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otrzymał najwięcej
głosów: w I turze w Niedźwiedziu ( ), ale

takżew II turzewNiedźwiedziu (
Najmniej głosówBronisławKomorowski otrzy-
mał: w I turze w Koninie (13,41%), w drugiej tu-
rze takżewKoninie (12,13%).
Frekwencja wyborcza w naszej Gminie wynio-
sław I turze - 46,29%,wII turze - 50,23%.
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Sołectwo Nowi sołtysi Nowe Rady Sołeckie

KONINA Kawala Czesław
Trojak Andrzej, Hanula Antoni, Lupa Stanisław,

Sutor Małgorzata, Kochniarczyk Jan,

Natanek Stanisława.

NIEDŹWIEDŹ Zapała Tadeusz
Cichorczyk Bronisław, Najda Tomasz, Kuczaj Józef,

Wielowski Wojciech, Krzanik Józef, Stożek Anna.

PODOBIN Zapała Tadeusz
Rusnak Rafał, Adamczyk Adam, Krzysztofiak Jan,

Bieniek Halina, Potaczek Jerzy, Potaczek Stefan.

PORĘBA
WIELKA

Cichański Tadeusz
PotaczekAdam, Kaczor Bronisław, Napora Józef,

Podoba Anna, Matuła Wojciech, Rapciak Franciszek.

Sołectwo Kandydaci na sołtysa Kandydaci do Rady Sołeckiej

KONINA
Kapturkiewicz Radosław (184)

Kawala Czesław (282)

Woźniak Elżbieta (116)

Hanula Antoni (260), Kochniarczyk Jan (151),

Lupa Stanisław (192), Natanek Stanisława (102),

Palac Roman (99), Sutor Małgorzata (169),

TrojakAndrzej (343), Wsół Barbara (95)

NIEDŹWIEDŹ Krzanik Józef (135)

Zapała Tadeusz (217)

Cichorczyk Bronisław (125), Cieniawski Marian (67)

Krzanik Józef (84), Kuczaj Józef (91),

Najda Tomasz (93), Stożek Anna (67),

Wielowski Wojciech (90)

PODOBIN
Bieniek Halina (91)

Zapała Tadeusz (231)

Adamczyk Adam (166), Bieniek Halina (120),

Krzysztofiak Jan (144), Potaczek Jerzy (117),

Potaczek Stefan (115), Przybytek Stanisław (103),

Rusnak Rafał (217)

PORĘBA
WIELKA

Cichański Tadeusz (149),

Kaczor Bronisław (41)

Napora Józef (86),

Porębski Zbigniew (43),

PotaczekAdam (106),

Ryś Stanisław (126),

Woźniak Maria (11),

Zapała Bronisław (73)

Kaczor Bronisław (154), Kozyra Marian (79),

Matuła Wojciech (122), Napora Józef (151),

Pępek Jan (44), Podoba Anna (141),

Potaczek Adam (184), Rapciak Franciszek (119),

Starmach Jan (35)



HOMILIAWYGŁOSZONA
PRZEZ KSIĘDZADZIEKANA

MARKAWÓJCIKA
PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ
W KONINIE Z OKAZJI
25-LECIAKAPŁAŃSTWA

KS. PROBOSZCZA JANAWRÓBLA

„…Światłem rozjaśnij naszą myśl,
w serca nam miłość świętą wlej,
i wątłą słabość naszych ciał,
pokrzep stałością mocy swej…”

UmiłowaniwChrystusiePanu!
Drogi nasz Jubilacie, księże Janie!
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) - na

dźwięk tych słów wszyscy myślimy o Wieczerniku,
spadającym z nieba szumie, gwałtownym wietrze,
ogniu nad głowamiMatki Bożej iApostołów, o tym, że
oni wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym,
i otrzymali darmówienia obcymi językami…
Taki obraz, opisany przez Łukasza w odczytanych

przed chwilą Dziejach Apostolskich, mamy wryty
w naszą świadomość. Ożywił on takie symbole, jak
wiatr i ogień, które już w Starym Testamencie były
symbolami obecności i działania samegoBoga.
Skoro Duch Święty zstąpił w ów dzień Pięćdziesiąt-

nicy na Matkę Bożą i Apostołów zgromadzonych
wWieczerniku na modlitwie i uczynił tak wiele dobra
w ich życiu, to imymożemybyć pewni, żeDuchŚwię-
ty jest również obecny w życiu każdego z nas, obecny
od Chrztu świętego, a szczególnie od Sakramentu
Bierzmowania. Nikt z nas nie jest samotny, bo Duch
Święty zawsze jest z nami.ONnie tylko jest z nami, ale
swoją obecnością, podobnie jak to było zApostołami,
wspiera i umacnia nas, daje nam siłę i mądrość do
życia, do czynienia dobra. To ON nas obdarza swoimi
darami: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, mę-
stwa, pobożności, bojaźni Bożej. Postarajmy się czę-
sto modlić do Ducha Św., abyśmy potrafili umiejętnie
w swoim życiu korzystać z tych darów i by dzięki temu
nasze życie było dobra imądre.
Nie zasmucajmyDuchaŚwiętego, skoro nam jest da-

ny jakopomoc!

Jest jeszcze jeden, odmienny obraz, który dziś opi-
suje nam św. Jan w Ewangelii. W opisie zesłania Du-
cha Świętego przez ŁukaszawDziejachApostolskich,
drzwi Wieczernika są już szeroko otwarte na świat,
wszyscy widzą i słyszą działanie Ducha Świętego.
W Ewangelii św. Jana, w małej izdebce wieczorem
wdniu zmartwychwstania, gdzie skryli się przed świa-
temuczniowie Jezusa, drzwi są jeszcze zamknięte, a to
z obawyprzed tymwłaśnie światem.To u św. Jana ucz-
niowie otrzymują Dar Ducha Świętego. Oto zjawia się
ich Mistrz, mówi (Pokój wam). Ta sama twarz,
ta sama sylwetka Mistrza, przebite ręce, nogi i bok.
ToON. - „Niczego niemusicie się bać, przed nikim nie
trzeba się wam się już kryć, bo nie jesteście już sami!
Jestem znów pośród was, ten sam, choć już nie taki
sam jestem zmartwychwstały”.
Jak Ojciec mnie posłał tak i ja was posyłam. Ura-

dowali się zatemuczniowie, ujrzawszyPana…
I znów pojawił się Jezus - 31 lat temu - w życiu mło-

dego człowieka i powiedział: „Pokój Tobie! Jak mnie
Ojciec powołał, tak i ja ciebie też posyłam - i wtedy ten
mały Jasiu, gdzieś tam w górach, zapytał: Naprawdę
Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego za-
pałem?Mych kropli potu i samotności? O Panie, to Ty
namnie spojrzałeś, Twoje ustawyrzekłyme imię...mi-
nęło 6 lat chodzenia z Jezusem w krakowskim semi-
narium. Minęło także 25 lat, kiedy Jezus powiedział:
„Weźmij Ducha Świętego. Komu grzechy odpuścisz,
są odpuszczone, którymzatrzymasz, są zatrzymane”.
Dziś jest kapłanem - proboszczemwKoninie i tu ob-

chodzi swój piękny jubileusz 25-lecia przyjęcia świę-
ceńkapłańskich.
Razem z nami pochyla się z wdzięcznością nad tą

wielką tajemnicą Miłości i wybrania człowieka przez
Boga, przezChrystusa, aby służyć braciom i siostrom.

Powołanie do służby Bogu: kapłan, siostra zakonna.
To dobrze, że przeżywamy obecnie Rok Życia Konse-
krowanego, ogłoszony przez papieża Franciszka. Bo
powołanie do kapłaństwa, to wielki dar od Boga
samego, a zarazem wielkie i trudne zadanie do speł-
nienia w Kościele Chrystusa szczególnie teraz, kiedy
neguje się Boga i wszystko, co od Boga pochodzi, a na
piedestale stawia się człowieka, pieniądz i używanie
tego świata…

szalom
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Działo się to w Związku Radzieckim, gdy
wszechwładnie panował komunizm. Religia była za-
kazana, a ludzie wierzący prześladowani. Kościoły
pozamieniano na magazyny i sale koncertowe lub po-
zamykano, a księży zsyłanowmiejsca odosobnienia.
W małej wiosce, gdzieś w głębi tego kraju, co nie-

dzielę w jednym z prywatnych domów, zbierała się
grupka ludzi. To ci, którzy przyznawali się jeszcze do
chrześcijaństwa, do Jezusa. Gdy wybiła godzina 8.00,
jeden z zebranychwstawał i rozpoczynał wspólną mo-
dlitwę: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...”,
potem następowaływszystkie modlitwy przewidziane
w formularzu Mszy świętej: czytania, modlitwa wier-
nych, prefacja.W chwili, gdy miało nastąpić Przeisto-
czenie, zapadała zawsze głęboka cisza. Czasem tylko,
gdzieś w kącie, słychać było płacz, szepty. Zabrakło
kapłana, który mógłby wypowiedzieć słowa: „To jest
Ciało Moje, to jest Krew Moja...to czyńcie na moją
pamiątkę”. Tak bardzo wierni chrześcijanie odczuwali
brak pasterza. Dziś, niestety, wielu nie tylko dobro-
wolnie odrzuca ziemskich pasterzy, ale również naj-
lepszego Pasterza - Dobrego Pasterza, Jezusa Chry-
stusa.
Czy pamiętacie, jak częstomówiliście: chcemy tutaj

mieć swojego kapłana,…no i macie już drugiego księ-
dza Proboszcza, który dziś razem z wami przeżywa
i raduje się z jubileuszu kapłaństwa. Niech to będzie
czas modlitwy o nowe, dobre powołania do kapłań-
stwa, do życia zakonnego, bo robotnikówwOwczarni
Pana jest zawsze mało, a żniwo jest coraz większe,
trudniejsze, a ta ziemia, tu pod Gorcami, jakoś słabo
„owocuje w powołania”. Powiecie: wszak mamy
dwóch kleryków.Ale kto jest dobrym gospodarzem to
wie, że stare drzewo już rzadko daje dobre owoce,
a młode daje wiele jakże dorodnych i licznych owo-
ców. Starymdrzewem jest Niedźwiedź, amłodymKo-
nina.Czekawas praca!
Okazuje się, że młody chłopak, czy też dziewczyna,

nierzadko muszą się zmagać z niezrozumieniem ze
strony najbliższych - ojca czy matki. Wychowawcy
w seminariach, zakonach czy nowicjatach wiedzą, ile
jest takich sytuacji, kiedy syn lub córka chcą iść za gło-
sem Bożym, ale na tej drodze nie towarzyszy im bło-
gosławieństwo rodziców, bo oni sami nie wierzą, że
ich dziecko może mieć powołanie kapłańskie, czy za-

konne. Czasem mama jest święcie przekonana, że jej
ukochany synek powinien zostać prawnikiem, leka-
rzem lub architektem, ale broń Boże! - księdzem czy
zakonnicą. Czasem ojcu cały świat się załamuje na
myśl, że jego kochana córeczka miałaby przywdziać
habit zakonny i to jeszcze w takim ciężkim zakonie,
albo pracować wśród starych, chorych i niedołężnych.
Nie, nigdywżyciu, za żadne skarby nie dopuszczą oni,
aby ich dziecko tak sobie życie zmarnowało! Wszyst-
ko inne, tylko nie to! Tak właśnie dziś myślą niejedni
rodzice.
Dlatego dzisiaj, zamiast mówić o wzniosłości i wy-

jątkowości powołania kapłańskiego czy zakonnego,
pragnę zwrócić się do wszystkich obecnych tu rodzi-
ców: Nie przeszkadzajcie waszym dzieciom pójść za
głosem Jezusa, jeśli ON wzywa twego syna, twoją
córkę!Nie bójcie się tego ryzyka, bo to jest Boże ryzy-
ko i warto je ponieść! I warto otoczyć swoją modlitwą,
aBógniech działa.
Czego więc Pan Bóg oczekuje od was, chrześcijań-

skich rodziców?
- abyście w swoich rodzinach stwarzali klimat wiary

sprzyjający budzeniu i rozwojowi powołań kapłań-
skich i zakonnych;
- abyście wychowywali swoje dzieci do służby in-

nymi ofiarności;
- abyście nigdy nic złego przy dzieciach nie mówili

oKościele, kapłanach czy siostrachzakonnych;
- abyście wymodlili, że spośród i waszych dzieci Pan

Bóg może syna czy córkę powołać do służby głosze-
niaEwangelii.
Jezus - Dobry Pasterz ciągle woła: „Pójdź za mną”.

Dziękujmy dziś Panu Bogu za księdza Jubilata, za ka-
płanów, a jednocześnie módlmy się: Daj nam Panie
nowych kapłanów! Daj nam Panie kapłanów według
TwegoBoskiegoSerca!
Spotkały się dwie sąsiadki kumoszki.
- E, wiesz co, tym księdzom to się dobrze dziś powo-

dzi.
- No tak, tak, amasz przecież syna, to go poślij, niech

się uczy nakapłana.
-Coś ty, ty chyba zwariowałaś!

Strony 4 i 5 opracował
ks. Dziekan Marek Wójcik



SREBRNY

JUBILEUSZ

Ks. Jan -wpatrzonyw JezusaEucharystycznego, sługa
cierpliwie słuchający. Darzył swoich parafian dobrocią
i żywą radością dziecka Bożego. „Kapłaństwo to powoła-
nie do miłości. To ona rodzi wierność Bogu i jest źródłem
służby drugiemuczłowiekowi” - JanPaweł II.
Dzięki ks. Janowi przez codzienną, wielogodzinną służ-

bę w konfesjonale, wielu z nas zaprzyjaźniło się z Panem
Bogiem. Księże Janie, nigdy nie odmawiałeś posługi spo-
wiedzi, zawsze miałeś czas dla parafian. Gromadziłeś
wokół siebieministrantów imłodzież, wskazując imdrogę
doBoga.Dzięki Tobie powstała wparafii wKrempachach
oaza, a później KSM. Twoje zainteresowania sportowe
przyciągałymłodzież i uczyły zdrowej rywalizacji.
Młodzi Krempaszanie nigdy nie zapomną meczów piłki

nożnej i siatkowej z Twoim udziałem. Kapłaństwo i służ-
bę ludziom uczyniłeś swoją pasją. Służyłeś wszystkim
z wielkim oddaniem i zaangażowaniem przez posługę
przy udzielaniu sakramentów. Dziękujemy zaTwoją skro-
mność i prostotę. ŻyczymyCi, aby kolejne lataTwojej po-
sługi, były nadal drogowskazem do Jedynego Prawdzi-
wego i Miłosiernego Boga, a głoszenie Prawdy, że Jezus
żyje i Zmartwychwstał owocowało w sercach wszystkich,
którychspotykasz naswojej drodze.

Zofia i Józef Łukaszowie z dziećmi

Ks.mgrKanonik JanWróbel urodził się 15marca 1965 r
w Obidowej w rodzinie wielodzietnej (dziesięcioro ro-
dzeństwa). Po ukończeniuSzkoły Podstawowej wObido-
wej i LiceumwNowymTargu, wstąpił doWyższegoSemi-
narium Duchownego w Krakowie w 1984 roku i studia na
Papieskiej Akademii Teologicznej. Święcenia kapłańskie
otrzymał z rąk ks. Kardynała Franciszka Macharskiego
wdniu 19maja 1990 rokuwKatedrzeWawelskiej.
Słowa zapisane na obrazku prymicyjnym brzmią: „Wy-

starczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się dosko-
nali”. (2Kor 12,9).
Pierwszą parafią po święceniach kapłańskich były Lisz-

ki kołoKrakowa - parafia z tradycjami, dobremiejsce, aby
uczyć się życia kapłańskiego i pracy duszpasterskiej,
wspominaKsiądzJubilat.
Po pięciu latach nastąpił powrót „na swoje” Podhale,

do Białego Dunajca, skąd po 6 latach wikariatu został
posłanynaSpiszdoKrempach.
Namiejscowymportalu internetowym zapisano pod da-

tą 26 sierpnia 2001 roku, iż: „Do pomocy księdzu probo-
szczowi Jackowi Wieczorkowi przybył przystojny i wyso-
ki ks. wikariusz Jan Wróbel, rodem z Obidowej k/Kliku-
szowej”.
Po 5 latach wikariatu mianowany został

przez k proboszczem
parafii Krempachy. Pierwszą Mszę świętą na funkcji pro-
boszcza odprawił 22października2006 roku.
16 grudnia 2009 roku decyzją abp Stanisława Dziwisza

podniesiony został do godności Kanonika.
Z dniem 1 lipca 2012 roku mianowany proboszczem

w Koninie. Jak wspomina: „Ksiądz Kardynał, wręczając
mi nominację do parafii Konina powiedział, że to rozwo-
jowa parafia. Przyjechałem tu pełen nadziei, że spotkam
ludzi z otwartym sercem i oddanych Kościołowi i Parafii.
Ufam, że takbędzie”.
W kazaniu wygłoszonym w niedzielę 1 lipca 2012 roku.

nowy ks. Proboszcz zwrócił się do wiernych z następu-
jącymprzesłaniem:
„Nie głosimy siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa, ja-

ko Pana. To jest mój program dla Was drodzy parafianie.
Głosić Chrystusa! Głosić Jego Ewangelię, głosić radosną
Nowinę o zbawieniu! Ja będę, ja już jestem z Wami i dla
Was. Dla wszystkich, dla grup parafialnych. Mam nadzie-
ję, że i Wy będziecie ze mną, że będą otwarte Wasze
sercadla swego proboszcza, któryna to liczy.

Moi drodzy!Widzę, że Parafia żyje…Będziemy się sta-
rali towszystko, co było czynione, dalej rozwijać…
Będziemy się starali budować dalej ten Kościół przez

duże „K”; będziemy wiarę ożywiać i pogłębiać, by nasza
parafia zawsze była żywąwspólnotą. Kościół jest naszym
domem i tym duchowym i materialnym. Wiele zrobiliście
przez ostatnie lata. To kosztuje wiele wysiłku i wasze kie-
szenie.Ale rezultaty są piękne.Oczywiście, ciągle będzie
cośdo zrobienia. Liczę naWaszą pomoc! Liczę naWaszą
wiarę, a potęgawiary jest wielka”.

w 2006 roku
s. Kardynała Stanisława Dziwisza
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Kapłan głęboko przeżywający swoją drogę ży-
ciową. Oddany wiernie swej posłudze. Pomimo licznych
obowiązkówzawsze otwarty na drugiegoczłowieka.
Skromnie, cicho i niezauważalnie obdarowywał innych

dobrym słowem, troską i pomocą. Człowiek mający pasję
i dar motywowania innych w poszukiwaniu swojej misji.
Wzór…

Współpracę z Księdzem wspominam bardzo dobrze.
Ksiądz Jan ma podejście do młodzieży, jest cierpliwy, za-
razem bardzo wyrozumiały.Wszystko co robił czynił z pa-
sją i podążał zufnością i nadzieją zaPanem.Ksiądzzpra-
wdziwympowołaniem i sercemprawdziwegopasterza...
Z okazji zbliżającego się jubileuszu składamwraz z gra-

tulacjami serdeczne życzenia: Niech Boże błogosławień-
stwo towarzyszy Księdzu na dalsze lata posługi kapłań-
skiej w Kościele. Niech Najświętsza Panna otacza Księ-
dza matczyną miłością i opieką, szczególnie w trudnych,
życiowych chwilach. NiechChrystus - Boski Oblubieniec -
darzy zdrowiem i wytrwałością w realizowaniu powoła-
nia.SzczęśćBoże!

Ksiądz Proboszcz Jan jest skromnym, pracowitym i su-
miennym gospodarzem naszej parafii. Cenimy Go za tro-
skę o parafię, za trud, jaki wkłada w budowanie naszej
wspólnoty. Podczas 3 - letniej posługi w naszej parafii du-
żo się zmieniło. Powstał piękny, granitowy chodnik wokół
kościoła, zostały posadzone kwiaty i drzewka ozdobne,
co sprawia, że obejście naszego kościoła jest czyste,
zadbane i schludne. Na cmentarzu parafialnym zakoń-
czono pracę przy kaplicy, zrobiono granitowe alejki i wiele
innych prac.
Z okazji pięknego Jubileuszu 25-lecia święceń kapłań-

skich, życzymy Księdzu Proboszczowi dużo zdrowia,
opiekiMatki Bożej Nieustającej Pomocy i wszystkiego, co
dobre i pięknew pracyduszpasterskiej.SzczęśćBoże!

Nasz Proboszcz to ksiądz z powołania. Jest lubianym
i szanowanym.Potrafi być bliskim, ale i utrzymaćdystans;
po prostu prawdziwy Duszpasterz i Apostoł wiary, cieszą-
cy się szacunkiem i poszanowaniem u parafian. Szczera
jest nasza wdzięczność za przybliżanie nas do Boga, za
głoszone słowo i radosną obecnośćwśródnas.
Z okazji pięknego Jubileuszu 25-lecia posługi Bogu, Ko-

ściołowi i wiernym, życzymy Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi zdrowia, obfitościBożychdarów.
Życzymy, aby wraz z mocą przemiany chleba i wina

udzielał nam mocy przemiany serc, a Matka Boża Nieu-
stającej Pomocy roztaczała opiekę na dalsze lata pracy
kapłańskiejwśród nas!

Ksiądz Proboszcz Jan Wróbel pełni posługę kapłańską
w naszej parafii od 3 lat. Jest człowiekiem bardzo skrom-
nym, wrażliwym, dobrym. Dba, by wierni zawsze stawiali
Pana Boga na pierwszym miejscu i żyli zgodnie z Jego
nauką. Angażuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą, opie-
kując się oazą,ministrantami i lektorami, którzy to chętnie
i licznie biorą udział wuroczystościach kościelnych.
Jest bardzo dobrym Gospodarzem dba o kościół i jego

otoczenie. Szereg prac ksiądz Proboszcz wykonuje oso-
biście. Z troską dba o nasz cmentarz. Jest wzorem kapła-
na.

Krzysztof Kowalczyk

Katarzyna Krzysztofek Kos

Stanisława i Stanisław Natanek

Barbara Zapała - parafianka

Maria Kowalczyk

Ksiądz Proboszcz pełniąc posługę kapłańską w naszej
parafii jest dla nas wzorem pobożności, gorliwości i pra-
cowitości. Dał się poznać jako kapłan oddany szczerze
całymswymsercemPanuBogu i ludziom.
Z wielkim zaangażowaniem troszczy się o całą naszą

wspólnotę parafialną o dzieci, młodzież, dorosłych, aby-
śmy wszyscy byli blisko Pana Boga i żyli z godnie z Jego
przykazaniami.
Każda sprawowana Eucharystia oraz wszelkie uroczy-

stości kościelne, np. I Komunia św., Bierzmowanie, przy-
gotowywane są z wielką pobożnością i starannością.
KsiądzProboszcz dba, aby dzieci i młodzież godnie prze-
żyły swojeświęta.
Z wielką ofiarnością troszczy się o naszą świątynię, jej

wygląd, otoczenie, które pięknie zmienia się pod czujnym
okiem dobrego Gospodarza. Dużo czasu, pracy i wysiłku
KsiądzProboszcz poświęca temu, aby nasz cmentarz był
zadbanym, pięknym i godnym miejscem wiecznego spo-
czynku.
Za tę piękną, ofiarną posługę wśród nas z całego serca

dziękuję - Bóg zapłać! A na dalsze lata pracy duszpa-
sterskiejwśród nasżyczę: SzczęśćBoże!

Nasz Ksiądz Proboszcz jest dobrym człowiekiem. Dużo
Mu zawdzięczamy. Wiele prac wykonał przy naszym ko-
ściele i cmentarzu. Dzięki Niemu prowadzone są grupy
parafialne takie jak, oaza, lektorzy i ministranci. Jest do-
brym katechetą. Lekcje religii z ks. Janem dzieci bardzo
lubią i dzięki temu ich wiara staje się mocniejsza. Każde
Jego Słowo Boże jest godne podziwu. Jest człowiekiem
pracowitym. Organizuje pielgrzymki oraz rozrywki dla
dzieci i młodzieży.

Ksiądz Jan Wróbel to człowiek modlitwy i wielkiego za-
wierzenia Bogu. Jego kapłaństwo jest ściśle wzorowane
na Chrystusie i przeżywane, nie jako osobiste wyróżnie-
nie, lecz jakonieustanna służba drugiemuczłowiekowi.

Proboszczowi Janowi na dal-
sze lata kapłańskiej służby obfitości łask Bożych i nieu-
stannej opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. No i tak
po ludzku: sił i zdrowia! Plurimosannos, plurimos…!

Barbara Palac

Maria Natanek

Elżbieta Banach

Stanisław Stopa

Naszego Księdza Proboszcza wyróżniają przedewszy-
stkimnastępujące cechy charakteru:
- żarliwa religijność i pobożność, mogąca być wzorem

dla każdegoz nas;
- skromność, przyzwoitość i dyskrecja;
- wielka pracowitość zarówno duszpasterska jak i zwy-

kła, fizyczna, np.: przy kościele i na cmentarzu;
- przysłowiowa wręcz „pedantyczność” we wszystkim,

co robi;
Wymienione powyżej zalety łatwo zauważyć w pięknie

i gustownie utrzymanym otoczeniu kościoła, perfekcyj-
nym porządku na cmentarzu, we wzorowo przygotowy-
wanych i sprawowanych nabożeństwach oraz Mszach
świętych, jak i wszelkich inwestycjach na rzecz naszej pa-
rafii.
Poczytuję sobie zawielki zaszczytmożność posługi Pa-

nuBogu i wiernym, u boku tak dobrego i godnegoKs. Pro-
boszcza.
Z okazji Jubileuszu 25-lecia posługi duszpasterskiej ży-

czę Czcigodnemu Księdzu
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. Rozpoczęliśmy pracę przy bu o-
wie chodników w Koninkach i Koni-
nie. Jak zwykle, jest sporo różnych
zmian.
WKoninkach prace trwają cały czas

a jeżeli idzie o Koninę, to wymierzy-
liśmy szerokości pasów drogowych
i sądzę, że w niedługim czasie wej-
dzie firma. Przetarg jest rozstrzygnię-
ty, z tym, że chcemy, aby ludzie nad-
wyżkę tego pasa drogowego mogli
odkupić w przyzwoitej cenie. Nato-
miast mamy społecznych inspekto-
rów którzy czuwają nad budową
chodnika wKoninkach za co serdecz-
niedziękuję.
Przetarg na wodociąg, os. Malarze,

ogłoszony jest warunkowo, bo jeżeli
nie otrzymamy środków pieniężnych
z Urzędu Marszałkowskiego, to ten
przetarg zostanie anulowany. Wszy-
stkowskazuje na to, że je otrzymamy.

. Uczestniczyłem w przedświąte-
cznymwyjeździe doWarszawy, gdzie
rozmawialiśmyowielu sprawach.
W środę zapadnie ostateczna decy-

zja w sprawie dofinansowania ada-
ptacji części Domu Kultury na szkołę
muzyczną.
W piątek podjęliśmy decyzję o usta-

leniu, co będziemy robić, aby z dniem
1 września nauka w tej szkole mogła
się rozpocząć.

. Prace Komisji. Bardzo serdecz-
nie dziękuję za prace, które wykona-
liśmy. Czeka nas jeszcze jedna bar-
dzo istotna rzecz - i tutaj jest prośba
do radnego K.Wsolaka, żeby powięk-
szyć tę komisję i zająć się zakończe-
niem prac związanych z działkami
w centrum Niedźwiedzia. Pani Halin-
ka też się w to chce włączyć. Wszyst-
kie dokumenty i opinie radcy prawne-
go są przygotowane.

. Szkolenie Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Dziękuję za to,
że wysłuchaliśmy szkoleń, referatu

i chcę powiedzieć, że miasto Limano-
wa już idzie w tym samym kierunku.
Sądzę, że to było dobre, bo taka rzecz
jest bardzo potrzebna.

. Sprawa kolonii. Ustaliliśmy z ko-
misją, że będzie ona trwać od 4 do 13
sierpniawGórowie Iławeckim, będzie
jeden turnus. Chcemy tylko otrzymać
informację od oferentów odnośnie
transportu, wszystko inne mamy
dograne. Pojedzie 18 małych tramp-
karzy. Informuję, że wtedy jest tam
rozgrywany międzynarodowy turniej
tak, że będziemy też reprezentować
naszą gminę, ponieważ równolegle
jadą busem mali trampkarze z klubu
“Turbacz” z Mszany Dolnej. Byłby to
bardzo ładny turniej, który tam jest or-
ganizowany. Jak policzymy wszystkie
koszty, to dofinansujemy także obóz
harcerskiwPobierowie.

. Zakup samochodu strażackiego,
typu lekkiego. Istniejemożliwość dofi-
nansowania do 80% z klęsk żywioło-
wych zakupu takiego samochodu.
Poinformuję Radę o tym, gdy wszyst-
ko będzie dograne.

. Wysłaliśmy pisma do kilku ofe-
rentów odnośnie ubiorów dla naszej
gminnej orkiestry. To nie są duże kwo-
ty, a niechże ta orkiestra nas godnie
reprezentuje.

. Podjęliśmy decyzję o wyremon-
towaniu dwóch pomieszczeń na pię-
trze i przeznaczeniu ich (uzgodniłem
to z dyrektorem R. Rośkiem), dla or-
kiestry dętej, by tam ćwiczyła i prze-
chowywałasprzęt.

. Wziąłem udział w Walnym Zgro-
madzeniu Stowarzyszenia Pomocy
Szpitalowi w Szczyrzycu. Stowarzy-
szenie przekształciło się w S-kę z o.o.
Projekt jest bardzo ładny, funkcjonal-
ny zdoraźnymi salami operacyjnymi.

. Uczestniczyłem także w uroczy-
stościach 450-lecia nadania praw
miejskich Limanowej. Burmistrzowi
wręczyłem bardzo ładną plafonierę,
zaś ks. Biskupowi Jeżowi - album.

. Całą Radę zapraszam na uro-
czystość 3MajawPorębieWielkiej.
13maja gościć będziemy ks. Kardy-

nała Stanisława Dziwisza na uroczy-
stości 25-leciaParafii.

. Zapraszam na konferencję „Or-
kan - piewcaGorców i Podhala”, która
odbędzie się w dniach 21 - 22 maja
w „GórskimRaju”.
Złoży się na nią ponad 20 referatów,

które zostaną opublikowane. Będzie-
my je chcieli kupić i rozdać zaintere-
sowanym.

. Chcemy zmienić konstrukcję
przystanków autobusowych z bardzo
drogich drewnianych, na metalową,
obijaną blachą, jak jest w innych gmi-
nach.

. Trwają prace przy chodnikach.
Myślę, że po zmianach, które wpro-
wadziliśmy, mieszkańcy są przynaj-
mniej w tej części zadowoleni.

. Usiłowaliśmy znaleźć sprawcę,
który ukradł trzy drzewa w kierunku
Koninek, niestety niemożemy go „na-
mierzyć”, bo zrobił to w profesjonalny
sposób, nie zostawiając żadnego śla-
du.
Została wreszcie ustalona długość

chodnika przy pomocy radnego Dzie-
dzica Z. w ten sposób, że biegnie on
domostkuwkierunkuOśrodka.

. Podpisaliśmy umowę nawykona-
nie wodociągu na osiedle Malarze.
Dziś był inspektor nadzoru Arkadiusz
Zembura. Przesłałem komunikat ks.
Proboszczowi, aby ogłosił, że od po-
niedziałku zaczynamy ten wodociąg,
żeby ludzie jakoś doszli do współpra-
cy z wykonawcą, gdyż mamy bardzo
krótki termin. Do 25 czerwca musimy
wszystko wykonać, a do 30 rozliczyć.
To już jest ostatni element PROW
(Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich). Kosztorys opiewał na 220 ty-
sięcy złotych, a wykonawca wygrał
przetargna kwotę 99 tysięcy złotych.
W rozmowie z nim pytałem: czyPan

tam był,widział to? Odpowiedział: tak!
Zapytałem: wykona Pan to? Usłysza-
łemwodpowiedzi: tak!

. Wyborach sołtysów. Mamy na
dzień dzisiejszy wybranych czterech
sołtysów. Trwają jeszcze prace Komi-
sji do zbadania prawomocności pro-
testu związanego z wyborami w Po-
rębie Wielkiej. Myślę, że na dniach
będziemy mieli już wnioski. Jakie one
będą? - tego nie wiem. Ja mam obo-
wiązek wdrożyć takie, jakie Komisja
wypracuje. Chcę podziękować za to,
żewybory sołtysów,pomimo incyden-
tu w Porębie, przeszły bardzo pozyty-
wnie.Spora była też frekwencja.

. Miała miejsce wizyta Księdza
KardynałaStanisławaDziwiszawPo-
rębie Wielkiej. Dziękuję w imieniu
swoim i ks. Proboszcza Z. Bogdanika
za wszelką pomoc i obecność na tej
uroczystości.

d
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. Trwają prace dotyczące
ustalenia planu remontów dróg w po-
szczególnych sołectwach. Odbyły się
już dwa takie spotkania (w Podobinie
i Niedźwiedziu), przygotowujemy
w najbliższym czasie w Koninie. Od-
nośnie Poręby Wielkiej, czekamy na
rozstrzygnięcie prac Komisji badają-
cejwspomniany protestwyborczy.

. Trwają prace dotyczące arkuszy
organizacyjnych szkół i przedszkoli,
w tym realizacja artykułu 30 i 30aKar-
tyNauczyciela.
Powtarzam: będziemy płacić zgod-

nie z Kartą Nauczyciela, ale za prace
wykonane, czyli: korepetycje, kółka
zainteresowań, itp. Dyrektorzy są już
raczej przekonani do tego, bowiem
zaczynają wpływać wnioski. Musimy
za to zapłacić.

. Wybory prezydenckie. Zdecydo-
wanie wygrał je u nas Andrzej Duda.
Frekwencja w stosunku do poprzed-
nich wyborów się poprawiła, tak, że
zmieściliśmy się na poziomie średniej
krajowej. Wybory prezydenckie prze-
biegły spokojnie, bez żadnych zakłó-
ceń, co jest m.in. zasługą Komisji
Wyborczych, którym pragnę za ich
pracę serdecznie podziękować.

. Kolonie letnie. Przystępujemy do
realizacji tego przedsięwzięcia. Wpły-
nęło wczoraj pismo z Kuratorium
z informacją, że nam przeznaczyło
sześć miejsc na kolonie. Wybraliśmy
przewoźnika, został nim Jan Płachet-
ka, który zaproponował najniższą ce-
nę i najlepszewarunki.
Terazmusimy wytypować kandyda-

tów do wyjazdu. Przypominam, że
jedzie 18 piłkarzy młodzików plus
dwóch trenerów. Sportowe dresy
zakupił nam Tadeusz Strama, tak,
żebyśmy godnie reprezentowali na-
sząGminę. Nasi młodzi piłkarze wez-
mą udział w turnieju międzynarodo-
wym w którym wystąpi 5 zespołów
przyjezdnych.
My pokrywamy wszelkie koszta,

zaś wzorem lat ubiegłych chcemy,
żeby odpłatność kolonistów wynosiła
zaledwie kwotę 100 zł. z przeznacze-
niem wyłącznie na wewnętrzne wy-
cieczki. W odległości 20 km jest pięk-
ne jezioro z plażą piaszczystą i chce-
my tamwyjeżdżać.
Jest propozycja, by zwiedzić „Wil-

czy Szaniec” (ruiny głównej kwatery
Hitlera z czasów II wojny światowej).
Jest i propozycja, żeby zorganizować
spływ rzeką. Prześlemy to w najbliż-
szym czasie do dyrektorów szkół,
którzy zaproponują, potem doGOPS,
a nakoniecdo kompetentnejKomisji.

. Łatanie dziur asfaltem. Prosi-
łem, żeby składać zapotrzebowania,
remonter będzie czynny i trochę tych

dziur wykleimy, ale z Państwa strony
i ze strony sołtysów nie ma żadnego
zainteresowania. Później będą pre-
tensje, żeśmy załatali tę drogę, a nie
tamtą. Bardzo proszę, żeby się tą
sprawązainteresować.

. Zbliża się koniec roku szkolne-
go i w okresie wakacji chcemy rozpo-
cząć remont związany z przeznacze-
niem części Domu Kultury na szkołę
muzyczną.

. Konferencja „Władysław Orkan
- piewca Gorców i Podhala”. Dziękuję
wszystkim za pomoc przy jej organi-
zacji. Szkoda, że tylkodwóch radnych
w niej uczestniczyło. Bardzo dziękuję
W. Wielowskiemu i H. Kościelniak,
którzyw niej brali udział. Impreza była
bardzo udana, jestem zadowolony.
Wygłoszone na konferencji referaty
zostaną wydane w postaci książki.
Obiecuję, że każdy z radnych ją otrzy-
ma. Było sporo gości, także ucznio-
wie ze starszych klas szkół gimna-
zjalnych. Jeszcze raz bardzo dzięk-
ję.

. Rozstrzyga się sprawa dofinan-
sowania modernizacji wnętrza
budynku Domu Kultury na szkołę
muzyczną. Powtarzam: to nie jest
likwidacja Domu Kultury - jak wieść
gminna głosi - tylko adaptacja piętra
pomieszczeń po bibliotece i mieszka-
niu prywatnym. Wysłałem do War-
szawy Tadeusza Patalitę, żeby pilno-
wał tej sprawy.

. Realizując ustalenia Komisji
Oświaty, zwróciłem się do posła
JerzegoFedorowicza o pomocwuzy-
skaniu informacji z Ministerstwa Kul-
tury o możliwości zatrudniania instru-
ktorów nauki muzyki regionalnej, bez
wymagania odpowiedniego wy-
kształcenia. Temat ten przewija się
dość często, choć jest prawdą, że ci
instruktorzy nie mają żadnego wy-
kształcenia muzycznego (chodzi tu
wyłącznie o muzykę regionalną).
Poseł J. Fedorowicz jest „duszą”
artysty (aktor, dyrektor teatru), może
potrafi nam pomóc uzyskać jakąś od-
powiedź.
. Do końca miesiąca zostanie za-

kończony remont pomieszczeń w re-
mizie dla orkiestry dętej, która tambę-
dzie ćwiczyć. Proszę kierowniczkę
Gminnego Centrum Kultury o dopra-
cowanie trójstronnej umowy zasad
korzystania z tych pomieszczeń, tak,
żeby zgodnie władali nią OSP, GCK
i Sylwia Karpierz - szefowa orkiestry.
Te zasady muszą być zaakceptowa-
ne przezKomisjęKultury.

Wydaliśmy na remont niemało pie-
niędzy imusimy podpisać porozumie-
nie w takiej formie, żeby nie było póź-
niej niepotrzebnych animozji i nieja-
sności.

. Zakończyliśmy budowę chodni-
ków w Koninkach i w Koninie; jesteś-
my na etapie końcowego rozliczenia.
Dziękuję za pomoc przy realizacji obu
tych chodników osobom nadzorują-
cym iwykonującym to zadanie.
Pięć razy zmienialiśmy zakres i uzy-

skiwaliśmy zgodę Urzędu Marszał-
kowskiego. Dzięki przychylnościMar-
szałka S. Sorysa, którego gościliśmy
w „GórskimRaju” (za co też dziękuję),
uzyskaliśmymożliwość tych zmian.
Zdecydowaliśmy o wykonaniu do-

datkowego odcinka chodnika w Ko-
ninkach - do końca parkingu. Chodzi
o zapewnienie pełnego bezpieczeń-
stwa użytkowników, którzy idą z wy-
ciągu lub z drogi od Ośrodka i wcho-
dzą na drogę bez chodnika…, idą 150
metrów, i później wchodzą na właści-
wy chodnik. Byłoby to nielogiczne,
stąd w dzisiejszych propozycjach
zmianybudżetu proszę ouwzględnie-
nie tej pozycji (chodzi o kwotę około
30 tys. zł.), bowiem musimy ją zapła-
cić już w poniedziałek, żeby się kom-
pleksowo rozliczyć z tej inwestycji.
Bardzo serdecznie dziękuję radnym
Z. Dziedzicowi i F. Rapciakowi, którzy
włączyli się w prace przy ostatnim od-
cinku chodnika i udało się go spraw-
niewykonać.
Czekamynapomiar i wykonanie ko-

sztorysu powykonawczego chodnika
wKoninie.

. Dzisiaj trwa odbiór wodociągu na
osiedle Malarze. Był to ostatni mo-
ment na uzyskanie dofinansowania.
Dziwiłem się szczerze wykonawcy,
który wygrał przetarg na sumę 99 ty-
sięcy zł., przy kosztorysie opiewają-
cym na kwotę 220 tysięcy zł. A on wy-
grał i zrobił! Aż dziw bierze! Oby tak
dalej! Jest tam jeszcze problem z in-
stalacją elektryczną, gdzie pomaga
nam p. Przewodniczący. Ustaliliśmy,
żeby do przeprowadzenia kontroli
uruchomić od kogoś, ktomaprywatny
prąd, zapłacić mu za to, bo to niewiel-
kie koszta i niech to jużdziała.
Jeszcze raz powtarzam: jeżeli chodzi
o sprawę wniosków składanych na
oświetlenie dróg gminnych, będzie to,
niestety, trwało! Mamy choćby przy-
kład oświetlenia osiedla Nowe Glini-
ska, które zostało wykonane w ubie-
głym roku, ale niezapłacone, ponie-
waż nie mogliśmy mieć żadnych do-
kumentów. Udało się je dopiero teraz
zrobić i zapłacimy.

Sesja czerwcowa
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Nie miejcie żadnych pre-
tensji, że tych oświetleń nie robię;
podejmuję je, ale to wymaga map,
projektów, uzgodnień, ale przede
wszystkim zgód. Jeżeli będzie brak
choćby jednej zgody, niema szans!

. W styczniu wysłaliśmy (bo musie-
liśmy), 5 wniosków dotyczących skut-
ków powodzi w roku 2014. Po 4 mie-
siącach przyjechała komisja Woje-
wody, sprawdzała przez 3 dni i z pro-
tokołu…zostały szczątki. „Wygrzeba-
liśmy” pięć zadań - na dwa z nich do-
staliśmy promesę już w lutym (drogi
gminne Natanki w Koninie i Porębscy
w Porębie Wielkiej). Na pozostałe 3,
prawdopodobnie otrzymamy dofinan-
sowanie w lipcu. Będą to: remont
przyczółka mostu os. Spyrki - Dyrki
w Podobinie, oraz fragmenty dróg na
os. Frączki w Koninie i Liberdy w Po-
rębie.
Wysłałem do Wojewody specjalny

wniosek z prośbą, aby “odpuścił” nam
2014 rok, a w to miejsce żeby można
było uzyskać dofinansowanie z 2010
roku (kiedy straty były u nas napraw-
dę duże). Oświadczył, że jeżeli wyko-
na wszystkie straty z 2014 r., a zosta-
ną pieniądze: proszę bardzo! Byćmo-
że, że uda się załatwić obie tesprawy.

. ProblemGorczańskichWódTer-
malnych. Jest z nami Prezes GWT
Andrzej Mazur, którego serdecznie
witam. Na pewno udzieli kilku infor-
macji, ja ze swej strony bardzo ser-
decznie dziękuję Radzie Powiatu,
Staroście i radnemu powiatowemu
Rafałowi Rusnakowi za doprowadze-
nie do podjęcia przez Radę Powiatu
uchwały o dofinansowaniu w wyso-
kości jednego miliona złotych na za-
kup tych dwóch działek. Jeżeli to
przeprowadzimy, to myślę, że zniknie
już ostatnia przeszkoda i rozpocznie
się budowa basenów.W przyszłoro-
cznym budżecie musimy zabezpie-
czyć jakieś środki, jeżeli ta budowa
zostanie faktycznie rozpoczęta.
Mamwniosek doWysokiej Rady, by

na sesję lipcową zaprosić Starostę
i podziękować mu, oraz Dyrektora
Gorczańskiego Parku Narodowego,
aby wyjawił, jakie były przyczyny
opóźnienia realizacji tego zadania?

Niech się wreszcie opinia publiczna
dowie.Niebędziemy tego skrywać!

. Odbyły się konsultacje zRadami
Sołeckimi dotyczące realizacji zadań
inwestycyjnych (drogi).Wsumiewpły-
nęło 59 wniosków. Każdy z radnych
„bierze pod opiekę” jednądrogę.
Na piśmie ustali zakres wykonywa-

nych prac, my to spróbujemy wyce-
nić, żebymożna było później zawrzeć
z wykonawcą umowę i -moja prośba -
żeby to skończyć tzw. społecznym
nadzorem.

. Trwają ustalenia arkuszy orga-
nizacyjnych placówek oświatowych.
Od 1 lipca do ZEAS-u wchodzi rów-
nież szkoła muzyczna. Wstrzymany
został dopływ nowych nauczycieli i to
jest nasz sukces. Nie zwolniliśmy
żadnego nauczyciela - to drugi suk-
ces. Musimy się jednak temu przyj-
rzeć głębiej, a to dlatego, że wszelkie
inicjatywy, które wymagają dofinan-
sowania, a takie są, niemogąbyćzre-
alizowane, ponieważ nie osiągnęli-
śmy żadnych oszczędności. Nadal
„wisi” nad nami 1.322.000,00 złotych!
I to jest, niestety, nasza (moja) poraż-
ka. Czy się dyrektorom podoba, czy
nie, będę dalej o to walczył. Jeżeli
tego nie zrealizujemy i nie ustalimy
pewnych regulaminów, które by obo-
wiązywały w roku szkolnym 2016/17,
to „pójdziemy z torbami”. Jeśli nikt nie
potrafi tego zrozumieć, to ogłośmy
upadłość i będzie „święty” spokój.
Rozumiem, że są potrzeby, ale nie-

stety, tak „krawiec kraje, jak mumate-
riału staje”. Taka jest prawda. Jeżeli
trzeba będzie zwiększyć liczebność
klas, zwiększymy, czy to się związ-
kom zawodowym nauczycieli podo-
ba czynie, bo skądwziąć pieniądze?

. Kolonie dla dzieci. Podpisaliśmy
wszelkie umowy zarówno zGórowem
Iławeckim jak i z hufcem harcerskim
oraz przewoźnikiem. Tryb zgłaszania
był następujący: kandydatów na kolo-
nistów zgłaszali dyrektorzy szkół, po
sporządzeniu list opiniował je GOPS,
teraz zostały przesłane rodzicom kar-
ty kolonijne. Każdy z uczestnikówpła-
ci po 100 zł. na tzw. wewnętrzne wy-
cieczki. Zagwarantowaliśmy wszyst-
ko: przejazd, utrzymanie, noclegi. Na
dodatkowe imprezy niech będzie
wpłaconachoć ta symbolicznakwota.
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. Zwróciłem się do przedsiębior-
stwa „Bibroprom - Kraków” w sprawie
uaktualnienia dokumentacji kanaliza-
cji Koninek. Chciałem się zoriento-
wać, jak autorzy, którzy wykonywali
już tę dokumentację, zareagują?
Przeczytam: „W odpowiedzi na pi-

smo z dnia 1 czerwca informujemy, że
możemy podjąć się aktualizacji pro-
jektu budowlano - wykonawczego
naszego autorstwa, opracowanego w
sierpniu 2002 r. w ramach ówczesnej
umowy. Za opracowanie aktualizacji
projektu wraz z opracowaniem ko-
sztorysów i specyfikacji technicz-
nych, proponujemy kwotę 125 tys. zł.
plus podatek VAT. Oferowana kwota
obowiązuje przy założeniu, że zama-
wiającydostarczymapydo celów pro-
jektowych orazwypisy i wyrysy z reje-
stru gruntów”. To odpowiedź, którą
otrzymałem dzisiaj. Będziemy temat
drążyćdalej.

. Lokalna Grupa Działania. Wczo-
raj spotkałem się z Wójtem B. Żabą
i BurmistrzemJ. Kowalczykiem.Usta-
liliśmy kilka istotnych spraw. Wszyst-
ko sprowadza się do zmiany człon-
kówZarządu LGD.
Nasi przedstawiciele w Zarządzie

złożyli - na moją prośbę - rezygnacje.
Za dotychczasową ich pracę społe-
czną, bardzo serdecznie dziękuję.
Byli to panowie: Tomasz Zawirski i
Mateusz Cichański. Czy zostaną po-
nownie wybrani do przyszłego Zarzą-
du? - nie jestem dziś w stanie odpo-
wiedzieć, a to dlatego, że Walne
Zgromadzenie członków LGD odbę-
dzie się 30czerwca.Więcej informacji
na ten temat udzielę na następnej
sesji. Będę robił wszystko, żeby LGD
utrzymać, bo gra jest „warta świecz-
ki”. Jest to najprostsza forma uzyska-
nia dofinansowania różnego typu
zadań.

. 29 czerwca Rada Miasta będzie
chciała uchwalić zmianę beneficjenta
- dzierżawcy terenu pod oczyszczal-
nię ścieków. Zamiast Związku Gmin
(który zmierza ku likwidacji), właści-
cielem - dzierżawcą będzie spółka

„Górna Raba”. Dążymy do tego, żeby
rozpoczęła ona także działalność in-
westycyjną. Jeżeli Spółka osiągnęła
w ubiegłym roku zysk w wysokości.
652 tys. zł., to chcemy, aby go przez-
naczyć na inwestycje naszych gmin,
a w międzyczasie również odzyski-
wać VAT, bowiem spółka może to
zrobić, ale ZwiązekGmin, nie.
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W Porębie Wielkiej kilku kandydatów ubiegających się o stanowisko sołtysa w wyborach w dniu 10 maja,
złożyło oficjalny protest poparty kilkuset podpisami mieszkańców sołectwa. Zarzuty dotyczyły spraw procedu-
ralnych, które zdaniemprotestującychwypatrzyływynikwyborów.
Specjalna komisja powołana przez Wójta Gminy, a pracująca pod kierownictwem Sekretarza Urzędu, zarazem
Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Marka Mąkowskiego, nie potwierdziła prawdziwości zarzutów.
Przypomnijmy, że sołtysemwPorębieWielkiej zostałwybranyTadeuszCichański.



„Władysław Orkan,
piewca Gorców
i Podhala”

Z okazji 140 rocznicy urodzin i 85
Wł. Orkana, w Po-

rębie Wielkiej realizowany jest cykl
imprez mających na celu przypom-
nienie tej ważnej dla regionu posta-
ci.

Jednym z najciekawszych refera-
tów był odczyt prof. dr hab. Tadeu-
sza Linknera, reprezentującego
Uniwersytet Gdański, który w trak-
cie odczytu omówił mniej znaną na
południu Polski twórczość Orkana
dotyczącą Morza Bałtyckiego.

Jak wynika z referatu, piewca
„krainy kęp i wiecznej nędzy” po-
trafił znakomicie, podobnie jak pej-
zaż górski oddać w swojej twór-
czości krajobraz nadmorski.

Profesor poruszył także ciekawy
wątek sąsiadów Orkana z Poręby
Wielkiej, którzy w okresie między-
wojennym wyjechali w okolice
Gdańska w poszukiwaniu lepszych

warunków do życia.
Wśród odważnych 31 rodzin emi-

grantów znalazła się także blisko
spokrewnionaz Orkanem rodzina
Harasów.

Innym ważnym wystąpieniem był
wykład dr Anny Mlekodaj z Pań-
stwowej Podhalańskiej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Tar-
gu. Prelegentka skupiła się nad osą-
dem Orkana względem górali, pod-
kreślając, że poeta piętnując wady
i niedociągnięcia na Podhalu robił
to ze stanowiska „miłującego sy-
na”. Z wystąpieniem tym korespon-
dował odczyt Katarzyny Ceklarz
z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
który ukazywał jak współcześni
Orkanowi górale (szczególnie za-
mieszkujący okolice Poręby i Nie-
dźwiedzia), oceniali poetę na po-
czątku i w kolejnych latach jego ka-
riery.

Ciekawe wątki biograficzne poja-
wiły się także w odczycie dra Grze-
gorza Brodackiego, który poddał
analizie listy poety z lat 1911-1914.

Pozostałe referaty w tym. m.in.:
odczyt prof. dr hab. Tadeusza Buj-

nickiego i prof. dr hab. Marii Ol-
szewskiej z Uniwersytetu Warsza-
wskiego, czy prof. dr hab. Tadeusza
Budrewicza z Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie dotyczyły
twórczości Orkana, zwłaszcza jego
najbardziej znanych powieści jak
„Kostka Napierski” i dramatów jak
np. „Franek Rakoczy”.

Przygotowanie merytoryczne
konferencji powierzono Katedrze
mediów i Badań Kulturowych Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie oraz Niepublicznemu Insty-
tutowi Kształcenia Nauczycieli
Wydawnictwa Edukacyjnego Kra-
kowie, którego dyrektorem jest zna-
wca twórczości Władysława Orka-
na prof. dr. hab. Bolesław Faron.

Do organizacji włączył się także
Wójt Gminy Janusz Potaczek, Gor-
czański Oddział Związku Podhalan
im. W. Orkana, Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz Starostwo
Powiatowe w Limanowej.

Konferencja odbyła się w  “Gór-
skim Raju” w PorębieWielkiej.

rocznicy śmierci

Pierwsza z nich - konferencja nau-
kowa pt.

się dniach 21-22 maja.
P wystąpiło 27 nauko-

wców z całej Polski, analizując róż-
ne aspekty twórczości

i ukazując nowe fakty z je-
go życia.

„Władysław Orkan - piew-
ca Gorców i Podhala” miała miej-
sce

odczas niej

Dumaca z
Gorców

KONFERENCJA
NAUKOWA

Tekst i foto: portal “Gorce24”

KOMUNIKAT URZĘDU GMINY

Gmina Niedźwiedź ogłasza wyniki konkursu
ofert na stanowisko animatora do prowadzenia
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży
ponadgimnazjalnej z terenu gminy w salach gim-
nastycznych w Koninie, Niedźwiedziu, Porębie
Wielkiej i Podobinie:

. W Koninie - Bartłomiej Palac;

. W Niedźwiedziu - Joanna Dudzik i Jolanta
Smaciarz (po1godzinie);

. W Porębie Wielkiej -Adrian Cebula;

. W Podobinie - Marian Mrowca.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Zarządze-
niem Wójta Gminy z dnia 23.IV.2015 roku w spra-
wie: zasad przeprowadzenia konkursu ofert oraz
powołania komisji konkursowej do dokonania
oceny ofert złożonych w ramach otwartego kon-
kursu ofert na stanowisko animatora do prowa-
dzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla mło-
dzieży ponadgimnazjalnej z terenu Gminy Niedź-
wiedź, ulega zmianie termin realizacji zadania:

.
Przed tym terminem będzie ustalony harmono-

gram prowadzonych zajęć i zawarte stosowne
umowy-zlecenia.

1
2

3
4

Od1wrześniado31 października2015 r
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W sobotę 30 maja przy Orkanów-
cewPorębieWielkiejmiałamiejsce
14 - ta z kolei , tym razem
zorganizowana w ramach cyklu im-
prez związanych z rocznicami 140
urodzin i 85 śmierci Piewcy Gor-
ców i PodhalaW.Orkana.
Organizatorami imprezy byli: Za-

rządWojewództwa Małopolskiego,
Wójt Gminy Niedźwiedź oraz Gor-
czański Oddział Związku Podhalan
wNiedźwiedziu.
Jak co roku, spotkanie rozpoczęto

odśpiewaniem Nabożeństwa Majo-
wego przy kapliczce. Tradycyjnie
prowadził je kapelan Gorczańskie-
go Oddziału Związku Podhalan im.
W. Orkana w Gminie Niedźwiedź,
ks. kanonikWładysławUlmaniec.
Po uwielbieniu Boga rozpoczęła

się część artystyczna imprezy, którą
poprzedziło powitanie zaproszo-
nych gości.
Swoją obecnością i krótkimi prze-

mówieniami zaszczycili nas: Sena-
tor RP Stanisław Hodorowicz, po-
seł na sejm RP Wiesław Janczyk,
dr hab. Anna Mlekodaj (PPWSZ
w Nowym Targu), przedstawiciele
Rady Powiatu Limanowskiego:
Ewa Filipiak, Agata Zięba i Rafał
Rusnak, przedstawiciele Zarządu
Głównego Związku Podhalan
w Polsce Piotr Gąsienica i Kazi-
mierzBielak, radni SejmikuMało-

polskiego Barbara Dziwisz i Stani-
sław Pasoń, a także wielu innych
znakomitych gości.
Występy artystyczne zainauguro-

wał zespół Koła Gospodyń Wiej-
skich z Frywałdu „Frywałdzianki”.
Przepiękne stroje i radosny śpiew,
to wizytówka zaproszonego zespo-
łu.
Zaraz po ich występie i gromkich

brawach, na scenie pojawiły się ze-
społy „Gorcanie” i „Turbacyki -
Gorce”, których instruktorem jest
Jakub Rusiecki. Wspólny występ
składał się ze śpiewu i tańca przy
akompaniamencie wspaniałej mu-
zyki.
Nie gorzej zaprezentowali się

„Mali Porymbianie” pod opieką
Bronisława Kaczora. Oba występy
bardzo spodobały się publiczności
i zaproszonymgościom.
Po dzieciach i młodzieży sceną

zawładnęli dorośli z zespołu „Po-
rębiański Ród”. Część pań, które
wystąpiły na scenie przygotowy-
wała dania regionalne na poczęstu-
nek. Trudno ocenić, cowyszło le-
piej? Zarówno występ, jak i serwo-
wanedania, były godne uznania.
Potem na scenie pojawili się „Po-

rymbiany”, którzy mimo trzyoso-
bowego składu i bardzo krótkiego
stażu zaprezentowali się na wyso-
kimpoziomie.

Część artystyczną otwierali i za-
mykali goście zFrywałdu.
Na zakończenie, mimo że śpiew

ze sceny był cudny, widownia prak-
tycznie opustoszała. Powodem by-
ły ciemne chmury pędzące od stro-
ny Niedźwiedzia i porywisty wiatr,
który zerwał się bardzo gwałtow-
nie. Widzowie postanowili opuścić
imprezę, a bardziej wytrwali prze-
nieśli się do stodoły, gdzie przy
pysznościach przygotowanych
przez członkinie Związku Podha-
lan, a także śpiewie i muzyce “Porę-
biańskiego Rodu” i “Frywałdzia-
nek”, biesiadowali do późnegowie-
czora.
W tymdniumuzeumOrkana stało

otworem dla zwiedzających, wstęp
był darmowy. Dzięki temu wielu
mieszkańców i gości odwiedziło
dompisarza.
Ostatecznie, pogoda tylko postra-

szyła i do końca imprezy na przy-
byłych nie spadła ani kropla desz-
czu.
Rolę gospodarzy pełnili: Jadwiga

Zapała - kierownik Gminnego Cen-
trum Kultury i Tadeusz Cichański -
prezes Oddziału Związku Podhalan
wNiedźwiedziu.

Majówka

Władysław Orkan jest nie tylko
dobrem tej ziemi, ale całej Polski.
Dlatego naukowcy spotykali się
w 2002, 2010 i 2015 roku, po to że-
by na nowo odczytywać jego mą-
drość i żeby nie „zabocyć”.
Orkan sprawił najwięcej dla tutej-

szej ludności, bo to dzięki niemu,
kiedy patrzę na twarze, doszukuję
się rysów twarzy Gnieckich, Rako-
czych, Porębskich, tych wszystkich
wspaniałych ludzi, których Orkan
zobrazowałw swojej twórczości.
To zobowiązuje nie tylko do pa-

mięci, a i do tego, aby potwierdzać
jakościąwłasnegożycia.
Orkan cieszyłby się patrząc na

swoją krainę, bo to nie jest już krai-
na wiecznej nędzy, lecz ludzi zado-
wolonych.

Dr hab. Anna Mlekodaj

O Majówce powiedzieli:
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Dziękuję gorąco za zaproszenie
do tegomiejsca.To sama radość być
tu i widzieć to wszystko. Cieszę się,
że mogę być razem z wami. Dzię-
kuję za ładne góralskie śpiewanie,
które roznosi się dookoła. Wasza
śpiewka powiada „hej chłopcy byli,
ale się minęli, hej konik ostanie,
a nom bacowanie”. Dziękuję wam
za to bacowanie, wspominanie
wielkiego syna tej ziemi. To nas
wszystkich podnosi i pozwala bu-
dować nasze kręgosłupy na tej tra-
dycji. Pozwala przypominać, kim
jesteśmy.

Chcemy tutaj bywać.To co się sta-
ło na Orkanówce, w okolicy tego
domu, to każdy z nas nosi głęboko
w sercu. Myślę, że przychodzimy
tutaj coraz liczniej, dlatego, że tu
jest taka kotwica wszystkich spraw
związanych z kotwicą domu, miło-

ści matki. Nie byłoby Orkana, gdy-
by nie to wielkie zdarzenie, które tu
zaistniało, które samo w sobie jako
dokument wystarczyłoby na najlep-
szą powieść. To, o czym ludzie my-
śleli, co starali się utrwalić, a esen-
cją tego jest W. Orkan, z którego
jesteśmybardzo dumni.
Dziękuję wszystkim, którzy przy-

czyniają się do utrwalenia pamięci
oNim.Wierzę głęboko, że poczucie
odpowiedzialności następnych po-
koleń o bezpieczeństwo, pokój i tra-
dycję można zasiewać z tego miej-
sca jakim jest „Orkanówka”.
Dziękuję za zaproszenie na wspa-

niałe spotkanie.

Jestem zaszczycony, że mogę tu
być, bardzo mi się tu podoba. Dzię-
ki Orkanowi, ta ziemia jest tak bo-
gata. To on ubogacił Podhale, zosta-

jąc ojcem duchowym góralskiego
ruchu regionalnego, natchnął góra-
li dodziałalności.
Tutaj na Orkanowskiej Majówce

widać tę góralszczyznę słuchając
zespołów, patrząc na ich piękne
stroje.

Jestem tu po raz pierwszy i jestem
pod dużym wrażeniem. Podziwiam
wspaniałe występy zespołów regio-
nalnych, śpiew, taniec, stroje.
Uroczystość świetnie przygoto-

wana, zwłaszcza pod kątem folklo-
ru. To szczególne miejsce, wiele
sympatycznych osób, wspaniały,
niepowtarzalny klimat.

Opracowała Anna Liberda

Senator RP
Stanisław Hodorowicz

Członek Zarządu Głównego
Związku Podhalan
Kazimierz Bielak

Członek Zarządu Rady Powiatu
Limanowskiego - Agata Zięba

Poseł na Sejm RP
Wiesław Janczyk

VIII Zlot Szkół Podstawowych
i Gimnazjów im. W. Orkana

II miejsce

II miejsce
Patrycja Zapała

Anna Liberda

Tym razem organizowany był w ramach cyklu imprez
związanych z rocznicami 140 urodzin i 85 śmierci Piewcy
Gorców i Podhala Władysława Orkana. Zlot odbył się
w dniu 9 czerwca przy domu pisarza w Porębie Wielkiej.
Impreza organizowana przez Gminne Centrum Kultury
w Niedźwiedziu ma na celu popularyzację twórczości
zagórzańskiego piewcy, lokalnego dziedzictwa kulturo-
wego, języka i gwary, poszerzanie wiedzy na temat życia
i twórczościW.Orkana, oraz integrację dzieci imłodzieży.
Uczestniczyły w niej delegacje ze szkół: Niedźwiedzia,
Koniny, Wiśniowej, Rozdziela, Skomielnej Białej, Sienia-
wy, Rabki Zdroju, PorębyWielkiej.
Organizatorka Zlotu Jadwiga Zapała powitała przybyłe

delegacje, sekretarza Urzędu Gminy M. Mąkowskiego,
wiceprzewodniczącą Rady Gminy A. Liberdę, prezesa
Związku Podhalan T. Cichańskiego i sekretarzaA. Grusz-
czyka. W programie Zlotu przewidziano prelekcję i zwie-
dzanie „Orkanówki” oraz konkursy.

Na początku odbył się konkurs scenek z utworówOrka-
na. Bardzo dobrze przygotowane delegacje poszczegól-
nych szkół prezentowały wybrane przez siebie scenki.
Widoczne było duże zaangażowanie, odpowiedni dobór
strojuoraz rekwizytów.Nauznanie iwyróżnienie zasługu-
je delegacja ze szkoły z Niedźwiedzia pod opieką Agaty
Worwy i Danuty Stachury, która zaprezentowała scenkę
pt. „Na zarobek”.
Uczniowie w strojach regionalnych przedstawili scenkę

z czasów orkanowskich, dodając współczesne elementy,
urozmaicając muzyką, śpiewem i tańcem - zdobywając

, odpowiednienagrody i dyplom.Gratulacje!
Wyróżnienie otrzymała także delegacja uczniów z Ko-

niny za scenkę „Bartek nędza”, przygotowaną pod opieką
AnnyStożek.
W przerwach między konkursami J. Zapała przypomi-

nałażycie i twórczośćOrkana, orazhistorięOrkanówki.
W kolejnym konkursie, tym razem recytatorskim poezji

lub prozy Piewcy Gorców i Podhala i nagrodę
otrzymała z Koniny. Nagrodzona została
także zNiedźwiedzia.
Konkurs plastyczny „Poręba za czasów Orkana”, po-

traktowany został przez przedstawicieli delegacji szkół
bardzo pomysłowo. Uczniowie mając do dyspozycji róż-
nego rodzaju materiały plastyczne, przygotowali bardzo
ciekawe prace. Zastosowali kombinacje różnych technik
plastycznych, co w efekcie znacznie urozmaiciło prace.
Komisja konkursowa miała nie lada kłopot przy ocenie
oraz przyznawaniumiejsc.
Dzieci otrzymały nagrody i wyróżnienia, a prace zosta-

nąwyeksponowanenaOrkanówce.
Słoneczna pogoda, dobra organizacja, ciekawe kon-

kursy, smaczny poczęstunek i atrakcyjne nagrody - to
wszystkozłożyło się na bardzoudane spotkanie.

AgnieszkaWsół



30 kwietnia w Zespole Szkół Techniczno - Informa-
tycznych w Mszanie Dolnej odbył się finał regionalny
III edycji konkursu dla gimnazjalistów promującego
zawody techniczno - informatyczne pt. „Zawód nie
zawodzi”. Konkurs był adresowany do uczniów gim-
nazjum, a jego celem było rozbudzanie zainteresowań
zawodowych wśród dzieci i młodzieży ze szczegól-
nym uwzględnieniem zainteresowań techniczno-in-
formatycznych, wyłanianie i wspieranie uczniów
zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań
zawodowych.

Sukces ubiegłorocznych edycji sprawił, że w tym ro-
ku zainteresowanie konkursem było jeszcze większe.
Uczniowie rywalizowali w czterech obszarach: infor-
matycznym, motoryzacyjnym, technicznym - i po raz
pierwszy - organizacji reklamy.

Gimnazjaliści zmagali się z zadaniami konkursowy-
mi już od kilku miesięcy. Zwycięzcy etapu szkolnego
reprezentujący 11 szkół regionu, w sumie 63 osoby,
wzięli udział w finale. Rywalizacja była zacięta, gdyż
organizatorzy i sponsorzy ufundowali cenne nagrody.
Wśród najlepszych znalazła się młodzież ze Szkoły
w Porębie Wielkiej.

Zwycięzcą w obszarze motoryzacyjnym został
zajmując , zajął

W obszarze informatycznym zdobył

Organizacja reklamy - najlepsza była
.

Kolejny etap to Super - Finał pn. „Savoir vivre na co
dzień”, który odbył się 22 maja również w Zespole
Szkół Techniczno - Informatycznych. Rozegrano go
w konwencji popularnego turnieju „Jeden z dziesię-
ciu” z małym wyjątkiem; w konkursowe szranki stanę-
ło nie 10, a 12 uczestników, laureatów pierwszych
miejsc z wszystkich obszarów konkursów, wyłonio-
nych w trzech finałach regionalnych w Mszanie Dol-
nej, Limanowej i Muszynie.

Konkursową galę prowadziła Katarzyna Krzeszow-
ska - Miss Polonia z 2012 roku. Rywalizacja była bar-
dzo ostra. Po trzech rundach niekwestionowaną zwy-
ciężczynią została

, dla której, jak się okazało, „savoir vivre” nie ma
tajemnic. Gratulujemy!

Piotr
Kaciczak, I miejsce III miejsce - Ro-
bert Gniecki.

III miejsce Ka-
rolAdamczyk.

Izabela Stró-
żak - I miejsce

Izabela Stróżak z Poręby Wiel-
kiej

Anna Liberda

3 maja, w kościele parafialnym w Porębie Wielkiej
odprawiona została uroczysta Msza święta z okazji
obchodów 224 rocznicy uchwalenia konstytucji.

Nauczyciele wraz z młodzieżą ze szkoły w Porębie
Wielkiej przygotowali piękny, okolicznościowy wy-
stęp. Wspaniałe stroje, także pieśni patriotyczne, śpie-
wane podczas występu dodatkowo go ubogaciły i za-
pewne u wielu zostaną w pamięci.

Także 3 maja, dla uczczenia tychże obchodów, w auli
koncertowej Domu Kultury w Niedźwiedziu odbył się
koncert przygotowany przez uczniów Szkoły Muzy-
cznej I stopnia w Niedźwiedziu. Podczas koncertu
chór szkolny wspólnie ze zgromadzonymi widzami
odśpiewał hymn państwowy oraz kilka pieśni patrioty-
cznych. Wystąpili również soliści, duety oraz zespoły
trzy i czteroosobowe złożone z uczniów klas pierw-
szych i drugich naszej szkoły.

Władze gminy reprezentowali Wójt i Sekretarz Gmi-
ny. Impreza zakończyła się brawami i podziękowa-
niami złożonymi na ręce Roberta Rośka - Dyrektora
placówki przez Wójta Gminy, który zapewnił, iż doło-
ży wszelkich starań, aby w najbliższym okresie został
przeprowadzony remont części Domu Kultury, który
ma się stać przyszłą siedzibą Szkoły Muzycznej. SS

.

I miejsce
Andrzej Krzysztofiak
KarolAdamczyk

Bronisław Kaczor
Marcinem Kaczorem

Konradem Kowalczykiem III miejsce

W Podegrodziu zorganizowano 33 „Druzbackę”,
czyli Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewa-
ków Ludowych i Drużbów Weselnych. To najstarszy
i o największym zasięgu przegląd w regionie.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 27 kapel, 36
instrumentalistów, 17 grup śpiewaczych, 30 śpiewa-
ków, 8 mistrzów z uczniami i 8 drużbów weselnych.
Niestety, w tegorocznej edycji nasza Gmina była ubo-
go reprezentowana, ale nie zabrało sukcesów. Oto one:

w kategorii Instrumentalistów dorosłych
zajął z Koniny, a w młodzie-
żowej z Poręby Wielkiej.

W konkursie “Mistrz i Uczeń” -
z Poręby Wielkiej z uczniami:
i zdobyli

Serdecznie gratulujemy! SS

==============
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EUROPA - TO NASZ DOM

AnnaLiberda

=================

Amnezja Planety na-
dziei

19 maja w sali kinowej Domu Kultury w Niedźwie-
dziu odbył się I Gminny Przegląd Form Teatralnych.
Wzięły w nim udział dzieci ze wszystkich szkół z te-
renu gminy. Przedstawienia dotyczyły tematu uzależ-
nień. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele podeszli
do zadania zwielkim zaangażowaniem.
Regulamin przewidywał 2 grupy, dotyczące kryte-

riumoceny:
I -Gimnazjum
II - SzkołaPodstawowa.
Wpierwszej grupie - gimnazjalnej - udziałwzięli:
- Gimnazjum z Niedźwiedzia z przedstawieniem za-

tytułowanym „Amnezja” kl. III A, oraz „Alkohol
kradniewolność” kl. IIIB;
- Gimnazjum z Poręby Wielkiej z przedstawieniem

pt. „Ktośmnie ocalił”.
Drugagrupa - Szkoły Podstawowe:
- Szkoła Podstawowa z Koniny z przedstawieniem

pt. „Trzy razyNIE” kl.VIB;
- Szkoła Podstawowa z Podobina z przedstawieniem

pt. „Planety nadziei” kl.V iVI;
- Szkoła Podstawowa z Poręby Wielkiej z przedsta-

wieniempt. „Przebudzenie” kl.VI.
Jury przyznało w każdej kategorii I miejsce. Otrzy-

mały je przedstawienia: „ ” i „
”.

Siódemce aktorów zostały również wręczone dyplo-
my za osobowość artystyczną oraz podziękowania dla
szkół i nauczycieli za zaangażowanie i udział w im-
prezie.
Ogromne podziękowania oraz wyrazy uznania nale-

żą się dla mgr Beaty Sułkowskiej i mgrAgnieszki Ra-
taj, które są pomysłodawczyniami i organizatorkami
przeglądu.

W miesiącu, kiedy obchodzony jest Dzień Europy,
w dniu 7 maja w Samorządowym Przedszkolu w Po-
rębieWielkiej odbyła się impreza pod hasłem „Europa
to nasz dom”. Przedstawienie przygotowano z okazji
przystąpienia naszego kraju doUnii Europejskiej.
„Przedstawienia o takiej tematyce przygotowujemy

z dziećmi co roku już od 10 lat. Jest to impreza cyklicz-
na, której celem jest prezentacja państw członkow-
skichUnii” -mówi dyr. PrzedszkolaMałgorzataDrab.

“Wciągu roku dzieci poznają różne kraje, są bardzo
ciekawe świata, więc staramy się podtrzymywać ich
zainteresowania. Dzieci zapoznają się z barwami na-
rodowymi, poznają położenie danego kraju, charakte-
rystyczne cechy dla kultury poszczególnych państw.
Natomiast dzisiaj dzieci zabiorą rodziców w podróż
poEuropie,mamyw tymcelu przygotowany swój pro-
gramautorski”.
Wnajwiększej sali przedszkolnej, przy ładnie nakry-

tych stoliczkach, kawie i herbacie, zasiedli rodzice, by
uczestniczyćw sympatycznej imprezie przygotowanej
przez najstarszą grupę przedszkolną pod kierunkiem
Elżbiety Flig.
Przedstawienie rozpoczęło się wystąpieniem całej

grupy przedszkolaków na tle pięknej okolicznościo-
wej dekoracji i stosownego podkładu muzycznego -
piosenką o Europie. Następnie poszczególne grupki
dzieci w odpowiednich strojach, prezentując flagę da-
nego kraju, przedstawiały gowierszem, piosenką, cha-
rakterystycznym tańcem, oraz wybranymi ciekawost-
kami.
Odbył się także pokaz mody rodem z Paryża, gdzie

dzieci przebrane w stroje na różne okazje, wdzięcznie
je prezentowały. Bardzo dobrze przygotowana impre-
za była dużym przeżyciem zarównodla dzieci jak i ro-
dziców, mogących podziwiać swe pociechy w przygo-
towanej na ten cel sali. Duże brawa dla przedszkola-
ków i ich opiekunów.

GMINNY PRZEGLĄD
FORM TEATRALNYCH

SS

=================
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VI FESTIWAL

PIOSENKI

PRZEDSZKOLNEJ

Jadwiga Zapała
kierowniczka Gminnego Centrum Kultury

Jadwiga Cichańska
dyrektor przedszkola w Niedźwiedziu

Elżbieta Flig
nauczycielka przedszkola w Porębie Wielkiej

Maria Jarosik
nauczycielka przedszkola w Niedźwiedziu

Aleksandra Kraus
nauczycielka przedszkola w Koninie

Lucyna Krzysztofiak
mama dwójki dzieci w przedszkolu

Aneta Dudzik - mama

Opracowanie - Stanisław Stopa

2 czerwca, po raz trzeci z rzędu, Zespół Placówek
Oświatowych w Koninie zorganizował Festiwal Pio-
senki Przedszkolnej. Była to jego VI edycja. Festiwal
zgromadził 221 dzieci z przedszkoli w Niedźwiedziu,
PorębieWielkiej i Koninie. Dzieciaki wraz z opiekun-
kami, gorąco powitała Dyrektor ZPO mgr Elżbieta
Kurek.
Dzieci z poszczególnych placówek przedszkolnych,

występując w swoich grupach wiekowych, zaprezen-
towały piękne, przygotowane specjalnie na tę okazję
tańce i śpiewy. Uroku występom przedszkolaczków
dodawały pomysłowo i barwnie wykonane stroje.
Każdy występ kwitowany był rzęsistymi brawami,
które słusznie należą się dzieciom oraz opiekunom za
trud iwysiłekwłożonywprzygotowanie całości.
Osobnewyrazy uznania trzebaoddać organizatorom

imprezy, czyli Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom
przedszkolawKoninie jak równieżmamomza perfek-
cyjną organizacjęFestiwalu.
Przedszkola biorące udział w imprezie z rąk Gospo-

dyni Festiwalu otrzymały pamiątkowe dyplomy, zaś
wszystkie dzieci pulchne i smaczne pączki wraz z na-
pojami, jak również “słodkie” nagrody.
Władze samorządowe reprezentowała kierowniczka

Gminnego Centrum Kultury Jadwiga Zapała, a Prze-
wodniczący RadyGminy EdwardKrzysztofiak zafun-
dował część słodyczy.
Poprosiłem kilka osób obecnych na imprezie o wra-

żenia i opinie oniej.Oto one:

Cieszę się, że przedszkolaki mają taką imprezę przy
okazji Dnia Dziecka. To już VI Festiwal Piosenki
Przedszkolnej. Na pewno długo będą pamiętać takie
dni, jakwłaśnie ten.

Piękna impreza, bardzo dobrze przygotowana. Dzie-
ci wystąpiły przepięknie, chętnie śpiewały, przygoto-
wały sobie stroje, rekwizyty, no iwidać, żemiaływiel-
ki zapał i bardzo przeżywały, bo widać, że są bardzo
zadowolone. Myślę, że to świetny pomysł na integra-
cję, na spotkanie z okazjiDniaDziecka.
Jakby nie było, w ciągu roku trudno się jednak spot-

kać, zintegrować ze wszystkimi przedszkolami, a to
jest jedyna, niepowtarzalna okazja. Dzieci chętnie się
poznają,wystąpią, chętnie się pokażą.

W tym roku jest nas troszkę mniej, bo Podobin nie
występuje, ale szkoła w Koninie jest ogólnie bardzo
dobrze przygotowana organizacyjnie.Wszystko prze-
biegało bardzo płynnie i sprawnie. Bardzo atrakcyjne
nagrody dla dzieci. To fajna forma, która jest warta
kontynuowania, bo pozwala dzieciom spotkać się ze
sobą, z kolegami z innych placówek. Pozwala też na
wymianę doświadczeń, zobaczyć, co ktoś innego robi,
podpatrzeć te propozycje. Myślę, że taka impreza, to
bardzo dobra rzecz.

Muszę powiedzieć, że jestempod dużymwrażeniem
dzisiejszego festiwalu. Wszystko jest pięknie i spraw-
nie zorganizowane; piękna scenografia, dekoracja. Pa-
nie zadbały o wszystko, o oprawę muzyczną, oprawę
graficzną, o poczęstunek dla dzieci i pań, tak, że wszy-
stko jest naprawdę na wysokim poziomie. Dzieci są
bardzo zadowolone,my, jako opiekunki również.

Uważam, że takie imprezy są bardzo fajnym impre-
zą, dającą możliwość integracji dzieci ze sobą, spot-
kania się, wspólnej zabawy.Myślę, że jest to udany po-
mysł i będziemy starali się co roku taki festiwal prze-
prowadzać.To piękna pozycjaw kulturalnymkalenda-
rzunaszej placówki.

Było wesoło, głośno, dzieci się długo przygotowy-
wały i co umiały, to zaprezentowały. Impreza udana.
Dzieci, jak słychać szaleją, gdyż są zadowolone.

Wrażenia pozytywne, tymbardziej, że zarównodzie-
ci, jak i mamy oraz panie wychowawczynie są zado-
wolone. Myślę, iż najważniejsze, że dzieci się spełni-
ływswoich rolach.Wszyscy się dobrze bawili.
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III Piknik Rodzinny
w ramach

Małopolskich Dni
Jana Pawła II

...odbył się w niedzielę 31 maja
w Zespole Placówek Oświatowych
w Podobinie. Po raz trzeci znakomi-
cie dopisała pogoda, a plac przed-
szkolny wypełnił się dziećmi, doro-
słymi i młodzieżą.

Niedzielne popołudnie. Całe ro-
dziny spędzają czas na wspólnej
zabawie. Część uczniów prezentu-
je swoje umiejętności na scenie, po-
zostali ich dopingują lub korzystają
z atrakcji przygotowanych przez or-
ganizatorów.

Organizatorka imprezy - Dyrektor
szkoły Barbara Dziwisz powiedzia-
ła, że „…warto promować tego ro-
dzaju imprezy. Mają bowiem wiele
walorów jak dobra zabawa, integra-
cja szkoły ze środowiskiem, żeby
szkoła nie kojarzyła się tylko z nau-
ką, ale z miłym spędzeniem czasu
oraz wspólnym świętowaniem”.

Prowadzący imprezę nauczyciel
Szczepan Zaręba witając wszyst-
kich przybyłych na piknik, zaprosił
do obejrzenia programu artystycz-
nego. Czego to nie można było zo-
baczyć!

Jako pierwsza wystąpiła młodzież
w przedstawieniu „Jan Paweł II” pod
kierunkiem siostry S.Rokosz.

W trakcie festynu uczczono Dzień
Matki i Ojca, program artystyczny
z tej okazji przygotowały: L. Gniec-
ka, S. Zapała, M. Zobek i A. Cedzi-
dło.

Występ grupy tanecznej „Impuls”
i gminnej orkiestry dętej wzbudził
zachwyt publiczności. Młodzi arty-
ści tańczyli i grali na instrumentach

muzycznych udowadniając, iż drze-
mie w nich niejeden talent.

Szczególnym aplauzem przyjęty
został występ rodziców i nauczy-
cieli w przedstawieniu .
Widzowie z radością oczekiwali ko-
lejnych aktorów, którzy pojawiali się
na scenie. Każda postać odegrana
została wyjątkowo i oryginalnie. Do-
skonałą grę rodziców i nauczycieli
podkreślały kostiumy i rekwizyty.
Zgromadzona publiczność bawiła
się doskonale.

Duże brawa otrzymał szkolny ze-
spół wokalny wraz z grupą „Magne-
tik” pod kierunkiem D. Sochackiej,
grając i śpiewając melodyjne pio-
senki, zaś atrakcją wieczoru był
koncert „ABBATribute”.

W trakcie imprezy Dyrektor B. Dzi-
wisz w obecności Wójta J. Potacz-
ka, wręczyła nagrody zwycięzcom
w konkursie gminnym EKKO - Zwie-
rzaki. miejsce -

, - i
, -

Był również ciekawy występ Gro-
mady Zuchowej prowadzonej przez
Marię Zobek. Dzieci w strojach or-
ganizacyjnych śpiewały i pląsały,
zachęcając wszystkich do wspólnej
zabawy. Kolorowe stoiska z przepy-
sznymi daniami regionalnymi, prze-

kąskami i ciastami przygotowali ro-
dzice uczniów klas młodszych.

Regionalne smakołyki sprzeda-
wane za przysłowiową złotówkę
wzbogaciły budżet klasowy.

Rodzice, nauczyciele i uczniowie
przygotowali dla dużych i małych
wiele atrakcji. Najmłodsi mogli po-
szaleć na dmuchanym zamku, pró-
bować sił, w jeździe konnej, podzi-
wiać pokazy strażackie, zajadać się
watą cukrową lub kiełbaskami z gril-
la. Większość dzieci wyglądała jak
barwne ptaki, to za sprawą s. J. Ro-
kosz i I. Czech, które malowały im
twarze. W budynku szkoły wyeks-
ponowano prace plastyczne, wyko-
nane z dużym rozmachem i różną
techniką kolorowe pejzaże i portrety
zwierząt przez uczennicę kl. IV Wi-
ktorię Liberdę.

Przygotowanie pikniku wymaga-
ło sporo wysiłku zarówno ze strony
nauczycieli, rodziców i uczniów.
Wysiłek ten przyniósł fantastyczne
rezultaty, uczniowie, rodzice i nau-
czyciele bawili się doskonale. Do-
pisywała zarówno pogoda jak i licz-
ba uczestników, co świadczy o tym,
że mieszkańcy bardzo pozytywnie
oceniają taką formę spędzania wol-
nego czasu.

Kopciuszek

Anna Liberda

I Małgorzata Grzę-
da II Wiktoria Liberda Sara Ci-
chorczyk III Rafał Chlipała

Wójt Gminy prosi, apeluje i informuje:

1

2

. Coraz więcej jest przypadków palenia śmieci i odpadów plastikowych. Efektem tego jest zwiększenie zacho-
rowań na różnego rodzaju nowotwory. Dlatego proszę i apeluję o zaprzestanie tego typu praktyk. Jeżeli wspólnie
nie uporamy się z tym problemem, to każdego z nas lub naszych bliskich, może ta choroba dotknąć. Ryczałtowy
sposób odbioru odpadów komunalnych (śmieci) nie określa ich ilości, jakie każdy mieszkaniec może oddać do
Firmy “EMPOL”. Można oddać dowolną ilość bez konieczności ich spalania. Jeszcze raz proszę o zaprzestanie
tego typu praktyk.

. Wybudowane w naszej Gminie urządzenia komunalne jak korytka ściekowe, przepusty, łapacze wody, wyko-
rzystywane są do nielegalnego odprowadzania ścieków komunalnych. Powoduje to trudny do wytrzymania fetor.
Informuję, że rozpoczynamy walkę z tym procederem. Już w niedługim czasie będą przeprowadzane dalsze kon-
trole prawidłowego odprowadzania ścieków, szczelności szamb i podłączeń wodociągowych. Proszę o podjęcie
stosownych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości

Janusz Potaczek

.
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Tradycyjnie,
w I niedzielę
czerwca ZPO
wKoninie zor-
ganizował ko-
lejny Dzień
Rodziny. Plac
szkolny za-
pełnił się dzie-
ćmi, młodzie-
żą i dorosły-
mi dla których

organizatorzy przygotowali niemało atrakcji. Chętnimogli
zobaczyć prezentację samochodu strażackiego i pokaz
udzielania pierwszej pomocy, posłuchać gminnej orkie-

stry dętej pod batutą Sylwii Karpierz, kibicować meczowi
piłki nożnej między gimnazjalistami, a dorosłymi, wygra-
nego przez uczniów), czy wreszcie obejrzeć ciekawe wy-
stępy artystyczne przygotowane przez przedszkolaków
i dzieci z klas I-II.
Dużą popularnością wśród dzieci, a także rodziców cie-

szyły się zabawy śpiewno-taneczne prowadzone przez
animatora zGrybowa.Dzieci wyżywały się na dmuchanej
zjeżdżalni z “GórskiegoRaju” wPorębieWielkiej. Niemo-
gło zabraknąć smacznych wiktuałów przygotowanych
przezRadęRodziców.
Za umilenie spędzenia niedzielnego popołudnia w for-

mie rodzinnej integracji, należą się słowa podziękowania
dla organizatorów pod nadzorem Dyrektor placówki mgr
ElżbietyKurek. SS

Powierzając stanowisko Prezesa
Oddziału Związku Podhalan jego
członkowie obdarzyli Pana zaufa-
niem. JakPanprzyjął tenwybór?

Związek Podhalan kojarzy się
z uroczystościami jubileuszowy-
mi, poświęceniem sztandarów,
czy „opłatkami”. Z czego, Pańskim
zdaniem, Związek może być dum-
ny?

Oddział Związku Podhalan, któ-
remu Pan przewodzi chce przycią-
gać ku sobie ludzi, o których moż-
na powiedzieć za Orkanem: „miej
charakter”. Jakie działania zamie-
rzacie podejmowaćw czasie tej ka-
dencji?

Czy Pan zauważa zainteresowa-
nie młodego pokolenia kulturą lu-
dową?Jak towyglądawpraktyce?

Z kim zamierza Pan współpraco-
waćkierującZwiązkiem?

Ponowny wybór na prezesa ZP nie
był dla mnie zaskoczeniem, bo więk-
szość członków chciała, bym przejął
prezesowanie na lata 2014 -2017.

Związek Podhalan to nie tylko uro-
czystości, pokazywanie się w pięk-
nych strojach, ale to dbanie o kulturę
zagórzańską, zwyczaje, gwarę, wia-
rę, to tradycja i spuścizna naszych oj-
ców, o którą trzeba dbać, nie wstydzić
się swoich korzeni, wręcz odwrotnie,
trzeba się tym szczycić, że tu miesz-
kamy, tu mamy rodziny, że potrafimy
się jednoczyć i być razem w chwilach
trudnych kiedy ludzie napływowi chcą
nas poróżnić, chcą nam zabrać to, co
piękne, co namwduszy gra już od ko-
łyski. Orkan tam z góry widzi i nas
wspiera w naszych działaniach, cie-
szy się, że jego wskazania nie poszły
do lamusa, że są ludzie, którzy o to
dbają, zabiegają, kontynuując je śpie-
wem i tańcem.

Związek Podhalan zawsze przycią-
gał ludzi, którzy to “coś” mają we krwi,
tego nikt im nie zabierze. To ludzie
którzy kochają naszą małą Ojczyz-
nę, Ziemię Orkanowską, to ludzie,
którzy chcą coś zrobić dla tej ziemi,
chcą ją rozsławić poza jej granicami
swoim pięknym zagórzańskim śpie-
wem, tańcem imuzyką. ZwiązekPod-
halan to żaden biznes, to właśnie
krzewienie kultury, dbanie o nią.
Muszą być w nim ludzie mocni cha-

rakterem bo w dzisiejszych czasach
jest ciężko działać społecznie, gdyż
ludzie we wszystkim doszukują się
korzyści materialnych. Ja to lubiłem
od dziecka, kocham to, nie wstydzę
się góralszczyzny, nikt mi tego nie za-
bierze.
Pyta Pani o zadania? Jest ich dużo.

Na to trzeba czasu, pieniędzy i wspar-
cia środowiska lokalnego.
Pierwsze, co chcielibyśmy zrobić, to

remont budynku po byłej przepompo-
wni w Porębie Wielkiej, którą otrzy-
maliśmy od Urzędu Gminy i stworzyć
tam siedzibę Związku Podhalan, po-
nieważ na dzień dzisiejszy, to tak po
prawdzie się , nie mamy swo-
jego miejsca. Tam byłby nasz sztan-
dar, dyplomy, tam odbywałyby się po-
siedzenia Zarządu, zebrania Związku
Podhalan. Tam dzieci i młodzież mia-
łyby próby śpiewu, tańca i gry na gó-
ralskąnutę.

Cieszy mnie, że coraz więcej dzieci
młodzieży i dorosłych ubiera strój gó-
ralski, przynależą do zespołów regio-
nalnych, coraz więcej młodzieży gra
muzykę zagórzańską - to widać i sły-
chać na uroczystościach w naszej
gminie i nie tylko.

Moja współpraca była, jest i będzie
z tymi ludźmi, którzy sąmi przychylni,
którzy mi z całego serca pomagają
dobrym słowem, wsparciem psychi-
cznym i finansowym, którzy wierzą,
że to co robimy, to nie dla siebie, tylko
dla pokoleń, aby coś po nas zostało
dobrego.
Zawsze dobrze mi się współpraco-

wało z PanemWójtem Januszem Po-
taczkiem, z GminnymCentrumKultu-
ry, Kołami Gospodyń Wiejskich, z ze-
społami regionalnymi z Poręby Wiel-
kiej, Koniny, Niedźwiedzia no, a wPo-
dobinie nie ma, może coś powstanie
ze Stowarzyszenia Gospodarstw
Agroturystycznych „Gazda”.
Zawsze mile widziani są ci ludzie,

co namchcą pomagać, a nie dzielić.
Dziękuję byłemu Prezesowi An-

drzejowi Napora i całemu Zarządowi
za dobrą współpracę w poprzednich
latach, a sobie i nowemu Zarządowi
oraz wszystkim członkom Związku
Podhalan życzę dużo cierpliwości,
wyrozumiałości, samozaparcia w dą-
żeniu do osiągnięcia i zrealizowania
naszychwspólnych działań.

plątamy

Rozmawiała Anna Liberda
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U PRZEDSZKOLAKÓW
W NIEDŹWIEDZIU

Jadwiga Cichańska
Dyrektor Przedszkola

Było uroczo, piękna pogoda, wspaniałe zajęcia, licz-
ne atrakcje, tak wyglądał 10 czerwca - Dzień Dziecka
wszkolewNiedźwiedziu.
„Staramy się o to, aby uśmiech gościł na twarzach

najmłodszych jak najczęściej. Z okazji Dnia Dziecka
przygotowujemy dla nich specjalne spotkanie. Pra-
gniemy, aby te chwile radości i dobrewspomnienia sta-
nowiły przeciwwagę dla innych dni, mówi” - dyrektor
szkoły Tomasz Zawirski. - „Aby ten dzień był źródłem
niezatartych przeżyć i gwarancją przyjemnie spędzo-
nego czasu, dlatego przygotowaliśmy wiele atrakcji,
w tym liczne konkursy prowadzone przez animatorów
zaproszonych na ten dzień, których sponsorem była
RadaRodziców”.
W programie imprezy znalazła się cała gama zabaw

i konkurencji, spośród których każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Zajęcia odbyły się równocześnie w trzech
miejscach: wholu,w sali gimnastycznej i na boisku.
Młodzież gimnazjum zgromadzona na boisku szkol-

nym, chętnie wzięła udział w przygotowanych na tę
okazję różnorodnych konkursach. Były zajęcia z ani-
matorami typu zumba tańce, konkurencje z nagroda-
mi, którym towarzyszyła przyjemna muzyka. Na boi-
sku był serwowany grill z kiełbaską, kaszanką, mię-
sem, napoje, wata cukrowa, a dodatkowo dla naj-
młodszych - dmuchanyzamek imalowanie twarzy.
Sala gimnastyczna: uczniowie kl. IV - VI wzięli udział

w wielu konkurencjach sportowych, którym towarzy-
szyła zdrowa rywalizacja sportowa i wesoła zabawa
podkierunkiemJ.Dudzik i J.Smaciarz.
W holu zajęcia prowadziły A. Napora i J. Cichańska,

mając pod opieką klasy najmłodsze. Tańce, pląsy, za-
bawy i piękna pogoda sprawiły, że ten dzień należał do
wyjątkowych i bardzoudanych.

„W czasie deszczu dzieci się nudzą….” głoszą słowa
popularnej piosenki, jednak w naszym przedszkolu
czy słońce, czy deszcz, nie brakuje ciekawych wyda-
rzeń, zabaw i atrakcji. Szczególnie okres wiosenny
wraz z nadejściem ciepła i zieleni, obfitował w wiele
różnorodnych formaktywności.
Dzieci z przedszkola w Niedźwiedziu aktywnie spę-

dzając czas uczą się i bawią. Jako, że nic tak nie uczy
jak doświadczenie, przedszkolaki spotkały się z przed-
stawicielami różnych ciekawych zawodów: policjan-
tem, strażakiem, koronczarką, muzykiem ludowym,
ratownikami medycznymi oraz nauczycielami i dzieć-
mi ze Szkoły Muzycznej w Niedźwiedziu. W kwietniu
odwiedziły teatrzyk „Rabcio” w Rabce, który przedsta-
wił dla nich spektakl „Zimowaprzygoda”.
W ramach programuKubuś - Przyjaciele Natury oraz

Przyjaciel Gorczańskiego Parku sprzątały świat,
wędrowały po ścieżkachedukacyjnychParkuPodwor-
skiego Hrabiów Wodzickich, poznając gorczańską
faunę i florę.Gościły z programemartystycznymwSto-
warzyszeniu Osób Niepełnosprawnych. Mury przed-
szkola 27 i 28 maja rozszerzyły się znacznie, aby móc
przyjąć 71 mam naszych milusińskich, przybyłych na
Dzień Matki. Dzieci dla swoich ukochanychmamprzy-
gotowały wiersze, piosenki, taniec “Krakowiak” i tea-
trzyk o “CzerwonymKapturku”.
Na tym nie koniec aktywności przedszkolaków, po-

nieważ już w następnym tygodniu wystąpiły wraz z ko-
leżankami i kolegami z pozostałych przedszkoli na
VI Festiwalu Piosenki Przedszkolnej w Koninie, gdzie
pięknie śpiewały i wspaniale się bawiły. Ciekawość
świata dzieci rozwijały również następnego dnia na
spotkaniu z podróżniczką MagdąMoll - Musiał, na za-
jęciach warsztatowych „Maroko miejsce magiczne”
oraz „ Instrumentymuzyczne z całego świata”. Zainte-
resowanie było ogromne.
Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a po nich star-

szaki wyruszą na swoją przygodę ze szkołą. Aby ta
przygoda nie rozpoczynała się od nieznanego, 5-6 lat-
ki odwiedziły na lekcji klasę I, orazzwiedzały szkołę.
Przed nami Piknik Rodzinny organizowany wspólnie

z GOPS w Niedźwiedziu z mnóstwem atrakcji oraz te-
atrzykiem w wykonaniu rodziców pt. „Przepraszam
smoku”, grillem i mnóstwem zabawy, a jej przedłuże-

niem będzie w najbliższym czasie wycieczka do Parku
Rozrywki i ParkuMiniaturwNiedzicy.
Dziękujemy rodzicom i sponsorom za to, że każdy

dzieńwprzedszkolumożebyćatrakcyjny i ciekawy.

DZIEŃ DZIECKAW ZESPOLE PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W NIEDŹWIEDZIU

Anna Liberda
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