz stra¿acy i orkiestra prawiono Mszê œw. w intencji polskich darzeniach, odkryta na nowo w wolnej 
mszañskiej OSP. Pochyli³y siê sztanda- oficerów, pomordowanych w sowiec- Polsce przetrwa³a i by³a przekazywana 
ry przepasane ¿a³obnym kirem, zap³o- kich obozach zag³ady. Tysi¹ce polskich nastêpnym pokoleniom. Nikt wtedy nie 
n¹³ ogieñ pochodni, a honorow¹ wartê oficerów przetrzymywanych w obo- przypuszcza³, ¿e nazajutrz - w sobotni 
pe³nili m³odzi harcerze. zach w Kozielsku, Starobielsku i Osta- poranek, ¿ycie dopisze do historii ka-

Przejmuj¹co zabrzmia³ w tym miej- szkowie, zosta³o przez funkcjonariuszy tyñskiej jeszcze jedn¹ tragiczn¹ kartê.
scu Mazurek D¹browskiego,  a  po nim NKWD od kwietnia do maja 1940 roku                                           A. Liberda



mi zwi¹zanymi z podró¿¹. Potem zapa- 26 zwrotek pieœni „Po górach, doli-
kowaliœmy siê spokojnie do podstawio- nach”. 
nego autokaru i kiedy rozpoczyna³a siê Tu¿ po po³udniu dotarliœmy do Lour-
parafialna, poranna Msza œw., ruszyliœ- des, miejsca cudownego objawienia siê 
my w drogê. Pani Teresa zapozna³a nas Niepokalanej, a dziœ celu licznych piel-
z planem dnia oraz zasadami, których grzymek ludzi chorych i niepe³nospra-

Jeszcze w 2009 roku, po powrocie od winniœmy przestrzegaæ w czasie podró- wnych z ca³ego œwiata. Hotel mamy 
œw. Ojca Pio i œw. Rity, zapad³a decyzja, ¿y, by szczêœliwie dotrzeæ do Lourdes. nad potokiem Gave, niedaleko sanktu-
by wybraæ siê do Lourdes. Zaraz po wa- Drogê umila³y modlitwy i pieœni, tak¿e arium. Zakwaterowanie, odpoczynek, 
kacjach organizacj¹ tej pielgrzymki za- projekcja filmów religijnych i krajo- posi³ek z w³asnego prowiantu i o 16.00 
j¹³ siê p.Tadeusz Kowalczyk. Wolonta- znawczych. Przeje¿d¿aj¹c przez tereny wyruszamy z p. Teres¹ do sanktuarium, 
riat i m³odzie¿ gimnazjum w NiedŸwie- Polski po³udniowej, mogliœmy zoba- która oprowadzaj¹c nas, pokazuje naj-
dziu pomog³a w zbieraniu ofiar (kwesta czyæ, co uczyni³a „fala powodzi”. wa¿niejsze obiekty i miejsca kultu. Ob-
na Bo¿e Narodzenie i Wielkanoc), aby Po po³udniu, ju¿ na terenie Niemiec, serwujemy procesjê chorych w pod-
zafundowaæ wyjazd dla dzieci niepe³- zmienili siê nam kierowcy. Nowi, po- ziemnej Bazylice œw. Piusa X. 
nosprawnych ze Stowarzyszenia. No i dró¿owali z nami do koñca pielgrzym- O godz. 20.00 mamy w koœciele w³a-
uda³o siê. Chcemy podziêko- sn¹ Mszê œwiêt¹ w kaplicy œw. 
waæ tym wszystkim, którzy w Micha³a Archanio³a. Wieczo-
ró¿ny sposób pomogli, aby rem ogl¹damy piêkn¹ procesjê 
dzieci niepe³nosprawne mo- po³¹czon¹ z ró¿añcem i œwieca-
g³y udaæ siê do Matki Bo¿ej mi. Po jej zakoñczeniu, nawie-
w Lourdes. Wszystkim Ofia- dzenie groty Objawieñ, prywat-
rodawcom sk³adamy Bóg za- na modlitwa i powrót do hotelu, 
p³aæ i zapewniamy, ¿e pamiê- na zas³u¿ony odpoczynek.
taliœmy o Was w Lourdes, 
modl¹c siê przed grot¹ Matki 26.05 - Œroda
Bo¿ej i w czasie ka¿dej Mszy 

Wstajemy wczeœnie, bo o 6.45 œwiêtej w Waszej intencji. 
uczestniczymy w polskiej Mszy W pielgrzymce uczestni-
œw. odprawianej w Grocie Mas-czy³o 50 osób. Byli z nami: 
sabielskiej. W koncelebrze re-ks. Proboszcz, ks. Tomasz, a 
prezentuj¹ nas ks.Proboszcz, ks. z Wolontariatu: Joanna Ci-
Tomasz i nasz pielgrzymkowy chañska, Jolanta Smaciarz i 
chórek pod okiem Agaty Napo-ki. Po Majówce p.Teresa przygotowy-Ma³gorzata Potaczek, zaœ Agata Napo-

ra (z gitar¹). Po Mszy œw. nawiedzenie wa³a nas do zwiedzania sanktuarium w ra umila³a nam pielgrzymkê gr¹ i œpie-
Groty, woda ze �róde³ka i powrót do Lourdes. Jeszcze wspólna, wieczorna wem. Nad ca³oœci¹ czuwa³o Biuro Po-
domu na œniadanie. Potem udajemy siê modlitwa i ka¿dy u³o¿y³ siê, jak móg³ dró¿y „Orlando Transport” S.C. ze Ska-
do sanktuarium, aby odprawiæ, piêknie „na siedzeniu”... i w drogê do Francji.winy z p. Teres¹ - nasz¹ sta³¹ przewod-
rozmieszczon¹ na stokach wysokiej gó-niczk¹. 25.05 - Wtorek ry Drogê Krzy¿ow¹. Prowadzi³ j¹ ks. 

24.05 - Poniedzia³ek, Proboszcz.Podziwialiœmy naszych nie-Francja przywita³a nas ciep³o i pogo-
   œwiêto Matki Koœcio³a pe³nosprawnych: to by³a dla nich trud-dnie. Na pierwszym postoju przetarcie 

na droga, ale szczêœliwie wszyscy do-oczu, gimnastyka i w dalsz¹ drogê, ze Rano, o godz. 6.00, zgromadziliœmy szliœmy do ostatniej stacji. Po po³udniu œniadaniem w autokarze. Zatrzymuje-siê na wspólnej dla nas Mszy œwiêtej, mamy czas wolny, który ka¿dy z nas my siê na postoju, podziwiaj¹c w odda-koncelebrowanej przez ks. Proboszcza wykorzysta³ na swój sposób; jedni po-li œredniowieczne miasto Carcasa. Od-i ks. Tomasza, a zakoñczonej b³ogos³a- szli do k¹pieli, inni na zakupy (bo jak-mówiliœmy modlitwy i wyœpiewaliœmy wieñstwem pielgrzymów i og³oszenia- ¿e¿ wróciæ z Lourdes  
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       nad morze, by odœpiewaæ wspólnie na- Niespodzianka - spotykamy m³odzie¿ z 
de³ka), jeszcze inni uczestniczyli w sz¹ Majówkê i z b³ogos³awieñstwem Mszany Dolnej. No i ¿egnaj Barcelono,  
procesji z Najœwiêtszym Sakramentem, wróciæ do hotelu.  udajemy siê do Lloret de Mar na obia-
b¹dŸ udali siê na modlitwê w grocie 

28.05 - Pi¹tekObjawieñ. Po kolacji udaliœmy siê do 
   

sanktuarium, by wzi¹æ udzia³ w proce- Nowa i mi³a niespodzianka: ca³y (po-
sji ró¿añcowej ze œwiecami o 21.00  Z za porannym spacerem do centrum Llo-
nad Pirenejów nadesz³a potê¿na burza, ret de Mar), pogodny dzieñ mamy do 
która rozgoni³a nieco pielgrzymów, ale w³asnej dyspozycji. Wieczorem, o go-
procesja siê odby³a, a nasz chórek za- dzinie 21.00 spotykamy siê nad mo-
œpiewa³ w jej trakcie pieœñ „Po górach, rzem na Majówce, któr¹ tym razem 
dolinach”. Po procesji wszyscy poszli- prowadzi ks. Tomasz. 
œmy po wodê ze Ÿróde³ka, po czym uda-
liœmy siê na modlitwê do Groty, by po- 29.05 - Sobota
¿egnaæ siê z Matk¹ Bo¿¹ i zostawiæ Jej 

Po œniadaniu udajemy siê na ca³y wszystkie nasze proœby i podziêkowa-
dzieñ do Barcelony, z tamtejszym prze-nia. 
wodnikiem p. Robertem. Barcelona, to 

27.05 - Czwartek stolica Katalonii w której tworzy³ swo-
   je dzie³a znakomity artysta Antonio Ga-
Zaraz po œniadaniu, z pieœni¹ i mod- udi. Nasze zwiedzanie rozpoczynamy 

litw¹ na ustach, opuszczamy goœcinne od s³ynnego koœcio³a Sagrada Familia 
Lourdes i Francjê, udaj¹c siê do Hisz- (ró¿norodnoœæ i piêkno ci¹gle jest w 
panii. A, ¿e wczoraj by³ „Dzieñ Matki”, budowie). Potem udajemy siê na s³yn-
to dziœ wszystkie mamy i nasze panie ny stadion pi³karski Camp Nou, uwa¿a-
otrzyma³y s³odycze z pieœniami, a dzie- ny powszechnie za najpiêkniejszy sta-
ci „maluchy” pluszowe prezenty, jako, dion pi³karski œwiata, bêd¹cy w³asno-
¿e wkrótce Dzieñ Dziecka. Tak siê ba- œci¹ s³ynnego klubu FC Barcelona. Ks. 
wi¹c, dotarliœmy pod Barcelonê w Hi- Tomasz, jako kapitan szala³ z dru¿yn¹ 
szpanii, by zaraz odwiedziæ s³ynne san- dokolacjê, œpiewaj¹c tym razem Ma-przed stadionem. 
ktuarium MB Czarnej Madonny na jówkê w autokarze. Po kolacji po¿eg-Ulicami Barcelony udajemy siê na 
wzgórzu Montserrat, najwa¿niejszym nanie z morzem na piêknej, piaszczy-stare miasto do katedry œw. Eulalii. O-
miejscu dla Kataloñczyków, gdzie jest stej pla¿y. grom katedry robi na wszystkich wra-

¿enie. W kryp-
30.05 - Niedziela

cie œw. Eulalii 
przy Jej sarko- Œniadanie, pakowanie, „zakotwicze-
fagu, uda³o siê nie siê” w autokarze i podje¿d¿amy do 
nam odprawiæ centrum Lloret de Mar, aby o godzinie 
Mszê œwiêt¹ z 9.00 w kaplicy piêknego koœció³ka z 
piêkn¹ opra- XVI wieku, odprawiæ niedzieln¹ Mszê 
w¹ liturgiczn¹ œw. (tutejszy ks. proboszcz przyj¹³ nas 
i scholk¹ p. A- serdecznie, ucz¹c siê od nas kilku pol-
gaty. skich s³ów). Po Mszy œwiêtej, niestety,  

Potem spo- czas na powrót do Polski. Wracamy t¹ 
kojnie zwie- sam¹ tras¹; przez Francjê, Niemcy, aby 
dzamy katedrê nad ranem znaleŸæ siê w Polsce. 
oraz piêkne 

31.05 - Poniedzia³ekkru¿ganki.
   

Przez stare 
Przywita³y nas zimno i deszcz, ale je-

miasto udaje-czczona figurka Madonny, nazywana steœmy ju¿ „w domu”. Po po³udniu do-
my siê na, „ponoæ” najpiêkniejsz¹ ulicê pieszczotliwie „La Moreneta”. tarliœmy cali i bardzo zadowoleni do 
œwiata Las Lambras, gdzie mo¿na po-Sam wjazd zrobi³ na nas wra¿enie. Po NiedŸwiedzia. Przy naszym koœciele, 
dziwiaæ, zobaczyæ i kupiæ wszystko. dotarciu do celu, najpierw odprawiamy czeka³y na nas rodziny pielgrzymów. 
Dalsze zwiedzanie prowadzi nas przez Mszê œw. w podziemiach sanktuarium i „Bóg zap³aæ” wszystkim, którzy nam 
wystawê œwiatow¹, do Stadionu Olim-zwiedzamy je. Wszyscy chc¹ dojœæ do pomogli w zorganizowaniu pielgrzym-
pijskiego (oczywiœcie, jak nie uwiecz-Madonny, by Jej  dotkn¹æ. ki do Lourdes.
niæ siê w tym miejscu). Potem na wzgó-Pani Teresa da³a nam czas wolny, a ¿e 
rze, sk¹d rozpoœciera siê piêkny widok pogoda i ta z nieba i ta z ducha pielgrzy-
na ca³¹ Barcelonê - port i morze. Zjazd ma nam dopisywa³a, tote¿ chcia³oby siê    
w dó³ pod pomnik Kolumba i dociera-d³u¿ej zostaæ, ale przed nami jeszcze 
my na drugi kraniec Barcelony do s³yn-droga na wybrze¿e Morza Œródziem-
nego parku Guell z dzie³ami Antoniego nego „Costa Brava” do Lloret de Mar. 
Gaudi, piêkn¹ przyrod¹ i mnóstwem lu-Tu czeka nas hotel, czas wolny, odpo-
dzi. Niestety, mamy za ma³o czasu aby czynek na pla¿y, a potem obiadokola-
siê do woli rozkoszowaæ i odpocz¹æ. cja. Wieczorem wszyscy udajemy siê 

bez ró¿añca, czy wody ze Ÿró-
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Ksi¹dz Piotr P³awecki urodzi³ siê w 1960 roku w Jaworznie, gdzie zdoby³ wykszta³cenie podsta-
wowe i œrednie. Tu, w religijnej atmosferze domu rodzinnego i parafii pw. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej 
Pomocy kszta³towa³ siê charakter i dojrzewa³o powo³anie przysz³ego kap³ana. 

W Krakowie ukoñczy³ Wy¿sze Seminarium Duchowne oraz Papiesk¹ Akademiê Teologiczn¹. 
Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w dniu 19 maja 1985 roku w Katedrze Wawelskiej w Krakowie z r¹k 
ks. Kardyna³a Franciszka Macharskiego. Pierwsz¹ placówk¹ pasterskiej pos³ugi ks. Piotra by³a 
parafia w NiedŸwiedziu, gdzie by³ wikarym w latach 1985 - 1987. Kolejnymi etapami na kap³añskiej 
drodze by³y parafie: Szczyrk, Kraków - Bie¿anów Stary, Nowa Huta - Bieñczyce, Niegowiæ i Jorda-
nów. Dekretem ks. Kardyna³a Stanis³awa Dziwisza zosta³ w roku 2006 skierowany do Koniny w 
charakterze ks. Rektora z zadaniem zorganizowania nowej parafii. 3 grudnia 2006 roku zostaje ery-
gowana parafia pw. œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika, a jej pierwszym Proboszczem miano-
wany ks. Piotr P³awecki. W ten sposób historia zatoczy³a ko³o i po 19 latach ks. Piotr powróci³ do 
miejsca w którym rozpocz¹³ ongiœ swoj¹ pos³ugê kap³añsk¹.     

To by³ piêkny okres mojego dorasta- koœciele parafialnym w NiedŸwiedziu, Wspomnienia z tamtych lat wywo³uj¹ 
nia, kiedy ks. P³awecki pracowa³ w na- przypad³o zostaæ ksiêdzu Piotrowi P³a- w nas zawsze radoœæ, uœmiech i szybsze 
szej parafii. W tym okresie mojego ¿y- weckiemu. Od tego momentu minê³o bicie serca, a przede wszystkim têskno-
cia, ks. Piotr odegra³ niepoœledni¹ rolê. ju¿ 25 lat i mamy zaszczyt obchodziæ tê i ¿al za minionymi latami. Dziêki ks. 
Najwiêcej wspomnieñ wi¹¿e siê z dzia- 25 - lecie pos³ugi kap³añskiej ks. Piotra. Piotrowi, który by³ promotorem i orga-
³alnoœci¹ Grupy Apostolskiej, choæ s¹ i 29.06.1985r., w dniu Jego imienin nizatorem wielu ciekawych spotkañ, 
takie,których ide¹ przewodni¹ by³ sport (Piotra i Paw³a), po raz pierwszy nasza wycieczek, pielgrzymek, rekolekcji i 
i niezapomniane wieczory na hali w Grupa Apostolska spotka³a siê z „no- wielu, wielu innych atrakcyjnych roz-
“Kolonii”. Ks. Piotr, pe³en Bo¿ego Du- wym” nieznanym ksiêdzem, który mia³ rywek duchowych i wspólnotowych, 
cha, potrafi³ ten entuzjazm przekazaæ mogliœmy braæ czynny udzia³ w tych le-
nam.  Wspominam ksiêdza Piotra jako kcjach ¿ycia i lepiej poznawaæ Boga.
swoistego przewodnika na œcie¿kach Zawsze mia³ na celu dobro dzieci i 
¿ycia, w trudnych przecie¿ latach m³o- m³odzie¿y, organizuj¹c nam czas wol-
dzieñczych wyborów. Wspominam ks. ny, by go w pe³ni wykorzystaæ na chwa-
Piotra jako œwiadka, którego œwiadec- ³ê Bogu. Jego zainteresowanie i wspar-
two by³o dla mnie niezwykle przekonu- cie odczuwaliœmy, gdy¿ bardzo czêsto 
j¹ce, bo nacechowane niezwyk³¹ auten- wspiera³ nas modlitw¹, za co mu serde-
tycznoœci¹. On nie tylko nawo³ywa³, a- cznie dziêkujemy… By³y te¿ chwile, 
byœmy siê modlili, ale pokazywa³ jak to gdy by³ zmuszony pogroziæ nam pal-
robiæ. Nie tylko mówi³; b¹dŸcie uczci- cem i przywo³aæ do porz¹dku … bo jak 
wi, ale dawa³ przyk³ad uczciwoœci. Nie to m³odzie¿, kiedyœ, i dziœ taka sama…
tylko nawo³ywa³ do radosnego prze¿y- Mimo up³ywu czasu interesuje siê na-zast¹piæ wczeœniejszego ksiêdza, Ada-
wania wiary, ale pokazywa³ jak wiar¹ dal, co u kogo s³ychaæ? Wiele by jesz-ma. Nie ukrywam, ¿e by³y w¹tpliwoœci, 
mo¿na cieszyæ siê na co dzieñ. Pozwolê cze mo¿na opisywaæ o tym, jak uczy³ znaki zapytania … co dalej?  Rolê opie-
sobie zakoñczyæ skrótem myœlowym, nas swoim s³owem, przyk³adem, jak kuna, wychowawcy wype³ni³ rewela-
co jest dziœ bardzo modne i popularne, pod¹¿aæ w kierunku Boga, ale te wspo-cyjnie. Dlatego dzisiaj chylimy przed 
mówi¹c krótko: "Wielki Pozytyw". mnienia ¿yj¹ w naszych sercach i s¹ dla nim nisko czo³a…Korzystaj¹c z tak do-

W wielu aspektach mojego powo³a- nas niezapomniane …nios³ej chwili, pragniemy podziêko-
nia, by³ dla mnie wielk¹ inspiracj¹. Za to wszystko dziêkujemy; ¿e by³ z waæ ksiêdzu Piotrowi P³aweckiemu za 

 Niech to moje ostatnie zdanie bêdzie nami i dla nas! ¯yczymy z okazji Jubi-poœwiêcony czas, trud i ogromny wk³ad 
wyrazem ¿yczeñ i stanie siê Ÿród³em leuszu 25 - lecia du¿o zdrowia oraz ob-w rozwój duchowy, kulturalny, emo-
nowych pomys³ów w pos³udze duszpa- fitoœci darów Bo¿ych na co dzieñ w pe³-cjonalny naszej ówczesnej wspólnoty. 
sterskiej. nieniu trudnych obowi¹zków paster-Jego troska, ¿yczliwoœæ wp³ynê³y na 

Szczêœæ Bo¿e Ksiê¿e Piotrze!                                               skich. Bóg zap³aæ! Szczêœæ Bo¿e!wewnêtrzn¹ postawê niejednego z nas, 
 

efektem Jego starañ s¹ liczne powo³a-Ks. Marek Cichórz Grupa Apostolska 
nia do stanu duchownego, zwi¹zki ma³- NiedŸwiedŸ 1985/87
¿eñskie jak i przyjaŸnie, które trwaj¹ po  W latach 1985/87 opiekunem naszej 
dziœ dzieñ.Grupy Apostolskiej, dzia³aj¹cej przy 
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             M³odoœæ, to czas kszta³towania tra zwi¹zan¹ z wakacyjnym organizo- lidnym, zaradnym i bardzo pracowitym 
siê osobowoœci. Czas skrajnych os¹- waniem wypoczynku w Koninie “Mu- gospodarzem. Swoj¹ postaw¹ i pobo¿-
dów, ale te¿ czas poszukiwania idea- minkom” czyli dzieciom niepe³nospra- noœci¹ przybli¿a nas jeszcze bardziej do 
³ów i w³asnej drogi ¿yciowej. Bardzo wnym. Uczestniczy³am w ró¿nego ro- Boga.
wa¿n¹ rolê pe³ni¹ w tym czasie rodzice, dzaju zajêciach rekreacyjnych, rozwi- Jan i Maria Natanek
wychowawcy i duszpasterze. jaj¹cych zdolnoœci muzyczne i manual-

Jestem Bogu bardzo wdziêczna, ¿e na ne dzieci, obserwuj¹c ich coraz lepsze Naszego ksiêdza Proboszcza cenimy 
progu dojrza³ego, doros³ego ¿ycia spot- wyniki i ogromne zaanga¿owanie sa- za trud i pracowitoœæ, jak¹ wk³ada w na-
ka³am ks. Piotra P³aweckiego. Opieku- mych dzieci oraz wolontariuszy. By³y sz¹ parafiê. Nie szczêdz¹c si³, podj¹³ siê 
j¹c siê nasz¹ Grup¹ Apostolsk¹ stara³ to ogniska oraz wieczorki daj¹ce wiele wielu zadañ zwi¹zanych z remontem 
siê nam przybli¿yæ naukê Ojca Œw. Jana radoœci i wzruszeñ. zewnêtrznym koœcio³a, jak równie¿ z 
Paw³a II, uwra¿liwia³ na œlady Boga w Ks. Piotr organizowa³ wycieczki, u- ogromem prac wewn¹trz naszej œwi¹-
przyrodzie, organizuj¹c ró¿ne wyciecz- mo¿liwialiœmy to poprzez wypo¿ycza- tyni. W tym wszystkim  znajduje jesz-
ki. Stara³ siê przybli¿yæ nam liturgiê nie samochodu „Robur” do przewozu cze czas do prowadzenia na najwy¿-
Koœcio³a poprzez anga¿owanie nas w osób, którym nasza placówka dyspono- szym poziomie S³u¿by Liturgicznej, a 
ró¿ne uroczystoœci parafialne. wa³a. By³y to wypady do Rabki i Msza- tak¿e scholi i grupy oazowej Du¿o tru-

Zawsze uœmiechniêty, dostêpny, ot- ny Dolnej. Dzieci piêknie modli³y siê i du i wysi³ku kosztowa³o ks. Piotra P³a-
warty na problemy m³odych, gotowy w sposób bardzo uduchowiony bra³y u- weckiego utworzenie cmentarza para-
do s³uchania, udzielaj¹cy dobrych rad. dzia³ w liturgii. fialnego. 
Na mojej drodze ¿ycia pojawi³ siê jako Wielkie zaanga¿owanie ks. Piotra dla Jest dobrym Pasterzem, dba o dobro 
jeden ze znaków, ¿e warto Bogu po- dzieci niepe³nosprawnych budzi³o mój wszystkich parafian. Z okazji piêknego 
œwiêciæ siebie samego, swoje pomys³y, podziw i mobilizowa³o do wiêkszych Jubileuszu 25-lecia œwiêceñ kap³añ-
zdolnoœci, zdrowie, s³u¿¹c bliŸnim. wysi³ków w pracy pedagogicznej w skich, ¿yczymy Ksiêdzu du¿o zdrowia, 

 Dziêki ks. Piotrowi mam dobry kon- mojej placówce. Naocznie bowiem opieki Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomo-
takt z m³odymi ludŸmi i nigdy nie ¿a- mo¿na siê by³o przekonaæ, jak du¿e e- cy i wszystkiego, co dobre i piêkne w 
³ujê im czasu na rozmowy, dyskusje i fekty w pracy, mo¿na osi¹gn¹æ dobr¹ pracy duszpasterskiej.
polemiki. Dziêki cierpliwoœci, jak¹ ks. organizacj¹ i oddaniem.

Andrzej Trojak
Piotr nam okazywa³, nie oczekujê szyb-  Dziêkujê za ten okres ¿ycia, w jakim 
kich efektów wychowawczych, wiem, dane mi by³o znaæ ks. Piotra. Cieszê siê Ksi¹dz Piotr jest pracowitym i su-
¿e zasiane ziarno potrzebuje czasu, by z Jego dalszej dzia³alnoœci na naszym miennym gospodarzem naszej parafii. 
wyrosn¹æ. Myœlê, ¿e patrz¹c na nas, lu- terenie jako Proboszcza parafii Konina Znaliœmy Go, zanim zosta³ probosz-
dzi w dojrza³ym wieku, którzy ju¿ w i ¿yczê dalszych efektów w pracy dusz- czem w Koninie. 23 lata temu przygo-
pewien sposób pouk³adali sobie ¿ycie, pasterskiej, a w szczególnie z dzieæmi i towywa³ naszego syna Jaros³awa do I 
ks. Piotr mo¿e czuæ radoœæ i satysfak- m³odzie¿¹. Szczêœæ Bo¿e! Komunii œwiêtej. Wtedy to sprawi³ na 
cjê dobrego siewcy;  ziarno wydaje do- nas wra¿enie cz³owieka dobrego, spra-Genowefa Bojanowska
bry plon, warto by³o siê trudziæ. Dziê- wiedliwego i wymagaj¹cego. 
kujê Ci ks. Piotrze za Twoje dobre ser- Dziêki pracy naszego ks. Proboszcza Naszego ksiêdza Proboszcza cenimy 
ce. rozkwit³o ¿ycie parafialne w Koninie. za troskê o parafiê, za trud, jaki wk³ada 

Siostra Mi³osierdzia Oprócz swoich obowi¹zków kap³añ-w budowanie naszej wspólnoty. Jest 
Lidia Lupa skich prowadzi scholê dzieciêc¹, oazê dobrym gospodarzem. Interesuje siê 

dla m³odzie¿y, S³u¿bê Liturgiczn¹, a wszystkim, co dzieje siê w parafii. Ce-Ksiêdza Piotra P³aweckiego pozna- tak¿e poœwiêca swój czas na grê z nimi 
³am, gdy przyby³ jako wikary do naszej w pi³kê no¿n¹. Jest stanowczy i wyma-
parafii. Podj¹³ siê opieki nad m³odzie¿¹ gaj¹cy, ale bardzo powa¿any wœród 
i poszukiwa³ obiektu sportowego, jaki  dzieci i m³odzie¿y. Odk¹d ks. Piotr za-
posiada³ Pañstwowy Dom Wczasów mieszka³ w Koninie, nasza œwi¹tynia 
Dzieciêcych w Porêbie Wielkiej. Pe³ni- wygl¹da piêkniej. Jest czysta, zadbana, 
³am wówczas funkcjê dyrektora pla- a ka¿da msza œwiêta ma charakter bar-
cówki i st¹d pocz¹tek naszej wspó³pra- dziej podnios³y. Podczas 4 - letniej po-
cy, aby m³odzie¿ mog³a w³aœciwie spê- s³ugi zrobi³ dla naszej parafii bardzo 
dzaæ czas, a nie w placówkach rozryw- du¿o: wyremontowa³ i wykoñczy³ ko-
kowych z alkoholem, których wówczas œció³ i plebaniê, oraz rozpocz¹³ budowê 
by³o sporo w okolicy. cmentarza parafialnego, która mamy 

Na spotkania w sali gimnastycznej z nimy Go za dobr¹ wspó³pracê z samo- nadziejê,  szybko siê zakoñczy.
ka¿dym miesi¹cem przybywa³o coraz rz¹dem Koniny, za pracê z m³odzie¿¹. Z okazji Jubileuszu ¿yczymy nasze-
wiêcej m³odzie¿y ¿eñskiej i mêskiej w ¯yczymy Mu zdrowia, ludzkiej ¿yczli- mu ksiêdzu Proboszczowi zdrowia, 
ró¿nym wieku z ca³ej parafii. Czêsto woœci, wytrwa³oœci na dalsze lata po- wytrwa³oœci i wszelkiego b³ogos³a-
rozgrywki sportowe odbywa³y siê do s³ugi kap³añskiej, i aby Opatrznoœæ Bo- wieñstwa Bo¿ego!
póŸnych godzin i ks. Piotr zapewnia³ ¿a czuwa³a nad Nim. 

Stanis³aw i Stanis³awa Natanekbezpieczny powrót do domu w³asnym 
Stanis³awa i Czes³aw Kawalaœrodkiem transportu. M³odzie¿ otrzy-

  mywa³a od nas napoje ch³odz¹ce, a ich 
Nasz ksi¹dz Proboszcz jest dobrym opiekun by³ dobrym duchem placówki, 

Pasterzem, du¿o dla nas zrobi³, jesteœ-zabezpieczaj¹c obiekt.
my Mu za to bardzo wdziêczni. Jest so-Zna³am równie¿ dzia³alnoœæ ks. Pio-
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Koninek centrum turystyki pieszej oraz czona jest na realizacjê zadañ; remont 
nowoczesnego oœrodka narciarskiego, przepustu drogowego do os. Gwa³ty w 
poprzez realizacjê du¿ych inwestycji. Porêbie Wielkiej, remont mostu do os. 
Zwróci³ siê do radnych z proœb¹ o po- Gêby, Cieœle w Koninie. Trwaj¹ prace 
parcie w staraniach o wykonanie oœwie- nad skompletowaniem dokumentów w 
tlenia ca³ego stoku narciarskiego, które celu sporz¹dzenia wniosków o dofinan-
obecnie jest niemo¿liwe z powodu ne- sowanie tych zadañ. 
gatywnej opinii Rady Gorczañskiego II - Drogi rolnicze. 
Parku Narodowego. Zosta³y z³o¿one wnioski na dofinan-

 Z dyskusji, jaka siê wywi¹za³a, jasno sowanie dwóch dróg rolniczych; nad os. 
wynika³o, ¿e radni popieraj¹ stanowi- Kaciki oraz Groñ w Porêbie Wielkiej. 
sko J. Paska, czego efektem by³o pod- Czekamy na decyzjê Urzêdu Marsza³-
jêcie decyzji o przygotowaniu odpowie- kowskiego; wk³ad w³asny mamy zabez-
dniej rezolucji do Rady GPN. pieczony. 

W dalszej czêœci obrad rozpatrzono III - Drogi realizowane z bud¿etu  
kilka istotnych oraz podjêto nastêpuj¹- gminy:

Sesja kwietniowa ce decyzje: - Modernizacja kolektora burzowego na 
1. Upowa¿niono Wójta do podjêcia os. Godki w Podobinie,

Mia³a miejsce w dniu 26 kwietnia. Jej dzia³añ w sprawie przekazania na rzecz - zabezpieczenie drogi w brzegu Porê-
goœæmi byli: J. Pasek - w³aœciciel „Ostoi „ENION” stacji transformatorowej ³¹cz- bianki os. Rusnaki w Porêbie Wlk,  
Górskiej” w Koninkach, mgr W. Mrów- nie z gruntem.  - po³o¿ono asfalt na trzech bocznych 
ka z pracowni projektowej ARTPLAN, J. 2. Wyra¿ono zgodê na przyst¹pienie drogach w osiedlu Nowe Gliniska, 
Tomasiewicz - dyrektor GPN. do zmian w planie zagospodarowania - po³o¿ono asfalt na drodze do os. Mo-

Obradom przewodniczy³ M. Domaga- przestrzennego Gminy NiedŸwiedŸ. ska³y w Podobinie (III etap), 
³a, który otwieraj¹c sesjê, przywita³ rad- 3. Zatwierdzono zmiany w bud¿ecie - po³o¿enie asfaltu na drodze do os. 
nych i zaproszonych goœci, po czym po- gminy na 2010 rok. Krê¿ele (dolny odcinek do WoŸniaka),
prosi³ Wójta Gminy o zabranie g³osu. 4. Po zapoznaniu siê z pismem firmy - naprawiono drogê do os.Bekace w Ko-
Wyj¹tkowo, zamiast informacji z pracy Handlowo-Us³ugowej S.C.S.M. Cienia- ninie. 
miêdzy sesjami, J. Potaczek przedsta- wscy z NiedŸwiedzia i przedyskutowa- Dowiedzieliœmy siê tak¿e, i¿:
wi³ informacjê dotycz¹c¹ inwestycji rea- niu szczegó³ów, postanowiono odro- - powo³ano gminn¹ komisjê do oszaco-
lizowanych w roku bie¿¹cym z odpo- czyæ podjêcie decyzji do nastêpnej se- wania strat popowodziowych, 
wiednim komentarzem do poszczegól- sji.  - uroczystoœæ z okazji 20-lecia Samo-
nych pozycji. Informacja ta znajduje siê Radna B. Cichañska odczyta³a infor- rz¹du Gminnego odbêdzie siê na prze-
na stronach 2 i 3. macjê z Powiatowego Zarz¹du Dróg o ³omie lipca i sierpnia, 

W trakcie obrad przedyskutowano i o- pracach drogowych, które bêd¹ prowa- - zlecono wykonanie sztandaru gminy. 
mówiono wiele spraw. Najwa¿niejsz¹ z dzone na terenie naszej gminy. Prace Wójt zaproponowa³ radnym podjêcie 
nich by³o udzielnie absolutorium Wójto- zwi¹zane s¹ z planowanymi inwesty- uchwa³y o nadaniu tytu³u „Honorowego 
wi Gminy za 2009 rok. Zanim do tego cjami i modernizacj¹ odcinków dróg po- Obywatela Gminy NiedŸwiedŸ” dla Wi-
dosz³o, radni: wiatowych realizowane w ramach Ma- ceministra Œrodowiska Stanis³awa Ga-

a/ przyjêli sprawozdanie finansowe za ³opolskiego Programu Operacyjnego. w³owskiego, uzasadniaj¹c to nastêpu-
2009 rok, po wys³uchaniu informacji o Sesjê zakoñczy³y interpelacje i zapyta- j¹co: -„Przebywaj¹c ostatnio w Warsza-
jego realizacji, nia radnych. wie przez dwa dni zajmowa³em siê wy-

b/ wys³uchali opinii Komisji Rewizyj-     ³¹cznie spraw¹ uzyskania koncesji na 
nej oraz Regionalnej Izby Obrachunko- badanie odwiertów wód termalnych w  Sesja majowa
wej w Krakowie dotycz¹cej wykonania Porêbie Wielkiej.Bardzo du¿¹ pomoc o-   
bud¿etu za 2009 rok. kaza³ tu Wiceminister Œrodowiska Sta-Odby³a siê w poniedzia³ek 24 maja.    

Po krótkiej dyskusji, podjêli jednog³o- nis³aw Gaw³owski. Gdyby nie jego po-Oprócz radnych, Wójta i so³tysów ucze-
œnie uchwa³ê o udzieleniu absolutorium moc, sprawa - z ró¿nych przyczyn - nie stniczyli w niej: S. Potaczek - cz³onek 
Wójtowi Gminy. Od M. Domaga³y i B. Ci- ruszy³aby z miejsca. Dlatego te¿ suge-Zarz¹du Powiatu, S.Potaczek - pracow-
chañskiej Gospodarz gminy otrzyma³ rujê podjêcie przez Radê Gminy uchwa-nica Urzêdu Gminy, oraz m³odzie¿ z 
gratulacje i podziêkowanie.   ³y o nadanie mu tytu³u “Honorowego O-Gimnazjum w Koninie. 

W dalszej kolejnoœci obrad wys³ucha- bywatela Gminy NiedŸwiedŸ”.Uzyska-  Na pocz¹tek g³os zabra³ Wójt, który 
no przygotowanej przez mgr Wandê nie koncesji na badania, to dopiero po-przedstawi³ aktualn¹ informacjê doty-
Mrówkê z pracowni projektowej ART- cz¹tek drogi ku basenom geotermal-cz¹c¹ inwestycji realizowanych w bie-
PLAN, analizy zasadnoœci przyst¹pie- nym”. ¿¹cym roku. Aktualizacja dotyczy³a in-
nia do sporz¹dzenia zmiany miejsco- Radni przyjêli propozycjê i podjêli sto-formacji o realizowanych inwestycjach 
wego planu zagospodarowania prze- sown¹ uchwa³ê. Zdecydowali tak¿e o przedstawionych na poprzedniej sesji. 
strzennego Gminy NiedŸwiedŸ, a tak¿e przekazaniu w dzier¿awê Spó³ce  Zapozna³ zebranych z realizacj¹ inwe-
ocenê aktualnoœci studium uwarunko- „ENION” stacji transformatorowej ³¹cz-stycji drogowych w roku bie¿¹cym wg 
wañ i kierunków tego¿ zagospodarowa- nie z gruntem (w Porêbie Wielkiej) oraz stanu na dzieñ 24. 05 2010 roku. Przed-
nia. dokonali zmian w bud¿ecie gminy. stawia siê ona nastêpuj¹co: 

Uczestnicz¹cy w obradach J. Pasek - W trakcie obrad sesji swoje przys³o-I - Odbudowa po powodzi. 
w³aœciciel oœrodka wypoczynkowego wiowe „piêæ minut” mieli uczniowie Gim-Gmina otrzyma³a dwie promesy po-
„Ostoja Górska” i kolei linowej na Tobo- nazjum w Koninie, którzy mogli zada-mocowe. Jedna na 200 tys. z³. na nastê-
³ów przedstawi³ walory przyrodnicze i waæ pytania Wójtowi i radnym, z czego puj¹ce drogi: Natanki, WoŸne (droga 
krajobrazowe Porêby i Koninek. Skon- skwapliwie skorzystali. Pytali o kompe-procesyjna) Majerze w Koninie, Moska-
statowa³, ¿e okoliczne góry stworzone tencje wójta i radnych, o bud¿et, inwe-³y w NiedŸwiedziu, przepust w drodze 
s¹ wrêcz do uprawiania wêdrówek, oraz stycje. Odpowiedzi na te zapytania oraz do os. Bia³onie w Porêbie Wlk. Umowy z 
kolarstwa górskiego. S¹ idealnym miej- interpelacje radnych zakoñczy³y obra-wykonawcami zosta³y podpisane, a 
scem do wypoczynku letniego i zimo- dy.                                    Anna Liberdawnioski przes³ane do Krakowa. 
wego. Jego intencj¹ jest uczynienie z 

Druga promesa na 80 tys. z³. przezna-
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Skomielnej Bia³ej, Wiœniowej, Roz-
dziela, Porêby Wielkiej, Koniny, Cha-
bówki, Sieniawy, Rabki Zdrój i Szczy-
rzyca. Mimo niesprzyjaj¹cej pogody, 
(mg³a nie pozwala³a cieszyæ siê piêkn¹ 
panoram¹), przez chmury przebija³ siê 
widok na najbli¿sz¹ okolicê.

Spotkanie rozpoczê³a Msza œw. od-
prawiona przez ks. J. Moska³ê - Probo-
szcza Porêby Wielkiej, w intencji pisa-
rza i jego rodziny. W homilii wyg³oszo-

10 maja w muzeum „Orkanówka” w przybli¿y³a zebranym w bardzo cieka- nej do zgromadzonej m³odzie¿y ksi¹dz 
Porêbie Wlk. odby³o siê spotkanie bi- wy sposób na czym polega bibliotera- zwróci³ uwagê na patriotyczne myœli 
bliotekarzy, zorganizowane przez Wój- pia. W Polsce jej rozwój zacz¹³ siê nie- zawarte w dzie³ach pisarza, zwyczaje, 
ta Gminy i Gminn¹ Bibliotekê Publicz- dawno,wydaje siê we Wroc³awiu kwar- tradycje regionu, wartoœci religijne i 
n¹ w NiedŸwiedziu oraz Powiatow¹ Bi- talnik „Biblioterapeuta”, a pocz¹tek da- moralne. Organizatorka zlotu J. Zapa³a 
bliotekê Publiczn¹ w Limanowej. ³y bajki, które lecz¹. Ksi¹¿ki pomagaj¹ powita³a serdecznie wszystkich zgro-

Uczestniczyli w niej: przewodnicz¹- ¿yæ, to schron na trudny czas ¿ycia, daje madzonych. Goœæmi imprezy byli Wójt 
cy Rady Powiatu Jacenty Musia³, wice- wgl¹d w samego siebie i mo¿liwoœæ J. Potaczek, oraz prof. B. Faron - bio-
starosta Franciszek Dziedzina, sekre- przepracowania myœlenia. Ksi¹¿ka jest graf Orkana. Zwracaj¹c siê do m³odzie-
tarz Gminy NiedŸwiedŸ  Marek M¹ko- niczym ogród, który mo¿na w³o¿yæ do ¿y powiedzia³: - „Orkan zdecydowa³ o 
wski, Halina Matras - dyrektor Powia- kieszenia, ale niew³aœciwie dobrana  mojej drodze ¿yciowej, poniewa¿ zaj-
towej i Miejskiej Biblioteki Publicznej mo¿e zaszkodziæ. Tak¹ antypedagogi- muj¹c siê jego twórczoœci¹ zosta³em 
w Limanowej, dr. Wanda Matras -Ma- kê, szokuj¹ce i trywialne ksi¹¿ki wyda- pracownikiem naukowym.” Przypom-
stalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego je oficyna „Czarna owca” Jacka Santor- nia³ tak¿e okolicznoœci œmierci pisarza, 
w Krakowie, Monika Rz¹sa z Bibliote- skiego, seria „ Bez tabu” pretenduj¹ca zmar³ego w Krakowie 14 maja 1930 ro-
ki G³ównej Uniwersytetu Rolniczego do miana ksi¹¿ek edukacyjnych. 
w Krakowie, Maria Kawacka - instruk- Drugi wyk³ad na temat wspó³czesnej 
tor PBP w Limanowej, Aneta Kujacz - literatury fantastycznej M. Rz¹sy, rów-
kierownik Gminnej Biblioteki Publicz- nie¿ zawiera³ ostrze¿enia przed niew³a-
nej w NiedŸwiedziu, Jadwiga Zapa³a - œciw¹ literatur¹, odwra¿liwiaj¹c¹ dzie-
kierownik Gminnego Centrum Kultury ci i m³odzie¿, szczególnie dziewczêta. 
w NiedŸwiedziu, zarazem kustosz mu- Bie¿¹ce problemy prac bibliotek przed-
zeum W. Orkana, oraz pracownicy bi- stawi³a M. Kawula.
bliotek naszego powiatu. By³o to grono Przysz³a pora na poczêstunek: potra-
40 osób, które ledwo pomieœci³a sala o- wy z grilla i tradycyjn¹ „kwaœnicê”, o-
brad na piêtrze „Orkanówki”. raz program artystyczny w wykonaniu 

Przywitania i wprowadzenia w porz¹- dzieci z Porêby Wielkiej. Piêkne stroje, 
ku, wkrótce po otrzymaniu nagrody li-dek obrad dokona³a H. Matras, a otwo- przyœpiewki i tañce regionalne oraz 
terackiej miasta st. Warszawy. rzy³ konferencjê M. M¹kowski, prezen- muzyka góralska wywo³ywa³y ¿ywy 

W programie Zlotu znalaz³o siê zwie-tuj¹c walory naszej gminy. Dla goœci aplauz.
dzanie muzeum pod kierunkiem J. Za-przygotowano ciekawe foldery i mapy Na zakoñczenie, A. Kujacz podziê-
pa³y, która ciekawie opowiada³a o pisa-z naszego terenu, a poniewa¿ by³a piêk- kowa³a zebranym za przybycie. W³a-
rzu i jego rodzinie. Dla chêtnych zorga-na pogoda widok naszych gór prezento- dzom gminy i pracownikom biblioteki 
nizowano konkurs plastyczny. Najlep-wa³ sam swe uroki. w NiedŸwiedziu podziêkowa³a H. Ma-
szymi okazali siê: I - P. Odroniec, A. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu J.Mu- tras, za wzorowo przygotowany pro-
Nowak - Rozdziele, II - M. Opio³a, P. sia³ z³o¿y³ zebranym ¿yczenia z okazji gram konferencji. Bardzo serdeczna at-
Cudek - Szczyrzyc, III - A. Strama, J. Dnia Bibliotekarza, a F. Dziedzina pod- mosfera spotkania wskazywa³a na za-
Zapa³a - Porêba Wielka. Wyró¿nienie kreœli³ rolê „Orkanówki”. Jej historiê i ¿y³oœæ tej grupy zawodowej, wzajemne 
otrzymali: A. Zapa³a i G. Krzysztofiak - zebrane eksponaty przedstawi³a J. Za- docenianie swoich osi¹gniêæ obdaro-
Konina, M. Klimek i K. Krzy¿ak - Do-pa³a ubrana w góralski strój, podobnie wanie dyplomami i kwiatami wyró¿-
bromierz.jak dwie inne osoby obs³uguj¹ce konfe- nionych osób i pañ prelegentek by³o 

W konkursie wiedzy o ¿yciu i twór-rencjê. mi³ym akcentem. Bibliotekarze z na-
czoœci Orkana najwiêksz¹ wiedz¹ wy-Z okazji 60 - lecia istnienia nasza bi- szego powiatu to pasjonaci swego za-
kazali siê: I - W. Zapa³a - Porêba Wiel-blioteka otrzyma³a List Gratulacyjny, wodu i ludzie wielkiej kultury ducha. 
ka, II - S. Mróz - Wiœniowa, III - £. który od przedstawicieli powiatu, dyre-

Maria Lupa Scheller - Rabka Zdrój. kcji Biblioteki Powiatowej oraz Zarz¹-
Zwyciêzcy otrzymali dyplomy i na-du Ko³a Limanowa Stowarzyszenia Bi- Zlot szkó³ im.W.Orkana sta³ siê trwa- grody rzeczowe, a wszyscy bior¹cy u-bliotekarzy Polskich odebra³a A. Ku- ³¹ imprez¹ kulturaln¹ naszego regionu. dzia³ w konkursach, przewodniki po jacz. Na zakoñczenie tej czêœci M. M¹- W dniu 14 maja, po raz trzeci, delegacje Orkanówce. Uczestnicy Zlotu, ogl¹da-kowski zaprosi³ wszystkich do wziêcia uczniów placówek oœwiatowych, któ- j¹c film o ¿yciu i twórczoœci W. Orkana, udzia³u w „Majówce u Orkana” w osta- rym patronuje Orkan, przyby³y do jego mieli okazjê pog³êbiæ wiedzê o pisarzu.     tni¹ sobotê maja. domu, tym razem w 80 rocznicê œmierci 

„Ksi¹¿ki na receptê-recepta na ¿ycie” Anna Liberdapisarza. By³y szko³y z Dobromierza, 
- to tytu³  wyst¹pienia W. Matras, która  
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a) nie bêdzie (jak planowano wczeœ- 12 kwietnia, w budynku Gminnego 
niej) budowy mieszkañ w nowym bu- Centrum Kultury przeprowadzony zo-
dynku. Wszystkie pomieszczenia zo- sta³ konkurs wiedzy o W. Orkanie, zor-
stan¹ przeznaczone na cele lecznicze i ganizowany przez Gminn¹ Bibliotekê 
rehabilitacyjne. Znajd¹ siê w nich ga- Publiczn¹ i Gminne Centrum Kultury. 
binety specjalistyczne, apteka, podsta- Do konkursu zg³osi³o siê 16 uczniów: 
wowe laboratoria, poradnie dziecka Konina (3), NiedŸwiedŸ (10), Porêba 
chorego i zdrowego oraz pomieszcze- Wielka (3). Po sprawdzeniu testów ko-
nia rehabilitacyjne; misja wy³oni³a 3 pierwsze miejsca: 

b) pod budowê inwestycji zaci¹gniê- I. Zapa³a Wojciech - Porêba (67 pkt), 
ty zostanie  kredyt,  sp³acany potem na II.Domaga³a Agnieszka - NiedŸwiedŸ 
drodze pozyskiwanych od najemców (50 pkt), III.Smreczak Maciej - NiedŸ-

Dzieñ 27.03.2010 r. zapisa³ w historii 
b¹dŸ dzier¿awców op³at czynszowych. wiedŸ (49 pkt).

Koniny. W sobotnie popo³udnie, miej-
Szczegó³y zostan¹ doprecyzowane w Komisja postanowi³a wyró¿niæ Sma-

scowi parafianie pochowali na swoim 
gronie kompetentnych osób w czasie o- ciarz Nataliê z NiedŸwiedzia (47 pkt). 

cmentarzu pierwszego lokatora. Oka-
pracowywania dokumentacji.            ss       M   a  k  s  y  m   a l  n  a   l i  c z  b  a    p  u  n  k  t ó w za prawi-

za³ siê nim byæ œp. Józef Trojak, który 
d³owo rozwi¹zany test wynosi³a 69 pkt. 

spocz¹³ w grobie na miejscu ofiarowa-
Prace ocenia³a komisja w sk³adzie: Jad-

nym wczeœniej pod przysz³y cmentarz. 
wiga Zapa³a i Aneta Kujacz.    M. Lupa      

Jak¿e symboliczny scenariusz!         ss                                

Grupa Wolontariatu z Gimnazjum w 
Koninie wraz z Eucharystycznym Ru-
chem M³odych z parafii NiedŸwiedŸ 
przygotowali sztukê “Zagubiona dro-

15 kwietnia w sali remizy OSP odby-ga”. By³o to misterium wielkanocne 
 7 kwietnia w Urzêdzie Gminy mia³o ³y siê eliminacje konkursu plastyczne-wprowadzaj¹ce w tajemnicê dostrzega-

miejsce  spotkanie zwo³ane przez Wój- go „Nasze Gorce” zorganizowanego nia w codziennym ¿yciu Bo¿ego planu 
ta J. Potaczka. Uczestniczyli w nim: przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ i zbawienia. Sztuka ukazywa³a nasz¹ co-
grupa radnych, cz³onkowie w³adz Gor- Gminne Centrum Kultury w NiedŸwie-dziennoœæ i by³a prób¹ odpowiedzi, jak 
czañskiego Oddzia³u Zwi¹zku Podha- dziu. Na spotkanie przyby³y przed-w jej realiach szukaæ drogi do Chrystu-
lan z Prezesem na czele, kierownik O- szkola z naszej gminy wraz z opieku-sa, czyli jak dobrze prze¿yæ tajemnicê 
œrodka Zdrowia, so³tys Porêby Wiel- nami i towarzysz¹cymi im cz³onkami Wielkanocy. 
kiej, kierowniczka Gminnego Centrum rodzin. W³adze gminne reprezentowa³ Autorem tekstu, scenarzyst¹ i re¿yse-
Kultury, oraz sekretarz Urzêdu Gminy.     wójt Janusz Potaczek.rem sztuki by³ ks. Grzegorz £omzik. 

Zebrani przedyskutowali dwa proble- Ka¿da placówka przygotowa³a i za-Wystawiono j¹ najpierw w Koninie w 
my: prezentowa³a krótk¹ inscenizacjê zwi¹-Zespole Placówek Oœwiatowych, a na-

1. W jaki sposób wykorzystaæ i zago- zan¹ z tradycjami Zagórzan. Wszyscy stêpnie 7 kwietnia, w Gminnym Cen-
spodarowaæ budynek stodo³y znajduj¹- nagrodzeni oraz wyró¿nieni uczestnicy trum Kultury w NiedŸwiedziu - dla ucz-
cej siê obok „Orkanówki”? Pada³y ró¿- konkursu otrzymali pami¹tkowe dy-niów pozosta³ych szkó³ naszej gminy. 
ne propozycje, w tym ze strony Zwi¹z- plomy i nagrody: ksi¹¿ki, drobne upo-Wieczorem, tego samego dnia, spek-
ku Podhalan, z natury swej dzia³alnoœ- minki, a wszystkie dzieci, s³odycze.takl obejrzeli doroœli, wœród nich: Bar-
ci szczególnie zainteresowanego t¹ in- Konkurs, którego celem jest podtrzy-bara Dziwisz - radna wojewódzka, ks. 
westycj¹. Jedno jest pewne: po remon- mywane tradycji regionalnej Zagórzan, Dziekan M. Wójcik i Wójt J. Potaczek.
cie pomieszczenia stodo³y s³u¿yæ bêd¹ przeprowadzony zosta³ w grupach:

A. Liberda- podobnie jak ca³a Orkanówka - szero- - praca zbiorowa w grupach dzieci 
ko pojêtej dzia³alnoœci regionalnej. Kiedy pisa³em ka¿de s³owo przedsta- m³odszych (do 4 lat); 
Szczegó³y ustalone zostan¹  póŸniej. wienia, chcia³em osi¹gn¹æ jedno; daæ - dzieci w wieku przedszkolnym (do 6 

2. Przed³u¿aj¹ca siê sprawa rozbudo- ogl¹daj¹cym refleksjê nad tym dok¹d lat);
wy Oœrodka Zdrowia na bazie wyko- idziemy i jaka jest ta nasza droga ¿ycia. - dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
rzystania istniej¹cych, lecz z  up³ywem Jestem dumny z mojej m³odzie¿y, ¿e (kl. I - III).
czasu niszczej¹cych, fundamentów ko- potrafi³a podj¹æ to zadanie i przygoto- Komisja konkursowa w sk³adzie: An-
³o budynku. W tej kwestii wywi¹za³a waæ coœ piêknego, mimo du¿ego obci¹- na Liberda, Jadwiga Zapa³a, Aneta Ku-
siê obszerna dyskusja w wyniku której ¿enia obowi¹zkami szkolnymi. jacz, dokona³a oceny prac w dwóch ka-
zgodnie postanowiono, i¿: tegoriach:  Ks. G. £omzik
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           Praca plastyczna „p³aska” oraz Konkurs Instrumentalistów: czona by³a z Bierzmowaniem, którego 
praca przestrzenna, wykonanych w do- I miejsce: Bronis³aw Kaczor z Porêby to Sakramentu udzieli³ dziewczêtom i 
wolnej technice. Kolorowe, przepiêkne Wielkiej - w kategorii doros³ych, ch³opcom ks. Biskup  On te¿ 
prace mo¿na podziwiaæ na wystawie w II miejsce: Andrzej Krzysztofiak z Ko- odprawi³ uroczyst¹ sumê i wyg³osi³ 
bibliotece w NiedŸwiedziu, potem eks- niny - w kategorii m³odzie¿owej. S³owo Bo¿e.                                      
pozycja zostanie przeniesiona na „Or- Konkurs Mistrz i Uczeñ: Bierzmowanie mia³o tak¿e miejsce w 
kanówkê” i bêdzie wystawiona do koñ- Wyró¿nienie: - Bronis³aw Kaczor z Koninie (7.06) i NiedŸwiedziu (12 .06). 
ca  maja. Oto wyniki: Porêby Wielkiej (uczniowie: Karol A- W obu parafiach Sakramentu Bierzmo-

   W grupie przedszkoli: damczyk, Weronika Jania, Katarzyna wania udzieli³ ks. Biskup Tadeusz Pie-
I miejsce: Klaudia Misiura - NiedŸ- Liberda) ronek.                                                ss

wiedŸ, Grzegorz Tarasek - Konina, Oli-
wia Wadyl, Agnieszka Kaciczak, Ka-
mil Smreczak - Porêba Wielka. * Katastrofalne opady deszczu z maja i 

II miejsce: Rafa³ Wsó³ - NiedŸwiedŸ, pocz¹tku czerwca nie ominê³y i naszej 
Marcin Sutor - Konina, Alicja Zapa³a, gminy, wyrz¹dzaj¹c wiele szkód w in-
Natalia Kowalcze, Anna Piwowar - Po- frastrukturze drogowo - mostowej oraz 
rêba Wielka. w budynkach u¿ytecznoœci publicznej, 

III miejsce: Dominik Gnyla - NiedŸ- szko³ach i zabudowaniach gospodar-
wiedŸ, Piotr Palac - Konina, Katarzyna czych. Rady So³eckie wraz z radnymi 
Dawiec, Wiktor Starmach, Krystian dokonali przegl¹du i rozeznania strat w 
Kurek - Porêba Wielka. poszczególnych so³ectwach, w celu  

Wyró¿nienia: Marcin Kaczor, Krzy- przekazania ich do Urzêdu Gminy. Ma-
sztof Kuczaj, Mateusz Giza, Sylwia 29 kwietnia, 100-osobowa delegacja j¹ one pos³u¿yæ w ubieganiu siê o po-
Czech, Martyna Œwita³a, Dorota My- parafian z Koniny ze swoim ks. Probo- moc finansow¹ z bud¿etu pañtwa.     ss
sza, Joanna Brzezicka - Porêba Wielka, szczem P. P³aweckim, uda³a siê do ka-
Patrycja Zapa³a - Konina. tedry wawelskiej, gdzie uczestniczy³a 

Prace zbiorowe: grupa „Maluszków” w uroczystej Mszy œwiêtej i rozpoczê- 19 maja w szkole w Podobinie odby³ 
z Porêby Wielkiej, grupa „Maluszków” ciu Nowenny ku czci œw. Stanis³awa siê VI Gminny Konkurs Ortograficzny 
z Podobina, grupa „Maluszków” z Ko- Biskupa i Mêczennika. dla klas III szkó³ podstawowych. Wziê-
niny, oraz w grupie wczesnoszkolnych: Z r¹k ks. Kardyna³a Stanis³awa Dzi- ³o w nim udzia³ 15 uczniów z terenu 
Marta Przybytek, Paulina WoŸniak, wisza parafianie z Koniny otrzymali re- gminy. Pytania konkursowe przygoto-
Agnieszka WoŸniak - SP w Koninie. likwie œw. Stanis³awa, swojego Patrona wa³a mgr J. Duda ze Szko³y nr 2 w Lu-
Wyró¿nienia: Julia Liszka, Micha³ Ma- Podczas zwiedzania krypt w podzie- bomierzu. 
dej -  SP w Koninie.                 M. Lupa miach Wawelu oddali ho³d Prezydento- Uczniowie z Podobina, NiedŸwie-

 wi RP L. Kaczyñskiemu i Jego Ma³¿on- dzia, Koniny i Porêby Wielkiej pisali 
ce, poleg³ym w katastrofie pod Smo- dyktando, a póŸniej zmagali siê z te-
leñskiem. stem ortograficznym. Laureatem zosta³ 

Warto wspomnieæ, ¿e œp. Maria Ka- Mateusz Adamczyk z Podobina.
czyñska szko³ê podstawow¹ i liceum  Wszyscy otrzymali pami¹tkowe dy-
ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³a w Rabce- plomy, a zwyciêzcy nagrody ksi¹¿ko-
Zdroju, gdzie w 1961 uzyska³a maturê we. Sponsorami s³odkiego poczêstun-
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. E. ku byli: Teresa Rusnak oraz Zofia i Ju-
Romera.                                            ss lian Potaczkowie z NiedŸwiedzia, któ-

rym organizatorzy serdecznie dziêkuj¹. 
* Maj obfituje w wydarzenia religij- Konkurs Ortograficzny zorganizowa³y 

ne. To miesi¹c Majówek, uroczystoœci nauczycielki nauczania zintegrowane-
pierwszo - komunijnych oraz odpusto- go.                                        A. LiberdaW dniach 14 -15 maja odby³ siê w 
wych.      Podegrodziu XXVIII Konkurs Muzyk, 

Tegoroczne uroczystoœci komunijne                                 Instrumentalistów, Œpiewaków Ludo-
mia³y miejsce: 2 maja w Koninie, 9 ma- W dniu 6 czerwca  w Domu Kultury wych i Dru¿bów Weselnych „Druzba-
ja w Porêbie Wielkiej i 16 maja w Nie- odby³ siê koncert muzyczny w którym cka”. Uczestniczy³o w nim 13 muzyk 
dŸwiedziu. zaprezentowali siê uczniowie Spo³e-(kapel), 29 instrumentalistów, 9 mi-

Uroczystoœci odpustowe odby³y siê: cznej Szko³y Muzycznej w Tymbarku i strzów z uczniami, 8 dru¿bów wesel-
8 maja w Koninie ku czci œw. Stanis³a- Ogniska Muzycznego w Mszanie Dol-nych, 28 grup œpiewaczych. 
wa Biskupa i Mêczennika; tu odpusto- nej.Wœród uczestników nie zabrak³o 
w¹ sumê odprawi³ i kazanie wyg³osi³ W programie koncertu  znalaz³y siê przedstawicieli naszej gminy, którzy 
ks systowa³  ksi¹dz wystêpy solistów, zespo³ów kameral-tradycyjnie, zdobyli kolejne laury. Oto 
Jacek Napora, nasz rodak, pe³ni¹cy po- nych, chóru szkolnego. Wyst¹pi³o 70 one:
s³ugê duszpastersk¹ na terenie USA. To „artystów” wykonuj¹cych utwory epo-Konkurs Muzyk Ludowych - kategoria 
w³aœnie ks. Jacek niós³ po raz pierwszy ki baroku, klasycyzmu, wspó³czesne i m³odzie¿owa:
w uroczystej procesji, dopiero co przy- muzykê rozrywkow¹.           I miejsce - kapela rodzinna Krzyszto-
wiezione z Wawelu relikwie œw. Stani- A. Liberdafiaków z Koniny, 
s³awa - Patrona koniñskiej parafii. Wyró¿nienie -  „Gorcanie” (grupa I) z 

Uroczystoœæ odpustowa w Porêbie NiedŸwiedzia.
Wielkiej mia³a miejsce 13 maja i po³¹-

. 

J. Guzdek.

Wawrzyniec Gut. A
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instrumenty: treningi umiejêtnoœci i MODU£ II -  KREATYWNE FOR-
kompetencji spo³ecznych, poradnictwo MY SPÊDZANIA WOLNEGO CZA-
indywidualne i grupowe oraz poradni- SU, jest przeznaczony dla m³odzie¿y, 
ctwo z zakresu: Elementarne zagadnie- daj¹c im mo¿liwoœæ aktywnego spê-
nia prawa; Zarz¹dzanie sob¹ w czasie; dzenia czasu wolnego, rozwoju talen-
Wspó³czesne zasady funkcjonowania tów i zainteresowañ poprzez: zajêcia 
cz³owieka w œwiecie; Indywidualne sportowe, konsultacje ze specjalist¹ do 
konsultacje z psychologiem; Umiejêt- spraw m³odzie¿y oraz zajêcia z komu-
noœæ autoprezentacji i reakcji na stres; nikacji interpersonalnej i spo³ecznej. 
Sztuka zachowañ asertywnych; Prakty- Dodatkowo przed wyjazdem odbêd¹ 
czne aspekty w³asnego wizerunku; In- siê badania lekarskie. Dziesiêciu ucze-
westycje i teoria zachowañ portfela do- stników projektu weŸmie udzia³ w piê-

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecz- mowego; Poszukiwanie pracy w zawo- ciodniowym wyjeŸdzie do Ro¿nowa w 
nej w NiedŸwiedziu kontynuuje reali- dzie; Podstawy rozliczeñ publiczno- dniach od 5 do 9 lipca. Miejmy nadzie-
zacjê rozpoczêtego w 2008 r. projektu prawnych oraz badania lekarskie. Spot- jê, ¿e pogoda dopisze i m³odzie¿ wróci 
systemowego wspó³finansowanego ze kania odbywaj¹ siê w Domu Kultury. opalona, zadowolona i wypoczêta. 
œrodków Unii Europejskiej w ramach Dodatkow¹ oprawê stanowi obs³uga GOPS informuje, ¿e prowadzi otwar-
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego cateringowa. ty nabór uczestników do dzia³añ prze-
Priorytet VII Promocja integracji spo- Wymienione dzia³ania maj¹ koncent- widzianych na rok 2011 WZMOCNIE-
³ecznej, Dzia³anie 7.1 Rozwój i upow- rowaæ siê wokó³ maksymalizacj pozy- NIE KWALIFIKACJI OSÓB NIE-
szechnianie aktywnej integracji, Pod- tywnych odczuæ uczestniczek projektu PE£NOSPRAWNYCH (poprzez war-
zia³anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnia- przy jednoczesnym wzmocnieniu po- sztaty pozytywnego myœlenia oraz kur-
nie aktywnej integracji przez oœrodki tencja³u spo³eczno-osobowego, by w sy zawodowe), a tak¿e do dzia³añ na 
pomocy spo³ecznej w ramach Progra- dzisiejszej rzeczywistoœci umieæ siê rok 2012  KURS AKTYWIZACJI ZA-
mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. O- odnaleŸæ i poradziæ sobie z trudnoœcia- WODOWEJ (poprzez nabycie prakty-
becne dzia³ania projektowe zaplano- mi i problemami dnia codziennego. Pa- cznych umiejêtnoœci poruszania siê po 
wane s¹ na trzy lata: 2010 - 2012. nie bior¹ce udzia³ w projekcie wyra¿aj¹ rynku pracy oraz rozwój potencja³u za-

Tegoroczne dzia³ania zosta³y podzie- zadowolenie z uczestnictwa w wymie- wodowego). Zainteresowanych prosi-
lone na dwa modu³y; na realizacjê ka¿- nionych dzia³aniach. Zdobywaj¹ wiele my o kontakt. 
dego z nich przeznaczono 83 godziny. praktycznych umiejêtnoœci i informa-

 W MODULE I  aktywizacj¹ objêtych Zofia Szymañskacji, a przede wszystkim czuj¹ siê do-
jest dziesiêæ kobiet. Aktywizacja pro- Kierownik GOPSwartoœciowani i ucz¹ siê jak doceniaæ 
wadzona jest w oparciu o nastêpuj¹ce siebie. 

 grodami, ich otarcie siê o wielki sport, mo¿e procentowaæ w 
przysz³oœci podniesieniem na wy¿szy poziom polskiej pi³ki    
no¿nej, czego chyba wszyscy sobie ¿yczymy - powiedzia³ Ire-8 czerwca, na boisku MOS w Nowej 
neusz Potaczek.Hucie, rozegrany zosta³ fina³ wojewódz-

Nale¿y wspomnieæ, i¿ to nie pierwszy sukces porêbiañ-kich rozgrywek pi³karskich „Coca-Cola 
skiej szko³y w tych rozgrywkach. Przed trzema laty, dru¿y-Cup”. Okrêg nowos¹decki reprezentowa³y 
na prowadzona przez mgr M. Zemburê zajê³a III miejsce i dru¿yny Gimnazjów z Porêby Wielkiej, Grybowa, i Nowe-
zdoby³a br¹zowy medal w tych¿e rozgrywkach. Gratuluje-go S¹cza, które rozegra³y swoje mecze w grupach. Najciê¿-
jemy m³odym pi³karzom i ich trenerom!                           ss  sze boje przysz³o toczyæ zespo³owi z Gimnazjum w Porêbie 

Wielkiej, gdy¿ wylosowa³ bardzo trudnych przeciwników: 
Gimnazjum z Bochni oraz Szko³ê Mistrzostwa Sportowego 
z Krakowa. Szczególnie zaciêty, ale i piêkny przebieg, mia³ 
mecz ch³opców z naszego Gimnazjum ze Szko³¹ Mistrzo-
stwa Sportowego w Krakowie, wygrany przez SMS Kra-
ków 4 : 3. 

Mimo przegranej, mgr Ireneusz Potaczek - nauczyciel wy-
chowania fizycznego Gimnazjum w Porêbie Wielkiej, zara-
zem trener, uzna³ udzia³ swojego zespo³u w tych rozgryw-
kach za du¿y sukces. - Nale¿y podkreœliæ, ¿e dru¿ynie z nie-
wielkiego gimnazjum (w którym jest zaledwie 49 ch³opców 
w klasach I do III), przysz³o siê zmierzyæ ze Szko³¹ Mistrzo-
stwa Sportowego w Krakowie, w której sk³adzie gra³o 3 re-
prezentantów Polski w swojej kategorii wiekowej. Nasi 
ch³opcy grali jak równy z równym, przegrywaj¹c zaledwie 
jedn¹ bramk¹! Bardzo sobie cenimy ju¿ sam fakt takiego 
spotkania; by³o ono dla naszych m³odziutkich pi³karzy 
wspania³ym prze¿yciem i doœwiadczeniem, które bêdzie pro-
centowaæ w przysz³oœci. Na podkreœlenie zas³uguje wspa-
nia³a organizacja imprezy. Docenienie udzia³u m³odych  
ch³opców, szczególnie z  ma³ych  miejscowoœci  fajnymi na-

Górny rz¹d od lewej: Bart³omiej Pachowicz, Piotr Rapta,
 Jakub Loch, Mateusz Duda, Marcin Cichañski, 
trener mgr Ireneusz Potaczek.

Dolny rz¹d od lewej: Krzysztof Kozyra, Dawid Lupa, 
Dominik Krzysztofiak, Piotr Kaczor, Dawid Pitek.

Brawo!
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jest  pog³êbiana  na  dodatkowych zajê- ktu objêtych  jest 306 uczniów w gmi-
ciach z jêzyków angielskiego i niemie- nie. Nabór uczniów klas pierwszych do 
ckiego (podrêczniki do nauki zosta³y Projektu nast¹pi we wrzeœniu, wed³ug 
zakupione wramach projektu). kolejnoœci zg³oszeñ, dlatego apelujê do 

Dla mi³oœników informatyki w trak- uczniów, by ju¿ zastanowili siê w ja-
cie ferii zimowych zorganizowano w kich zajêciach chcieliby wzi¹æ udzia³ w 
ka¿dej szkole 5-dniowy kurs tworzenia przysz³ym roku, a tak¿e, by nie zapisy-Mija pierwszy rok funkcjonowania w 
stron www. Ponadto dla ka¿dej szko³y wali siê do zbyt du¿ej iloœci zajêæ, tak naszej gminie programu dla m³odzie¿y 
zakupiono profesjonalne oprogramo- aby mogli podo³aæ obowi¹zkom. W mi-„Szukaj¹c swoich dróg II”. Program re-
wanie oparte na CMS pozwalaj¹ce w jaj¹cym roku szkolnym byli rekordzi-alizowany jest przez Gminê NiedŸ-
sposób prosty redagowaæ stronê inter- œci, którzy zapisali siê nawet na 8 zajêæ, wiedŸ w ramach Programu Operacyj-
netow¹, a tak¿e zapewniono miejsce na co w rzeczywistoœci jest niemo¿liwe do nego Kapita³ Ludzki, adresowany do 
serwerach z domen¹ zrealizowania.   wszystkich uczniów gimnazjów z na-

NIED�WIED�.PL: Chcia³bym podziêkowaæ w pierwszej szego terenu. Jest to jeden z wiêkszych 
- szko³ê w NiedŸwiedziu mo¿na œle- kolejnoœci Wójtowi Gminy, który zgo-projektów w województwie ma³opols-

dziæ pod adresem: zsig.niedzwiedz.pl, dzi³ siê na to doœæ ryzykowne i praco-kim i opiewa na niemal 2 miliony z³. 
- szko³ê w Porêbie Wielkiej: ch³onne przedsiêwziêcie, tym bardziej, Dziêki niemu uczniowie z ma³ych wio-
  porebaw.niedzwiedz.pl,  ¿e w sposób uci¹¿liwy blokuje ono bu-sek, oddalonych od centrów kultury, 
- Koninê znajdziemy pod adresem: d¿et gminy, gdy¿ œrodki zwracane s¹ z maj¹ u³atwiony start w doros³e ¿ycie. 
  zpokonina.niedzwiedz.pl, opóŸnieniem i czêsto powoduj¹ bloko-W ka¿dej ze szkó³ pracuj¹ pedagog 
- Podobin pod adresem: wanie œrodków gminnych. Dziêkujê te¿ szkolny i psycholog. Uczniowie klas III 
  zpopodobin.niedzwiedz.pl, wszystkim zatrudnionym w realizacji gimnazjum objêci s¹ programem dora-
Dla uczniów o zainteresowaniach hu- projektu za poœwiêcenie i wytê¿on¹ dztwa zawodowego, a tak¿e s¹ uczeni 

manistycznych w ofercie znajduj¹ siê pracê. Mi³o mi poinformowaæ, ¿e mimo sterowania swoj¹ karier¹ w ramach 
zajêcia ze sztuki i dziedzictwa kulturo- wszystkich niedogodnoœci, zapad³a de-SzOK-u (Szkolnych Oœrodków Karie-
wego w Europie, a dla tych, którzy ma- cyzja o drugim podobnym projekcie, ry). Zorganizowane zosta³y dwutorowo 
j¹ problemy z ortografi¹ stworzono za- tym razem adresowanym do szkó³ pod-zajêcia matematyczne z elementami 
jêcia „Ortografiti”, do których zaku- stawowych, dziêki czemu w szko³ach przedsiêbiorczoœci, które w jednej czê-
piono podrêczniki i æwiczenia. W ra- pojawiliby siê m.in. logopedzi. Projekt œci pozwalaj¹ wyrównaæ braki, a w dru-
mach zajêæ „Z cooltur¹ za pan brat” po- uzyska³ ju¿ wstêpn¹, formaln¹, pozy-giej rozwijaæ uzdolnienia matematycz-
nad 300 uczniów wziê³o udzia³ w 8 wy- tywn¹ opiniê, i jeœli uzyska dalsz¹ na ne. Matematyka pod has³em „Na dro-
jazdach edukacyjnych do Krakowa, etapie merytorycznym, bêdzie szansa dze do biznesu” nauczana jest w sposób 
podczas których zwiedzali najcenniej- uruchomienia go od stycznia 2011 r. praktyczny na przyk³adzie odsetek ban-
sze miejsca w regionie m.in. kopalniê Wszystkich zainteresowanych szcze-kowych, sald i innych realnych przy-
soli w Wieliczce, Wawel, Muzeum Na- gó³ami realizowanego Projektu zapra-k³adach. Uczniowie o umys³ach œcis-
rodowe, ogl¹dali spektakle teatralne i szam do serwisu: ssd.niedzwiedz.pl, w ³ych maj¹ mo¿noœæ pog³êbiania swojej 
odbywali warsztaty muzealne, a wszy- którym na bie¿¹co zamieszczane s¹ o-wiedzy z biologii, chemii, a tak¿e z as-
stko to wraz z posi³kiem i transportem pisy i zdjêcia z realizowanych zajêæ i tronomii. 
w ca³oœci finansowane z Projektu. wycieczek.         Bardzo wa¿na we wspó³czesnym 

Aktualnie zajêciami w ramach Proje-                        mgr Tomasz Zawirski œwiecie znajomoœæ jêzyków obcych, 
Dyrektor szko³y w NiedŸwiedziu
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NAZWISKO I IMIÊ  
 

Konina  
 

NiedŸwiedŸ  
Porêba 

Wielka 

 

Podobin 
 

Razem 
 

% 

  Kaczyñski Jaros³aw  490  311 581 315 1697 69,92 

  Komorowski Bronis³aw  77  133 182 64 456 18,79 
  Napieralski Grzegorz  23 37 47 17 124 5,11 

  Korwin – Mikke Janusz  17  10 9 4 40 1,65 
  Pawlak Waldemar  13 11 9 40 40 1,65 

  Jurek Marek  6  6 4 4 23 0,95 
  Olechowski Andrzej  4  4 12 1 21 0,87 

  Lepper Andrzej  0  3 7 4 14 0,58 
  Morawiecki Kornel  1  0 0 0 1 0,001 

  Zietek Boguslaw  0  0 0 0 0 0,00 

Frekwencja  44,06  48,01 48,72 48,83 - 47,28 
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co prze¿yli, a s³u¿yli w oddzia³ach AK, bo co wa¿niejsze, zasiêgn¹æ jêzyka u 
W poprzednim numerze ZGODY opu- po wojnie siedzieli parê lat w wiêzie- Ÿród³a, to jest ¿yj¹cych jeszcze party-

blikowaliœmy wywiad z Wiceprezesem niach i byli przeœladowani przez UB. zantów „Ognia”, a je¿eli im siê nie daje 
Œwiatowego Zwi¹zku Armii Krajowej, Przez publikacjê chcê tak¿e przybli¿yæ wiary, to u by³ych UB-ków. Zapew-
mieszkañcem Porêby Wielkiej, Markiem 

postacie znanych ludzi wywodz¹cych niam; niektórzy ¿yj¹ i wiem, jakie jest Zapa³a. Obiecaliœmy (zgodnie z regu³ami 
siê z Waksmunda, którzy czegoœ wiel- zdanie jednych i drugich. Inne, ni¿ Pa-prawa prasowego) replikê odnosz¹c¹ siê 
kiego dokonali np. Waksmundzki An- na! do niektórych w¹tków sformu³owanych 
drzej wynalazca œwiat³owodów. przez autora wywiadu. Przypomnijmy; 

g³ównym tematem rozmowy by³a legen- Pytanie zatem: dlaczego siê o tych 
darna postaæ mjr Juliana Zapa³y „Lam- postaciach nie mówi, kto komu tego za-
parta”, ¿o³nierza i dowódcy 1PSP Armii brania? Przecie¿ mamy wolny kraj, bez 
Krajowej. Obok cennych treœci przypo- cenzury! Jeœli zaœ chodzi o wynalazcê 
minaj¹cych tego wybitnego bohatera na- œwiat³owodów, to chwa³a mu za to, ale 
szej ziemi, znalaz³y siê w niej tak¿e odnie-

u¿ywanie tego argumentu na u¿ytek hi-sienia do innej, historycznej postaci, Jó-
storii z czasów wojny ma siê tak do me-zefa Kurasia „Ognia” - ¿o³nierza wyklê-
ritum sprawy, jak zmajstrowanie przez tego i skazanego na zapomnienie. 
w³adze PRL kosmonauty Hermaszew-Zanim ustosunkujê siê do niektórych,  

moim zdaniem krzywdz¹cych ocen i opi- skiego, jako „autorytetu równowa¿¹-
nii wyra¿onych przez Szanownego Auto- cego” dla co dopiero wybranego Polaka 
ra wywiadu, konieczne s¹ dwa wyjaœnie- kard. K. Wojty³y na Papie¿a. Nieudol-
nia: ne, smutne i kalekie!

1) W organizacji œwiatowej skupiaj¹cej 2) Marek Zapa³a twierdzi ...i¿ na Pod-
by³ych ¿o³nierzy Armii Krajowej œciera-

halu na si³ê chce siê znaleŸæ bohatera j¹ siê od wielu ju¿ lat dwa obozy: zwolen- 4) Nasz Szanowny Autor zapytany o szkoda, ¿e przez „ch”. Tak czêsto siê ników i przeciwników „Ognia”. Podzia³ 
opiniê na temat „Ognia”odpowiada tak:  dzieje, gdy tego typu ksi¹¿ki pisz¹ poli-ten zaczyna siê w œwiatowej centrali AK 
...Je¿eli chodzi o "Ognia" jest on ostat-tycy z wykszta³ceniem historycznym, a w Londynie, poprzez Warszawê, Kraków 
nimi czasy bardzo gloryfikowany. Szu-i tak jest a¿ do kó³ terenowych tej patrio- nie historycy z powo³ania. 
kaj¹c w poœpiechu nowego Janosika, tyczno-kombatanckiej organizacji. Zwo- Pod¹¿aj¹c tym tropem rozumowania 

lennicy J. Kurasia czyni¹ wszelkie stara- na domys³ach i wyobra¿eniach zbudo-nale¿a³oby oceniæ, ¿e IPN i inni histo-
nia, aby przywróciæ nale¿ne mu miejsce wano i nadmuchano postaæ kaprala J. rycy odkrywaj¹cy tamt¹,skazan¹ na za-
w pamiêci historycznej naszego narodu, Kurasia "Ogieñ". Wiêkszoœæ publika-pomnienie prawdê, wyrz¹dzaj¹ krzyw-
drudzy, stanowczo siê temu sprzeciwiaj¹, cji o jego osobie jest nieprawdziwa. Po-dê i czyni¹ z³o, gloryfikuj¹c z³e i nies³u-uwa¿aj¹c „Ognia” za postaæ zbyt kontro- mija siê fakt jego dezercji z oddzia³u szne wzorce. ̄ e œp. Prezydent RP Lech wersyjn¹. Nasz autor zdefiniowa³ siê wy-

AK, utworzenia przez niego UB w No-Kaczyñski ods³aniaj¹c pomnik Józefa raŸnie po stronie drugiej stronie sporu, 
wym Targu, wspó³pracê z Rosjanami i z Kurasia w Zakopanem promowa³ bo-czyli przeciwników Józefa Kurasia. 
NKWD, wysy³anie akowców na Sybir, 2) Marek Zapa³a jest rodzinnie skoli- hatera przez „ch”! ¯e wreszcie œp. Ks. 
liczne gwa³ty, terroryzm na terenie gacony z postaci¹ „Lamparta”, co Go na Prof. Józef Tischner i inni kap³ani od-

pewno nobilituje, zarazem jednak spra- zw³aszcza Waksmunda, Ostrowska, s³aniaj¹cy i poœwiêcaj¹cy kolejne pom-
wia, ¿e os¹dy odnosz¹ce siê do Osoby so- Gronkowa, mordy ¿ydów w Kroœcienku niki oraz odprawiaj¹cy w intencji „Og-
bie pokrewnej, czyni zbyt subiektywny- i Nowym Targu (…) Jako cz³onek i nia” i jego ¿o³nierzy Msze œwiête pod¹-
mi i stronniczymi. Czym innym jest bo- dziennikarz Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³-¿aj¹ fa³szyw¹ drog¹!? Wygl¹da na to, i¿ wiem gloryfikowanie rodzinnej, choæby nierzy AK mam prawo przegl¹daæ do-Oni wszyscy siê myl¹, a jedynym spad-najbardziej zas³u¿onej Postaci a czym in-

kumenty IPN. Nie ma tam nic, co da³o-kobierc¹ prawdy jest M. Zapa³a. Z ca-nym czynienie tego kosztem potêpiania i 
by podstawy do idealizowania jego po-³ym szacunkiem, ale znaj Pan miarê ods¹dzania od czci i wiary historycznych 
staci jaka znajdujê siê w publikacjach. czy politycznych rywali swojego idola.   wartoœci!
Mam bardzo du¿o materia³ów na temat     Teraz „ad rem”. 3). W innym miejscu, zapytany o ko-
"Ognia" z których wynika, ¿e by³ posta-1). Autor pisze:  - Postaram siê wydaæ ligacje rodzinne z „Lampartem” Marek 
ci¹ kontrowersyjn¹ czyli dla jednych "Dziennik Lamparta", "historiê lPSP Zapa³a odpowiada: ...Tam te¿ przyszli 
by³ dobry dla innych z³y... AK" oraz broszurê pt. "Bohaterowie z na œwiat jego bracia: Julian, Kazi-

W³os siê na g³owie je¿y! Widz¹c po-Waksmunda". Wioska ta by³a dwukrot- mierz, Stanis³aw - mój chrzestny ojciec 
wy¿sze s³owa, przecieram oczy, czy a-nie spacyfikowana przez Niemców. i Franciszek, którego zaraz po wojnie 
by nie czytam Wa³acha albo Hañderka, Jedn¹ spowodowa³ "Ogieñ - wówczas zabi³ "Ogieñ".
jak¿e zas³u¿onych utrwalaczy, zaciekle Orze³" swym nieroztropnym postêpo-  Po pierwsze - to nie „Ogieñ” zabi³, a-
zwalczaj¹cych Ognia w tamtych, smut-waniem. Du¿o ludzi z Waksmunda by³o le kto inny!!! Po drugie - dlaczego to 
nych, powojennych czasach. Z wymie-w oddzia³ach partyzanckich, ginêli za zrobi³??? OdpowiedŸ na te pytania nie 
nionymi zarzutami nie bêdê polemizo-Ojczyznê pomagaj¹c ludziom z lasu. jest a¿ tak wielk¹ tajemnic¹. Kto j¹ chce 
wa³, bo uwa¿am je za niegodne.Waksmund to nie tylko "Ogieñ"- o nie- znaæ, ten zna! Wystarczy dok³adniej 

których teraz siê w ogóle nie mówi. Ci poczytaæ odpowiednie akta w IPN, al-
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           Szanowny Panie Marku: Jak kuj¹ siê nieustannie uczniowie. Tak¿e waæ, zohydzaæ, warto pomyœleæ, aby 
mo¿na powo³ywaæ siê na brak doku- na ³amach „ZGODY” postaæ „Lampar- potem nie prze¿ywaæ takiego wstydu i 
mentów w IPN, które dawa³yby podsta- ta” - bohaterskiego syna orkanowskiej za¿enowania, jakie sta³y siê naszym na-
wê do idealizowania postaci „Ognia”! ziemi, wspominaliœmy nie jeden raz. rodowym udzia³em po ostatniej kata-
Na Boga! Przecie¿ w IPN znajduj¹ siê Bez obawy pope³nienia b³êdu mo¿na strofie samolotu z Prezydentem RP Le-
wy³¹cznie materia³y i dokumenty spo- stwierdziæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ chem Kaczyñskim pod Smoleñskiem.  
rz¹dzone i wytworzone przez UB i SB spo³eczeñstwa naszej gminy wie, kim 

Stanis³aw Stopaoraz ich szpiclów i donosicieli, œmier- by³ „Lampart”. 
telnie zwalczaj¹cych wszystkie organi- A co z „Ogniem”? S¹dz¹c po zaklê-

 Epitafium dla majora „Ognia”zacje walcz¹ce po wojnie o inn¹ Pol- tym milczeniu, jakie panowa³o przez 
skê! Naprawdê, tam spodziewa siê Pan wszystkie powojenne lata, mo¿na by Jeœli umrzeæ mam za ciebie, jeœli 
znaleŸæ materia³y gloryfikuj¹ce Kura- s¹dziæ, ¿e  taki cz³owiek nie istnia³! Nie sztandar zwin¹æ mam, na ka¿dego 
sia!? Tam ich Pan szuka??? Ja te¿ posia- by³o Józefa Kurasia, nie by³o setek jego przecie¿ przyjdzie kiedyœ pora.
dam materia³y, w tym wiele takich, któ- partyzantów, nie by³o ich rodzin! Nie Srebrny orze³ z mojej czapki,
re podnosz¹ zas³ugi „Ognia”, co nie oz- istnieli! Owszem, grasowa³y po wojnie na urwiskach w sercu Tatr,
nacza, ¿e nie ma wœród nich równie¿ w lasach jakieœ „bandy”, których her- znajdzie gniazdo.
bardzo krytycznych opinii i ocen. sztem by³ „Ogieñ”- uosobienie szatana 

Ty mnie ukryj moja Ziemio Podhalañ- 5) Na pytanie autorki wywiadu, czy i z³a! Tak¹ prawdê objawili nam wspo-
ska, górski lesie ko³ysz mnie do snu.nie za cicho w naszej gminie o "Lam- mniani Wa³ach, czy Hañderek. Nieste-
Tyle razy mnie chroni³a rêka Pañska,parcie", M. Zapa³a odpowiada: …tak za ty, wychowani na tych „ksi¹¿kach” na-
dziœ mnie do raportu wezwa³ Bóg.cicho, ale kto ma o nim i tysi¹cach ta- dal i dziœ, owych leœnych nazywaj¹ w 

kich jak on oddanym patriotom Pola- najlepsze bandziorami, Kurasia diabo- Wilki maj¹ swoje œcie¿ki,
kom pisaæ? Oni ju¿ tak nieliczni nie ma- lizuj¹ i obwiniaj¹ za wszystkie mo¿liwe pod¹¿a³em szlakiem wilczym.
j¹ ju¿ si³ wko³o powtarzaæ, ¿e to nie tak, grzechy i przewiny. To smutne. Œmieræ œciga³a mnie po lasach,
¿e byli bohaterzy i bandziory...   Drogi Marku! Wiem, gdzie jest grób jak pies goñczy.

 Oto garœæ faktów: Podczas pracy na Pañskiego wujka, gdzie mo¿na Mu od- Przystanê³a nad potokiem, 
kolonii w Porêbie  w latach 1978 -1991, daæ ho³d, ale nie wiem, ani ja, ani nikt, Krótki b³ysk nad górskim stokiem,
jednym z najbardziej uroczystych dni gdzie znajduje siê grób „Ognia”! A wie wola Bo¿a; moja walka dziœ siê 
ka¿dego turnusu, by³ ten, poœwiêcony Pan dlaczego? Bo Ci, którzy z Nim wal- koñczy.
uczczeniu pamiêci „Lamparta”. Posz- czyli byli na tyle przebiegli i przewi-
czególne grupy wykonywa³y piêkne duj¹cy, ¿e obawiali siê narodzin kultu Ty mnie ukryj moja Ziemi Podhalañ-
wieñce, oceniane potem przez komisjê tego, hardego, patriotycznego Górala! ska, górski lesie ko³ysz mnie do snu.
konkursow¹, po czym ca³a kolonia w Bali siê Jego legendy po œmierci! Je¿eli Tyle razy mnie chroni³a rêka Pañska,
uroczystym pochodzie udawa³a siê na zaœ mierzyæ ofiarê poœwiêceniem, to dziœ mnie do raportu wezwa³ Bóg.
cmentarz, gdzie przy grobie J. Zapa³y byli tacy, co prze¿yli Gestapo, NKWD i Polski Orze³ srebrnopióry, w nasze 
Lamparta je sk³adano, oddawano ho³d UB, ale byli te¿ tacy, którzy nie prze- dusze wbi³ pazury i legendê partyzan-
minut¹ ciszy, œpiewano pieœñ patrioty- ¿yli. Którzy w ofierze za woln¹ Ojczy- ck¹ ponad szczyty wzniós³.
czn¹, oraz wspominano sylwetkê boha- znê oddali rzecz najcenniejsz¹, w³asne 

Na Podhalu pod Turbaczemtera. Z rozrzewnieniem wspominam te ¿ycie! Po co ich opluwaæ i oczerniaæ in 
partyzancka wierzba p³acze:piêkne, patriotyczne wydarzenia, i za- gremio? ̄ e nie wszyscy byli poczciwi? 
Zgas³ ju¿ „Ogieñ”,chowujê z szacunkiem w pamiêci. ¯e trafia³y siê czarne owce? A gdzie ich 
ale pamiêæ o Nim wci¹¿ siê tli…Wiem, ¿e o „Lamparcie” uczono i uczy nie ma? Podli ludzie znajd¹ siê w ka¿-

siê w naszych szko³ach (sam to robi³em dej grupie, tak ju¿ urz¹dzony ten œwiat. Andrzej Ko³akowski
przez tyle, tyle lat). Jego grobem opie- I czasem, zanim siê zacznie kogoœ oplu-    

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Wokó³ W³adys³awa Orkana”

   

W 135 rocznicê urodzin i 80 rocznicê œmierci pisarza i pu-
blicysty mia³a miejsce Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wa „Wokó³ W³adys³awa Orkana; aspekty literackie, kultu-
rowe i medialne”. Honorowy patronat pe³ni³ wicemarsza³ek 
województwa ma³opolskiego Leszek Zegzda. 

Konferencja rozpoczê³a siê 10 maja w auli Ma³opolskiej 
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Krakowie, nastêpnie konty-
nuowana by³a w dwóch kolejnych dniach (12 i 13 maja) w 
Koninkach. Jej organizatorami byli: Ma³opolska Wy¿sza 
Szko³a Zawodowa, Wydawnictwo Edukacyjne w Krako-
wie, Wójt Gminy NiedŸwiedŸ oraz Starostwo Powiatowe w 

pokaz filmu dokumentalnego o W. Orkanie, zwiedzanie mu-Limanowej. Konferencjê prowadzi³ prof. dr hab. Boles³aw 
zeum pisarza, wystêpy regionalne, degustacjê miejscowych Faron z Krakowa. 
potraw, a wszystko to odbywa³o siê w willi „Tram” w Ko-Nasza gmina goœci³a ludzi nauki z 11 oœrodków nauko-
ninkach.                                                               A. Liberdawych Polsce. Wyg³oszono 37 referatów na temat twórczoœci 

W³. Orkana. Na trzydniow¹ konferencjê zaplanowano tak¿e 
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boszcz Jerzy RaŸny, potem obchody najpiêkniejsze harcerskie ogniska. Stu-
przenios³y siê do Zespo³u Szkó³ nr 1. lecie Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego to 
Zaaran¿owano je w mistrzowski spo- 35 lat naszego Gorczañskiego Hufca. 
sób: by³y kroniki, pami¹tki z obozów, Wspominaj¹c swoj¹ mamê dh Panasio-
stare wydawnictwa, archiwalne foto- w¹ przekaza³a jej s³owa „Dobre myœli 
grafie, na których odnajdywali siê go- wyniesione z harcerskiej dru¿yny po-
œcie. Nie zabrak³o prezentów, gratulacji zostaj¹ w cz³owieku na zawsze”. 
i mi³ych ¿yczeñ. W sali gimnastycznej Dalej gawêdê poprowadzi³a prof. Jó-
uda³o siê nawet rozbiæ dwa namioty! zefa Kobyliñska, która przypomnia³a 
Impreza przypomina³a spotkanie przy pocz¹tki ¿eñskiej dru¿yny, potem mi-
ognisku, gdzie poza wspólnym œpie- krofon przejmowali kolejno: druh Je-

Spotkanie pokoleñ wem, ka¿dy z zaproszonych goœci móg³ rzy Bogacz, druhna Wiktoria Zelek, 
przedstawiæ swoj¹ historiê zwi¹zan¹ z Anna Knapczyk, druh Andrzej Hopek. ZHP jest najwiêksz¹, licz¹c¹ 102 ty-
harcerstwem. Wspomnienia przeplata³y wspólnie si¹ce cz³onków, organizacj¹ dzieci i 

œpiewane harcerskie pieœni. m³odzie¿y w Polsce. Prawie od 100 lat 
Z najlepszymi ¿yczeniami pospieszy-wychowuje m³odych ludzi na prawych, 

li: wójt Gminy NiedŸwiedŸ Janusz Po-aktywnych i odpowiedzialnych obywa-
taczek, wójt Gminy Mszana Dolna Ta-teli w duchu wartoœci zawartych w Pra-
deusz Patalita, oraz burmistrz  Mszany wie Harcerskim. Jest nie tylko organi-
Dolnej Tadeusz Filipiak. Przewodni-zacj¹ dzieci i m³odzie¿y, ale przede 
cz¹ca Rady Gminy Stefania Wojcia-wszystkim ruchem spo³ecznym, kszta³-
czyk wyst¹pi³a w podwójnej roli, jako tuj¹cym postawy i charaktery zgodnie z 
¿e by³a kiedyœ dru¿ynow¹. W imieniu harcerskimi wartoœciami, takimi jak: 
w³adz powiatu limanowskiego gratula-patriotyzm, braterstwo, przyjaŸñ, s³u¿-
cje sk³adali wicestarosta limanowski ba, wiara, praca, sprawiedliwoœæ, wol-
Franciszek Dziedzina i radna powiatu  noœæ i pokój. Instruktorzy dzia³aj¹c w Gawêdê rozpoczê³a druhna harcmi-
W³adys³awa, Anna Jamróz. dru¿ynach i w krêgach realizuj¹ wy¿ej strz Ewa Jasiñska mówi¹c: - To bardzo 

Krzepi¹c duszê wspomnieniami, nie wymienione wartoœci.  wa¿ny dzieñ dla Was i dla mnie. Zasta-
zapomniano o ciele, dlatego serwowa- W sobotê, 24 kwietnia, w Mszanie nawia³am siê, jak powiedzieæ gawêdê 
ny by³ harcerski bigos, a na deser przy-Dolnej, odby³a siê wspania³a uroczy- do zuchów, harcerzy, instruktorów i tak 
gotowano tort - s³odk¹ niespodziankê stoœæ z okazji 100 - lecia ZHP. Organi- znakomitych goœci, sympatyków naszej 
od burmistrza miasta.  zatorem by³ Gorczañski Hufiec im. W³. organizacji, do przyjació³. Dosz³am do 

 Ps. Wiêkszoœæ doros³ych osób naszej Orkana. Na spotkanie pokoleñ, bo tak wniosku, ¿e nie trudno, bo ³¹czy nas 
gminy, bêd¹c uczniami nale¿a³o do or-nazwano tê uroczystoœæ przybyli wszy- wiele, a dzieli tylko wiek, rok urodzenia. 
ganizacji  harcerskiej, która w tamtych scy, których po³¹czy³o harcerstwo na £¹cz¹ nas szare namiotowe p³ótna i te 
czasach by³a jedn¹ z najwa¿niejszych przestrzeni kilkudziesiêciu lat. Harcer- jasne w s³oñcu rozeœmiane dni, mundur, 
organizacji w szkole.skie œwiêtowanie rozpoczê³o siê przy zwyczaje, obyczaje, biwaki i te nasze 

Anna  Liberda o³tarzu. Mszê œw. sprawowa³ ks. Pro-

W imprezie, której gospodarzami byli J. Zapa³a i A. Napo-
ra, wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz gminnych i samo-Majówka 
rz¹dowych, oraz licznie zgromadzeni mieszkañcy.

W czêœci artystycznej wyst¹pili:
 - zespó³ regionalny „Turbacyki - Gorce” z Koniny.To wie-u Orkana lopokoleniowy zespó³ zrzeszaj¹cy du¿ych, ma³ych i malut-

kich Zagórzan. Zaprezentowa³ bogaty program artystyczny, 
na który z³o¿y³y siê muzyka, œpiew i tañce zagórzañskie;

- szkolny zespó³ regionalny „Mali Porymbianie” z Porêby 2010
Wielkiej w towarzystwie kapeli “Kaczory”,

- zespó³ regionalny „Porêbiañski ród” z Porêby Wielkiej w    
piêknych, jednolitych strojach regionalnych,Ta piêkna, folklorystyczno - religijna impreza zosta³a zor-

- zespó³ „Gorcanie” z NiedŸwiedzia,ganizowana ju¿ po raz dziewi¹ty. Tym razem przebieg³a pod 
- m³odzie¿owy zespó³ „Góralskie Nitro”, który przygry-has³em „Ku pamiêci piewcy Gorców”, w osiemdziesi¹t¹ ro-

wa³ do tañca m³odszym i trochê starszym uczestnikom Ma-cznicê jego œmierci. Z tej okazji, J. Zapa³a - kustosz Orka-
jówki.nówki odczyta³a fragment tekstu opisuj¹cego przebieg uro-

Wszyscy mieli okazjê do degustacji potraw regionalnych, czystoœci pogrzebowych W³. Orkana w Krakowie. Majów-
jak równie¿ kie³basek z ro¿na. W miêdzyczasie, w sali kino-ka by³a te¿ okazj¹ do prezentacji zespo³ów regionalnych 
wej Domu Kultury, odbywa³ siê pokaz filmu o ¿yciu i twór-dzia³aj¹cych na terenie gminy. Ze wzglêdu na warunki po-
czoœci W³adys³awa Orkana. godowe, odby³a siê na rynku w NiedŸwiedziu, tu¿ obok po-

Do zobaczenia za rok przy Orkanówce!mnika pisarza. Rozpoczê³o j¹ Nabo¿eñstwo Majowe, odpra-
                                                                    Anna Liberdawione przez kapelana naszego Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan 
    - ks. W³. Ulmañca, przy obelisku Jana Paw³a (obok murów 

starego koœcio³a). 
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Proszê o krótk¹ autoprezentacjê. 
W 2008 roku ukoñczy³am psycholo-

giê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Po 
studiach rozpoczê³am pracê w NZOZ 
PROMEDICUM w Limanowej, gdzie 
pracujê do dziœ. Staram siê ci¹gle pod-
nosiæ swoje kwalifikacje, dlatego ucze-
stniczê obecnie w dwóch szkoleniach 
przygotowuj¹cych do zawodu psycho- wisku psychologa w Punkcie Konsulta- ¿e taki cz³owiek podejmuje ci¹g³e wy-
terapeuty oraz terapeuty uzale¿nieñ. Na cyjno - Informacyjnym Rozwi¹zywa- si³ki by wyci¹gn¹æ partnera z na³ogu. 
codzieñ w pracy mam kontakt z osoba- nia Problemów Alkoholowych jest u- Syndrom wspó³uzale¿nienia najczêœ-
mi cierpi¹cymi na ró¿ne zaburzenia dzielenie konkretnej osobie przycho- ciej dotyczy ¿on alkoholików. Wierz¹ 
psychiczne, a tak¿e z osobami uzale¿- dz¹cej z problemem. Staram siê okre- one, ¿e m¹¿ przestanie piæ, jeœli bêd¹ 
nionymi, g³ównie od alkoholu. Udzie- œliæ, na czym on polega i pokazaæ, jakie wystarczaj¹co dobrymi, opiekuñczymi 
lam równie¿ pomocy rodzinom osób u- s¹ dostêpne mo¿liwoœci jego rozwi¹- ¿onami. Uzale¿niony jednak nic sobie z 
zale¿nionych. Obecnie pracujê te¿ w zania. Jeœli problemem jest alkoholizm  tego nie robi, a wszystkie podejmowa-
Punkcie Konsultacyjno - Informacyj- informujê, gdzie mo¿na siê zg³osiæ na ne przez ¿onê zabiegi id¹ na marne, on 
nym w NiedŸwiedziu, gdzie pe³niê dy- terapiê i na czym ona polega. Uzyska- pije dalej. Równie¿ osoby wspó³uza-
¿ur w czwartki od godziny 9 do 13. nie wiedzy u³atwi odkrycie zagro¿enia le¿nione powinny zg³osiæ siê na tera-

Co jest przedmiotem Pani pracy? lub uzale¿nienia u siebie czy u kogoœ piê do placówki leczenia uzale¿nieñ.
Sk¹d zami³owanie do niej? bliskiego. Jeœli osoba zg³asza inny pro- Ponadto czêstym problemem wspó³-

Zajmujê siê przede wszystkim pomo- blem psychologiczny, czêsto radzê, by istniej¹cym w rodzinach alkoholowych 
c¹ psychologiczn¹. Przychodz¹c do skorzysta³a z pomocy psychologa lub jest przemoc fizyczna i psychiczna. 
mnie, pacjent ma pewnoœæ, ¿e zostanie psychiatry w najbli¿szej placówce. Cz³onkowie rodziny boj¹ siê o tym mó-
wys³uchany, nie doœwiadczy krytyki, W³aœciwa terapia jakiegokolwiek pro- wiæ, a ta sprawa tak¿e wymaga terapii i 
czy oceny z mojej strony. Moim zada- blemu mo¿e rozpocz¹æ siê dopiero w dzia³ania ze strony ró¿nych instytucji. 
niem jest okreœliæ jego problem i po- poradni. Czêsto ofiar¹ jest nie tylko partner al-
móc mu poradziæ sobie z nim. Jeœli cho- Kogo - mam na myœli pacjentów - za- koholika, ale tak¿e jego dzieci, które 
dzi o pacjentów uzale¿nionych, czêsto chêca Pani do odwiedzin gabinetu? wymagaj¹ natychmiastowej pomocy 
staram siê zmotywowaæ ich do podjêcia Zapraszam szczególnie osoby, prze- psychologicznej.
leczenia, oraz przekazaæ im podstawo- ¿ywaj¹ce trudnoœci z uzale¿nieniem.  Jak uk³ada siê wspó³praca Pani z pa-
we informacje o uzale¿nieniu. W Pora- W Polsce pije siê du¿o alkoholu, st¹d  cjentami oraz z w³adzami Urzêdu Gmi-
dni Leczenia Uzale¿nieñ prowadzê te¿ wystêpuj¹ trudnoœci z odró¿nieniem pi- ny?
grupy terapeutyczne dla osób uzale¿- cia szkodliwego od choroby alkoholo- Wspó³praca uk³ada siê bardzo dob-
nionych od alkoholu. Udzielam wska- wej, która nie leczona koñczy siê œmier- rze. Czêsto, pocz¹tkowym zaskocze-
zówek osobom z rodzin, w których ¿yje ci¹. Ka¿dy chêtny mo¿e przyjœæ i skon- niem dla pacjentów jest mój m³ody 
alkoholik, jakie s¹ metody leczenia tej sultowaæ to ze mn¹. Zapraszam rów- wiek. Po chwili rozmowy opór zostaje 
choroby. Zawsze staram siê udzieliæ nie¿ cz³onków rodziny osoby uzale¿- prze³amany. Bardzo cieszy mnie, gdy 
wsparcia ka¿demu, kto tego potrzebuje. nionej partnerów, dzieci czy rodziców. zostajê obdarzona zaufaniem. Zdajê so-

Zawód ten wybra³am, poniewa¿ lubiê Tak¿e oni mog¹ uzyskaæ podstawowe bie sprawê, ¿e mówienie o pewnych 
mieæ kontakt z ludŸmi, poznawaæ ich informacje o uzale¿nieniu oraz poroz- problemach nie jest ³atwe, dlatego nig-
doœwiadczenia oraz wspieraæ w zmia- mawiaæ o doœwiadczanych przez siebie dy nie naciskam, czekam, a¿ osoba bê-
nie tych rzeczy, które maj¹ destrukcyj- problemach. Alkoholizm jest chorob¹, dzie gotowa opowiadaæ o swoich do-
ny wp³yw na ich ¿ycie. Moja praca daje która wp³ywa na funkcjonowanie ca³ej œwiadczeniach. Ze wspó³pracy z Urzê-
mi du¿o satysfakcji. rodziny. Partner osoby uzale¿nionej dem Gminy jestem zadowolona.

Dlaczego Pani¹ zatrudniono u nas? czêsto staje siê tzw. osob¹ wspó³uzale¿-
Rozmawia³a Maria LupaG³ównym moim zadaniem, na stano- nion¹. Najproœciej mo¿na powiedzieæ, 

- Szlakiem gorczañskich legend (z Koninek na Turba-
czyk; termin: 31.07.2010, prowadz¹ca: Ewa Strauchmann.

1. Edukacyjn¹ imprezê plenero- - ¯ycie w gorczañskich wodach (z £opusznej na polanê 
w¹ w Ochotnicy Górnej, organi- Biedowa M³aka), prowadz¹ca: Mariola Stefanik, termin: 
zowan¹ we wspó³pracy z Gmin- 21.08.2010.
nym Oœrodkiem Kultury; termin: 

- Spotkajmy siê na Hali D³ugiej pod Turbaczem - dojœcie 11 lipca 2010 (niedziela).
do edukacyjnej sali terenowej w budynku dawnej owczarni 
na Hali D³ugiej z dwóch stron: od £opusznej i Koninek, w 2. Wycieczki dla zwiedzaj¹cych Gorce prowadzone przez 
programie spotkanie z gorczañskim bac¹, poznanie tradycji pracowników GPN:
pasterskich i przepisów na produkty z mleka owczego, ter-

- Roœlinnoœæ gorczañskich polan (z £opusznej na Jan- min;  (1 lipca 2010, czwartek).
kówki), termin: 10.07.2010, prowadz¹ce: Ewa Strauch-
mann, Mariola Stefanik, ZAPRASZAMY!
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  kund znokautowa³ rywala o wadze 130 kg i wzroœcie 198 cm. Je-
go najtrudniejsz¹ walk¹ by³ pojedynek z niemieckim ̄ ydem Kla-
usem Silberem, przedwojennym mistrzem, który w Auschwitz 
nie przegra³ ¿adnej z ponad stu walk. Pojedynek by³ tak zaciek³y, 
¿e w pewnym momencie obaj bokserzy wypadli poza ring. Pod-
czas tej walki Salamo po raz pierwszy znalaz³ siê na deskach. 

Salamo Arouch urodzi³ siê w Szybko jednak doszed³ do siebie i znokautowa³ przeciwnika. 
1923 roku w greckich Salonikach Potem ju¿ nikt nie zobaczy³ Silbera ¿ywego.
w rodzinie robotnika portowego. Mniej wiêcej w tym samym czasie ojciec i brat Salamo zostali 

W wieku 14 lat po raz pierwszy za³o¿y³ rêkawice bokserskie, by zamordowani. Ojciec, wykoñczony niewolnicz¹ prac¹ trafi³ do 
zaledwie 3 lata póŸniej zostaæ mistrzem Ba³kanów w wadze lek- komory gazowej, a brat zosta³ zastrzelony przez stra¿nika po 
kopó³œredniej. Na ringu zyska³ przydomek Baletnica ze wzglê- tym, jak odmówi³ wyrywania z³otych zêbów trupom przed spale-
du na drobn¹ posturê i doskona³¹ pracê nóg. Jego b³yskotliw¹ niem ich w krematorium.
karierê przerwa³a wojna. W 1941 r. Niemcy podbili Grecjê dzie- Salamo Arouch stoczy³ w Auschwitz 208 walk.¯adnej nie prze-
l¹c pañstwo na trzy strefy okupacyjne i tworz¹c kolaboracyjny gra³. W styczniu 1945 r. hitlerowcy ewakuowali wiêkszoœæ wiêŸ-
rz¹d pod kierownictwem Georgiosa Tsolakoglou. Podobie jak niów do obozów na terenie Niemiec. Salamo trafi³ do Bergen-
we wszystkich okupowanych krajach, tak¿e w Grecji rozpoczê³a Belsen. Obóz ten zosta³ wyzwolony 15 kwietnia 1945 r. przez od-
siê eksterminacja ̄ ydów. dzia³y brytyjskiej 11 Dywizji Pancernej. Krótko po wyzwoleniu 

W maju 1943 r. po kilkudniowej gehennie w bydlêcych wago- Salamo zapyta³ jednego z dowódców, czy maj¹ w swoich szere-
nach Salamo Arouch wraz z ca³¹ rodzin¹ - rodzicami, trzema sio- gach jakichœ bokserów, którzy chcieliby zmierzyæ siê z nim. Zg³o-
strami i bratem dotar³ do obozu Auschwitz. Matka i siostry od ra- si³o siê dwóch. Salamo znokautowa³ obydwu w pierwszej run-
zu trafi³y do komory gazowej. Salamo z ojcem i bratem po de- dzie.W Bergen-Belsen pozna³ 17-letni¹ Martê ze swojego ro-
zynfekcji, ogoleniu g³ów i wytatuowaniu numerów stanêli na pla- dzinnego miasta, któr¹ poœlubi³ pod koniec 1945 roku. Razem 
cu przed jednym z baraków. Wtedy do grupy wiêŸniów podjecha³ wyemigrowali do Palestyny. Zaci¹gn¹³ siê do armii i walczy³ o 
samochód, wysiad³ z niego esesman i spyta³, czy wœród nich s¹ niepodleg³oœæ Izraela w 1948 r. Przez pewien czas boksowa³, 
zapaœnicy lub bokserzy. Salamo powiedzia³, ¿e jest bokserem. póŸniej zaj¹³ siê biznesem. Za³o¿y³ firmê transportow¹, która od-
Esesman popatrzy³ na niego z niedowierzaniem, po czym szpic- nios³a spory sukces. Mia³ czworo dzieci, a z czasem dorobi³ siê 
rut¹ narysowa³ na ziemi prowizoryczny ring, poleci³ sprowadziæ dwunastu wnuków.
¯yda o imieniu Chaim i kaza³ im walczyæ. Mimo wyczerpania po- W 1989 r. wróci³ do Polski, by pracowaæ jako konsultant przy 
dró¿¹, Salamo pokona³ przeciwnika. To by³a pierwsza z wielu hollywoodzkim filmie "Triumf ducha" opartym na jego historii, 
walk, jakie musia³ stoczyæ w Auschwitz. który krêcony by³ w Oœwiêcimiu. Rolê Salamo zagra³ amerykañ-

Nazistowscy funkcjonariusze obozu organizowali sobie po ski aktor Willem Dafoe. Wizyta w Oœwiêcimiu by³a dla Salamo 
pracy rozrywki zmuszaj¹c wiêŸniów do odgrywania upokarzaj¹- ciê¿kim prze¿yciem. D³ugo sta³ przed ruinami krematorium. 
cych przedstawieñ i kabaretów. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cie- Znowu zobaczy³em moj¹ rodzinê - powiedzia³ potem. Na terenie 
szy³y siê jednak bokserskie pojedynki wiêŸniów, rozgrywane w by³ego obozu koncentracyjnego dosz³o do wzruszaj¹cego spot-
jednym z magazynów. W wype³nionej dymem z cygar sali, przy kania Salamo z jednym z jego dawnych przeciwników - polskim 
akompaniamencie ryków podpitych esesmanów i œmiechów bokserem Antonim Czortkiem. Czortek, przedwojenny srebrny 
stra¿niczek z Birkenau, wiêŸniowie musieli toczyæ ze sob¹ bru- medalista Mistrzostw Europyrównie¿ by³ zmuszony do walk bok-
talne pojedynki o prze¿ycie. Walki odbywa³y siê bez sêdziów, serskich w Auschwitz. Przegra³ pojedynek z Salamo, ale naziœci 
bez zasad i bez rund. Zwyciêzca dostawa³ dodatkow¹ porcjê je- dali mu jeszcze jedn¹ szansê. W walce o ¿ycie spotka³ siê z 
dzenia, a przegrany trafia³ do komory gazowej. esesmanem Walterem. Wygra³ j¹ i dziêki temu nie trafi³ do ko-

Salamo walczy³ w takich warunkach kilka razy w tygodniu. mory gazowej.
Wkrótce zosta³ faworytem nazistów - zorientowali siê, ¿e stawia- Film zosta³ bardzo dobrze przyjêty i Salamo Arouch sta³ siê po-
j¹c na niego zawsze wygrywaj¹. Przenieœli go wiêc do l¿ejszej staci¹ powszechnie znan¹, a w œwiecie bokserskim - wrêcz le-
pracy w biurze. Salamo wiedzia³, co siê dzia³o z jego przeciwni- gendarn¹. Podczas pobytu w USA spotka³ siê miêdzy innymi z 
kami po walce. "Oczywiœcie, ¿e wiedzia³em, co siê stanie z prze- Muhammadem Ali i Mikiem Tysonem. W Izraelu czêsto zapra-
granym. Podczas walki musia³em pozbyæ siê wspó³czucia, by szano go na spotkania w szko³ach i bazach wojskowych. W roku 
prze¿yæ" - mówi³ po wojnie. 1994 przeszed³ wylew i od tamtej pory wymaga³ sta³ej opieki, 

Pojedynki by³y niezwykle brutalne. Walczono do upad³ego, do któr¹ sprawowa³a nad nim ¿ona. Zmar³ 26 kwietnia 2009 roku w 
momentu, a¿ jeden z bokserów straci przytomnoœæ. Wiêkszoœæ Tel Awiwie.  
przeciwników by³a znacznie wiêksza i ciê¿sza od drobnego Gre-                                                    
ka. Salamo wspomina³, ¿e podczas jednej z walk w ci¹gu 18 se-                                                                        Stanis³aw Stopa

Uczniowie zaprezentowali przygotowa- ¿yna Krzysztofiak, Anita Sutor  (s³odycze 
ny na tê okazjê specjalny, ciekawy program i ciasta). 
artystyczny, po którym przyszed³ czas na Osobami, które wnios³y najwiêkszy 
atrakcje, min. fachowo prowadzon¹ dysko- wk³ad  pracy  w przygotowanie i obs³u¿enie
tekê oraz sprowadzone zje¿d¿alnie, które imprezy by³y: Ma³gorzata Sutor, Bogumi-
cieszy³y siê wœród dzieci du¿ym powodze- ³a Palac, Bo¿ena Nocoñ, Danuta Napora, 
niem.  Joanna WoŸniak, Anita Sutor, Maria 

Ka¿dy z uczestników imprezy bez wzglê- Wsó³, Stanis³awa Sutor, Iwona Tarasek.
du na wiek, móg³ skorzystaæ do woli z bar- Wszystkim, którzy przyczynili siê do zor-
dzo smacznego i obfitego bufetu. Sta³o siê ganizowania i przebiegu tej imprezy Dyre-
to mo¿liwe dziêki hojnoœci sponsorów. Do- ktor Szko³y sk³ada wyrazy serdecznego po-

W ostatni¹ niedzielê maja Zespó³ Placó- brym sercem wykazali siê: dziêkowania. 
wek Oœwiatowych w Koninie wraz z Rad¹  Andrzej Trojak (miêso), Stanis³aw Stopa
Rodziców zorganizowa³y Œwiêto Rodziny. Ma³gorzata Sutor (wêdliny),

Ps.Majowa impreza zorganizowana przez Celami imprezy, jak poinformowa³a mgr. E. Bo¿ena Nocoñ (cukier, herbata, kawa, 
szko³ê wykaza³a po raz kolejny, ¿e ludzie Kurek, dyrektorka placówki, s¹: dobra za- s³odycze, opakowanie jednorazowe),
chêtnie bior¹ udzia³ we wszelkiego rodzaju bawa, integracja szko³y ze œrodowiskiem Irena Napora (kapusta kiszona),  
wydarzeniach kulturalnych i warto je orga-lokalnym - aby szko³a nie kojarzy³a siê tyl- El¿bieta Kurek (opakowanie jednorazo-
nizowaæ, bo ich po prostu brak. ko z nauk¹, ale i z dobr¹ kulturaln¹ zabaw¹ we),

oraz mi³ym spêdzaniem czasu, oraz wspól- Joanna WoŸniak (napoje),   
ne œwiêtowanie Dni: Matki, Ojca i Dziecka. Ewa Przybytek, Danuta Napora, Gra-

ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzêdu Gminy w NiedŸwiedziu18



ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzêdu Gminy w NiedŸwiedziu

   dowitym ugryzieniem. ¯mija najczêœciej atakuje w takich 
wypadkach na wysokoœci kostki.

4. Pilnowanie i edukacja dzieci. ̄ mije s¹ spotykane nawet 
blisko domów. Trzeba wyt³umaczyæ dziecku, ¿e nie nale¿y 
dotykaæ i dra¿niæ wygrzewaj¹cych siê na kamieniu wê¿y i  
nieznanych zwierz¹t w ogóle.

5. Gdy ¿mija pojawia siê niedaleko domu, dobrze jest wy-
kaszaæ trawê z pewnym „marginesem” bezpieczeñstwa, u-
suwaæ kamieniska, nie robiæ skalnych ogródków (¿mija lubi  
robiæ kryjówki miêdzy kamieniami). Gdy to niebezpieczne Jak co roku, wykonywania prac polowych, zbie-
zwierzê zadomowi siê w miejscu obecnoœci cz³owieka, po-rania jagód i grzybów, górskich wêdrówek czy leœnych 
móc mog¹ stra¿acy, którzy zajmuj¹ siê podobnymi sprawa-spacerów, mo¿emy spotkaæ na swej drodze ¿mijê. Ju¿ sama  
mi, np. usuwaniem gniazd os i szerszeni.nazwa wywo³uje u wiêkszoœci ludzi lêk i strach. Czy s³usz-

nie? Co warto wiedzieæ o tym, po¿ytecznym stworzeniu. Uk¹szenie

¯mija zygzakowata (Vipera berus) jest jadowitym wê¿em Niestety, zdarzaj¹ siê uk¹szenia. Po uk¹szeniu na skórze 
zamieszkuj¹cym niemal ca³¹ Europê, w tym znaczne tereny pozostaj¹ dwie charakterystyczne ranki, w miejscu gdzie 
Polski. Mo¿na j¹ spotkaæ na ods³oniêtych pagórkach, na ³¹- wbite by³y zêby jadowe. ̄ mija wprowadza do organizmu o-
kach, w polu miêdzy rzêdami upraw, na sk³adach drewna. soby uk¹szonej dzia³aj¹cy toksycznie i alergicznie jad, po-
Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y zachowaæ wêdruj¹c po nas³o- woduj¹cy miêdzy innymi rozpad krwinek czerwonych, za-
necznionych leœnych polanach i przecinkach, gdzie ¿mije burzenia krzepniêcia krwi, uszkadzaj¹cy œródb³onek na-
lubi¹ siê wygrzewaæ. Ulubione kryjówki ¿mij to tak¿e nory, czyñ. Jad ¿mii jest najsilniejszy wiosn¹ (najbardziej stê¿o-
rumowiska skalne, przestrzenie miêdzy korzeniami drzew, ny). Nie ka¿de uk¹szenie ¿mii jest zwi¹zane z wprowadze-
stosy kamieni. ¯mija nie jest gatunkiem agresywnym, ani niem jadu do organizmu cz³owieka. Zdarzaj¹ siê tak zwane 
te¿ bardzo jadowitym, ale jej uk¹szenie mo¿e byæ groŸne, „suche uk¹szenia”, kiedy jad nie jest wprowadzany do cia³a 
zw³aszcza dla dzieci i osób starszych. (zdarza siê to jednak¿e rzadko). Nawet martwe wê¿e mog¹ 

uk¹siæ do kilku godzin po swojej œmierci!Jak wygl¹da ¿mija?
Objawy i przebieg¯mijê rozpoznaæ mo¿na po charakterystycznym wygl¹-

dzie. D³ugoœæ wê¿a wynosi oko³o 60 cm, choæ czasem zda- Typowym objawem wprowadzenia jadu jest wyraŸny ob-
rzaj¹ siê te¿ d³u¿sze. Jej ubarwienie jest zmienne: najczêœ- rzêk w miejscu uk¹szenia. Towarzyszy mu ból, a obrzêk sto-
ciej spotykane s¹ osobniki z szarym lub br¹zowym grzbie- pniowo narasta i mo¿e utrzymywaæ siê nawet parê tygodni. 
tem, z wyraŸnie zaznaczon¹ zygzakowat¹ czarn¹ wstêg¹ U oko³o 20-25% uk¹szonych wystêpuj¹ nasilone objawy o-
ci¹gn¹c¹ siê od karku do koñca ogona. Czasem mo¿na siê gólne takie jak poty, zawroty g³owy, zaburzenia ¿o³¹dkowo-
natkn¹æ tak¿e na osobniki zupe³nie czarne. Tak zwana “mie- jelitowe, podwy¿szenie temperatury cia³a. W ciê¿kich za-
dzianka” (ta nazwa funkcjonuje w niektórych regionach truciach wystêpuje wstrz¹s objawiaj¹cy siê os³abieniem, 
kraju), to równie¿ ¿mija zygzakowata, to ten sam gatunek. bladoœci¹, uczuciem zimna, przyspieszeniem akcji serca i 
Oko ¿mii ma pionow¹ Ÿrenicê i to w³aœnie odró¿nia tego ga- spadkiem ciœnienia krwi. Œmiertelnoœæ po uk¹szeniu ¿mii 
da od wszystkich innych wê¿y. Lepiej jednak nie zagl¹daæ jest oceniana na ok. 1%.
¿mii w oczy i powoli siê od niej oddaliæ. 

Wezwij karetkê¯mije nie atakuj¹ cz³owieka; niebezpieczne mog¹ byæ tyl-
ko w przypadku bezpoœredniego zetkniêcia w obronie w³a- Ka¿dy przypadek uk¹szenia przez ¿mijê wymaga pilnej 
snej. Poluj¹ na ma³e ssaki (ryjówki, krety, myszy), na ¿aby, pomocy lekarskiej. Leczeniem z wyboru przy nasilonych 
jaszczurki, pisklêta ptaków, owady. Z regu³y zwierzê to u- objawach jest podanie surowicy przeciw jadowi ¿mii. Suro-
cieka przed ludŸmi, choæ czasem, po ch³odnej nocy mo¿e wica  jest dostêpna w wiêkszoœci Oddzia³ów Ratunkowych.
byæ odrêtwia³e i nie reagowaæ ucieczk¹. Zaskoczona ¿mija, Leczenie domowe
gdy poczuje siê zagro¿ona, gdy bêdzie przez cz³owieka ata-

Bezpoœrednio po uk¹szeniu przez ¿mijê nale¿y zachowaæ kowana, osaczana, mo¿e uk¹siæ. Podobnie siê zachowa, je-
spokój; gdy uk¹szone jest dziecko, trzeba je maksymalnie œli ktoœ niechc¹cy j¹ nadepnie, lub na niej usi¹dzie. ¯mija 
uspokoiæ (to bardzo wa¿ne!). Koñczynê, na której nast¹pi³o atakuje cz³owieka tylko wtedy, gdy czuje siê zagro¿ona. 

 uk¹szenie nale¿y unieruchomiæ, tak¿e sam uk¹szony powi-
Jak unikaæ uk¹szenia? nien przebywaæ w spoczynku, poniewa¿ ruch (praca miêœni) 
Znaj¹c zwyczaje ¿mij mo¿na znacz¹co ograniczyæ ryzyko przyspiesza wch³anianie jadu. Dawniej zalecano, by powy-

uk¹szenia, stosuj¹c podstawowe zasady bezpieczeñstwa: ¿ej uk¹szenia za³o¿yæ opaskê uciskow¹; wed³ug najnow-
1. Nie nale¿y dotykaæ ¿mij - nale¿y je zostawiæ w spokoju i szych wytycznych nie nale¿y tego robiæ. Miejsce uk¹szenia 

pozwoliæ im ¿yæ (s¹ objête ochron¹). Wycofaæ nale¿y siê po- nale¿y (o ile jest to mo¿liwe) umyæ wod¹ z myd³em i ob³o-
woli i bez paniki. ¿yæ lodem. Nie nale¿y przemywaæ spirytusem, powoduje on 

2. Nale¿y uwa¿aæ, gdzie siê siada - mi³o jest odpocz¹æ na koagulacjê (zasklepienie) tkanek, przez co jad nie mo¿e wy-
s³onecznej polance, na przewróconym pniu pod miedz¹. Pa- p³ywaæ z rany. Istniej¹ce w powszechnej œwiadomoœci ludzi 
miêtaæ jednak trzeba, ¿e ta polanka jest tak¿e ulubionym zalecenie naciêcia miejsca uk¹szenia i odsysanie krwi z ja-
miejscem odpoczynku ¿mij. Trzeba dok³adnie obejrzeæ ta- dem nie ma ¿adnego uzasadnienia medycznego w przypad-
kie miejsca. ku ¿mii zygzakowatej. Zdaniem wiêkszoœci autorów postê-

3. Id¹c w miejsce, gdzie mo¿na spodziewaæ siê obecnoœci powanie takie mo¿e nawet przynieœæ wiêcej szkód ni¿ po-
¿mij, nale¿y zak³adaæ buty za kostkê. W razie przypadkowe- ¿ytku. Bezpiecznych i mi³ych wakacji!                                   
go nadepniêcia na ¿mijê, pozwoli to uchroniæ siê przed ja-

Stanis³aw Stopa

podczas 
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