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K O M U N I K A T
Wójt Gminy serdecznie prosi mieszkañców, aby sk³adali wnioski o wymianê starych dowodów oso-

bistych. Termin sk³adania takich wniosków up³ywa 31 grudnia tego roku. Natomiast termin 31 marca 2008 
roku, to termin wydawania nowych dowodów przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji na 
podstawie wniosków z³o¿onych do koñca bie¿¹cego roku.

Komórka ewidencji ludnoœci Urzêdu Gminy gdzie przyjmowane s¹ wnioski bêdzie czynna w ostatnie 
soboty paŸdziernika, listopada i grudnia oraz w dniu wyborów tj. 21 paŸdziernika. Z pracownikami Urzêdu 
mo¿na siê umówiæ telefonicznie na ka¿d¹ porê w celu z³o¿enia wniosku.

Kto uchyla siê od obowi¹zku wymiany dowodu osobistego grozi mu kara do miesi¹ca wiêzienia lub 
grzywna. Pamiêtajmy, ¿e brak wa¿nego dowodu mo¿e nam bardzo utrudniæ ¿ycie. Nie weŸmiemy kredytu, 
nie zameldujemy siê, nie za³o¿ymy konta w banku itp. Wart wiêc poœpieszyæ siê i z³o¿yæ wniosek o wymianê 
dowodu.

Janusz Potaczek
Wójt Gminy

  

Nazwa Komitetu Wyborczego 

  

  

Konina 

  

NiedŸwiedŸ
 

  
Porêba 
Wielka 

  

Podobin 
  

Razem 

 Polska Partia Pracy           
 Liga Polskich Rodzin – KW LPR           
 Prawo i Sprawiedliwoœæ           
 Platforma Obywatelska RP           
 Polskie Stronnictwo Ludowe           
 Samoobrona RP           
 Lewica i Demokraci - LiD           

 

NAZWISKO I IMIÊ 
 

Konina 
 

NiedŸwiedŸ Porêba 
Wielka 

 

Podobin 
 

Razem 

  Adamczyk Franciszek           

  Fa³owski Kazimierz            

  Kogut Stanis³aw           
  Sas Stanis³aw           

  Skorupa Tadeusz Wojciech            

  Wiktor Józef Antoni           
           

RAZEM           

14 8 3 16
24 10 10 11 55

315 186 359 166 1026
118 167 244 87 616
44 44 68 33 189
3 4 10 5 22
8 19 20 5 52

Zegzda Leszek

108 117 195 84 504
19 13 13 4 49

369 300 464 227 1360
17 21 30 15 83

217 122 241 120 700
16 26 31 7 80
45 50 96 28 219

485791 649 1070 2955

   

Do urn wyborczych posz³o: 541 mieszkañców Koniny (39,69%), 446 mieszkañców NiedŸwiedzia (42,72%), 320 
mieszkañców Podobina (39,60%) i 745 mieszkañców Porêby Wielkiej (44,27%). Ogó³em w gminie frekwencja wy-
nios³a 41,89% i by³a o 12% ni¿sza od krajowej.

Najwiêksz¹ iloœæ g³osów uzyska³y Komitety Wyborcze: Prawo i Sprawiedliwoœæ - 1026 (51,92%), Platforma 
Obywatelska RP  - 616 (31,17%) i PSL  - 189 (9,56%).

Spoœród kandydatów na pos³a RP najwiêksz¹ liczbê g³osów uzyskali: Tadeusz Patalita (PO) - 535, Arkadiusz 
Mularczyk (PiS) - 242 i Wies³aw Janczyk (PiS) - 149. Wœród  kandydatów ubiegaj¹cych siê o  fotel senatora RP naj-
wiêcej g³osów uzyskali: Stanis³aw Kogut (PiS) - 1360 oraz Tadeusz Wojciech Skorupa (PiS) - 700.                      ss                                                                                                                                                     



By³a og³oszona ju¿ wczeœniej; Matka Bo¿a cie na plebanii z uradowanym ks. 
chêtni zg³aszali siê do „szefowej” M. na jmocn ie j  Sebastianem no i pami¹tkowe zdjê-
Kozickiej i tu otrzymywali wszelkie zaakcento- cie. Potem udajemy siê do Sanktu-
informacje. Na tê wrzeœniow¹ piel- wa³a potrze- arium Maryjnego w Œwiêtej Lipce. 
grzymkê, któr¹ zorganizowa³o nam bê modlitwy Poznajemy historiê tego miejsca: o-
Biuro Podró¿y „Orlando Travel” ze na ró¿añcu: powiadanie o wiêŸniu, który wy-
Skawiny, uda³o siê 46 osób pod du- ¯yczê sobie, rzeŸbi³ figurê Matki Bo¿ej i umieœci³ 
chow¹ opiek¹ ks. Proboszcza. abyœcie co- na drzewie lipy. O historii bazyliki i 
Przewodniczk¹ i pilotk¹ by³a p. Te- dziennie od- cudownym ukoronowanym Obrazie 
resa K³ys zaœ kierowcami: Krzysztof mawiali ró¿a- MB. Œwiêtolipskiej opowiada wrêcz 
i Jaros³aw Byrski (ca³a  trójka by³a w niec. bajkowo p. Teresa.   
tym roku z nami w Rzymie). Osta tn ie  Po tych mi³ych prze¿yciach ru-

8. IX - Sobota: Œwiêto Narodze- Jej s³owa do dzieci brzmia³y: „Nie szamy dalej w trasê, bo jeszcze dziœ 
 nia NMP. O godz. 5.00, zapakowa- smuæcie siê, ja zawsze bêdê przy czeka na nas Litwa - konkretnie dro-

wszy siê do autokaru, udaliœmy siê was. Odmawiajcie gorliwie ró¿a- ga przez Gi¿ycko-Olecko-Suwa³ki-
do koœcio³a na Mszê œw. sprawowa- niec…” Budzisko (przejœcie graniczne) do 
n¹ przez naszego duchowego opie- Nawiedziliœmy kapliczkê z figur- Wilna. 
kuna na rozpoczêcie pielgrzymki. k¹ MB. wybudowan¹ na miejscu o- W s³oneczne popo³udnie zwie-
Po udzieleniu b³ogos³awieñstwa u- bjawieñ, bazylikê z cudownym o- dzamy stolicê Litwy; najpierw ko-
daliœmy siê na pó³noc w d³ug¹ dro- brazem Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem, œció³ œw. Piotra i Paw³a (jeden z 
gê, prowadz¹c¹ przez ca³¹ Polskê. Ÿróde³ko pob³ogos³awione przez piêkniejszych koœcio³ów Europy i 
Na pocz¹tku p. Teresa i ks. Probo- Ni¹ i piêkn¹, now¹ Drogê Krzy¿o- Wilna, olœniewaj¹cy artyzmem i ró¿-
szcz „ustawili pielgrzymów w pio- w¹. Mo¿na by tam zostaæ d³u¿ej, ale norodnoœci¹ ozdób), potem udaje-
nie”, tak, ¿e ka¿dy z nas wiedzia³, ¿e rozpoczyna³y siê ju¿ nabo¿eñstwa my siê na Górê Trzykrzysk¹ (trzy 
to jest nasza pielgrzymka. poprzedzaj¹ce odpust i trzeba nam 

Czas szybko zlecia³ za spraw¹  by³o jechaæ w drogê. Na trasie do 
modlitw, œpiewów, filmów oraz infor- hotelu ogl¹daliœmy film o tym „ci-
macji o miejscach, które mijaliœmy. chym polskim sanktuarium maryj-
O 14.00 zaczêliœmy zwiedzaæ Pola nym”. Nocowaliœmy w piêknym ho-
Grunwaldzkie z Pomnikiem Zwyciê- telu w Kêtrzynie. Tu spotka³a nas 
stwa (wczeœniej, w autokarze zoba- mi³a niespodzianka: czeka³ na nas 
czyliœmy film pt. „Krzy¿acy”, a p. Te- rodak, ks. Sebastian Haras, który 
resa przybli¿y³a nam historiê tego spo¿y³ z nami kolacjê i zaprosi³ na 
miejsca, które przemawia do pol- jutro do siebie.
skich serc w szczególny sposób). 9.IX - Niedziela. Dzieñ Pañski 

krzy¿e upamiêtniaj¹ce mêczeñ-Po prze¿yciach „historycznych” zaczynamy Msz¹ œw. Po wczesnym 
stwo siedmiu franciszkanów  (pom-udajemy siê do znajduj¹cego siê œniadaniu udajemy siê autokarem 
nik wysadzono za komuny w po-nieopodal Sanktuarium Matki Bo¿ej do Legin (to parafia w której od 10 
wietrze i odbudowano go w 1989 ro-w Gietrzwa³dzie. Jest to jedyne lat proboszczem jest ks. Seba-
ku). St¹d roztacza siê piêkny widok miejsce w Polsce w którym zdarzy³y stian), po³o¿onych nad ma³ym je-
na ca³e Wilno). Na koniec zwiedza-siê uznane przez Koœció³ prywatne ziorkiem, wœród bujnej zieleni. Ura-
my piêkny, stary, zniszczony cmen-objawienia Maryjne. Tu od 27.06 do dowany ks. Sebastian powita³ nas 
tarz wileñski „na Rosie”, gdzie 16.09 1877 r. Matka Bo¿a objawia³a na rozdro¿u dróg i zaprowadzi³ do 
wœród grobów polskich ¿o³nierzy siê ubogim, prostym dzieciom: 13- piêknej plebanii i starego koœció³ka. 
poleg³ych w latach 1919 - 20 spo-letniej Justynie i 12 let- Tam najpierw uroczysta Msza œw. z 
czywa serce marsza³ka Józefa Pi³-niej Barbarze Samulowskiej, prze- nasz¹ liturgiczn¹ opraw¹: lektor  
sudskiego w grobie Jego Matki.mawiaj¹c do nich w piêknym, pol- Zbyszek Zapa³a, ministrant Stasio 

skim jêzyku. W czasie objawieñ Kapturkiewicz. Po Mszy œw. przyjê-

Szafrañskiej 
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4. 2 wrzeœnia na sumie odby³y siê doroczne, para-Z kalendarza wydarzeñ fialne „Do¿ynki” czyli „Ograbek”. Piêkne wieñce do-
¿ynkowe przygotowali gospodarze z NiedŸwiedzia i parafii NiedŸwiedŸ 
Podobina, a przygrywa³a nam kapela „Gorcanie”. Po-

1. W sierpniu po¿egnaliœmy Siostry Lilkê i El¿bietê, tem ks. Proboszcz ugoœci³ gospodarzy i kapelê na ple-
które pracowa³y w naszej parafii. S. Lilla Bartosik przez banii. 

 8 lat dba³a o wystrój koœcio³a i jego otoczenia. S. El-
5. 9 wrzeœnia - Niedziela. Przedstawiciele parafii 

¿bieta Ciebiera przez 5 lat by³a katechetk¹ w szkole w 
Porêba Wielka i NiedŸwiedŸ reprezentowali nasz de-

Podobinie. Za ich pracê sk³adamy Bóg zap³aæ! Przy-
kanat Mszana Dolna z darami na Pielgrzymce Rodzin 

witaliœmy zaœ S. Krystynê Antosz, która bêdzie uczyæ 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

katechezy w szkole w Podobinie i S. Dorotê Woœ, która   

6. 14 wrzeœnia - pi¹tek, œwiêto Podwy¿szenia Krzy-bêdzie opiekowa³a siê nasz¹ œwi¹tyni¹. Nowym Sio-
¿a. O godzinie 17.00 Msza œw. na Górze Potaczkowej strom ¿yczymy: Szczêœæ Bo¿e!
w Podobinie. Pielgrzymi z Olszówki, Raby Ni¿nej, Ko-

2. 12 sierpnia, w niedzielê goœci³ wœród nas ks. Win-
niny, Podobina, Porêby Wielkiej i NiedŸwiedzia piêknie 

centy Myszora z Bia³orusi, który jest proboszczem w 
dopisali, czemu sprzyja³a s³oneczna pogoda. Mszê 

parafii Lepczyce (diecezja Piñsk) i ma na terenie swej 
œw. pod Krzy¿em Milenijnym odprawili wspólnie: ks. 

parafii, a¿ trzy koœcio³y do obs³ugi. G³osi³ nam S³owo 
Marian Krzystek, ks. Stanis³aw Kasprzak, ks. Piotr P³a-

Bo¿e, a my wsparliœmy Go ofiar¹ na wykoñczenie jed-
wecki, ks. Janusz Moska³a, ks. Tomasz Plewa i ks. 

nej ze œwi¹tyñ.  
Proboszcz z NiedŸwiedzia.

   3. W dniach 17-19 sierpnia br. odby³a siê parafialna 
7. 7 paŸdziernika - niedziela. Parafialny odpust ku 

pielgrzymka chóru „Oremus” i starszych lektorów do 
czci M.B. Królowej Ró¿añca œw. Sumê odpustow¹ od-

Lwowa. Przyj¹³ nas ks. Marek Cichórz, który pracuje w 
prawi³ i S³owo Bo¿e wyg³osi³ ks. Kardyna³ Stanis³aw 

seminarium lwowskim w Brzuchowicach (tam te¿ no-
Nagy, zaœ procesjê ró¿añcow¹ poprowadzi³ ks. Marek 

cowaliœmy). Zwiedzono ¯ó³kiew, Paczajów, Krzemie-
Cichórz. 

niec, no i oczywiœcie sam piêkny Lwów. W katedrze 
<><><><><><>

lwowskiej nasz chór piêknie zaœpiewa³ przed Msz¹ œw. 
Niezapomniane wra¿enie pozosta³o nam z cmentarza 

Strony 3 i 4 opracowa³ i fotografiami upiêkszy³
„Orl¹t Lwowskich”  gdzie spoczywaj¹cym tam naszym 

Ks. Dziekan M. Wójcik z NiedŸwiedzia
Rodakom zanieœliœmy wspóln¹ modlitwê i œpiew. 

         Kwaterujemy siê w ma³ym któr¹ ks. Proboszcz odprawia za mki w 1999 roku Jan Pawe³ II. Zwie-
hoteliku w starym Wilnie, w pobli¿u parafiê i obecnych tu pielgrzymów. dzamy piêkny koœció³ i jego kata-
Ostrej Bramy. Po kolacji mamy czas Po Mszy œw. mamy okazjê zwiedziæ kumby oraz wdzieramy siê na wy-
wolny. skarbiec, który znajduje siê w tej sok¹ wie¿ê Zegarow¹, sk¹d rozpo-

10. IX - Poniedzia³ek. Dziœ ca³e bramie. Resztê dnia pozostawiono œciera siê przepiêkny widok na oko-
Wilno do naszej dyspozycji. Zwie- nam do w³asnej dyspozycji, bo Wil- liczne jeziora. Byæ tu i nie pop³ywaæ 
dzamy je przy s³onecznej pogodzie, no znamy ju¿ jak NiedŸwiedŸ…, wa- po Jeziorze Wigry? Pop³yniemy na-
chodz¹c po starych uliczkach z na- runek: trzeba byæ na wspólnej ko- wet tym statkiem, którym p³ywa³ po 
szymi przewodnikami. Zwiedzamy: lacji. G³odni udaj¹ siê do regionalnej tym jeziorze Jan Pawe³ II i podziwia-
dzielnicê ¿ydowsk¹, koœció³ œw. Du- karczmy na litewskie smako³yki, in- j¹c kapryœn¹, piêkn¹ okolicê, wci-
cha (polski), koœció³ z obrazem Mi- ni na zakupy na Starówce, a je- namy „kremówki”. Nastêpnie udaje-
³osierdzia Bo¿ego, ratusz, Uniwer- szcze inni na odpoczynek do hote- my siê za Suwa³ki do 
sytet im. Stefana Batorego i koœció³ liku. PóŸnym wieczorem, spaceru- Matki Koœcio³a. Przepiêk-
œw. Jana, pa³ac prezydencki, kate- j¹c po oœwietlonych uliczkach ny zak¹tek nad krêtym jeziorem, 
drê œw. Stanis³awa z kaplic¹ i reli- wszêdzie mo¿na spotkaæ znajome gdzie spokojnym spacerkiem zwie-
kwiami œw. Kazimierza, podziemia twarze pielgrzymów …z NiedŸwie- dzamy okolicê z pomnikiem Jana 
tej katedry w których mieszcz¹ siê dzia. Paw³a II nad samym jeziorem (Jan 
trumny królów Polski i Barbary Ra- 11.IX - Wtorek. Rano, skoro bu- Pawe³ II tu te¿ by³). Cisza i spokój  
dziwi³³ówny, pomnik Mickiewicza, dzi siê Wilno do ¿ycia, my ju¿ jeste- ju¿ nie ma turystów tylko ¿yæ… Ale 
koœció³ œw. Anny, cerkiew Nikow- œmy u stóp Ostrej Bramy. Cicha mo- my jeszcze dziœ, omijaj¹c Bia³ystok, 
sk¹, koœció³ œw. Kazimierza (greko- dlitwa na ulicy i idziemy przed obraz docieramy na nocleg a¿ do miejsco-

katolicki, i M.B. Mi³osierdzia, gdzie  „kameral- woœci Bielsk Podlaski. Super hotel i 
tak dotarli- nie” uczestniczymy we Mszy œw., czas na wieczorne odwiedziny. ju¿ 
œmy do ce- któr¹ sprawuje ks. Proboszcz. Za- w jêzyku polskim; panie korzystaj¹ 
lu, do Ostrej wierzamy siê Matce Bo¿ej Mi³osier- z sauny, masa¿u - czy je poznamy 
Bramy z o- dzia, zanosimy osobiste modlitwy i nazajutrz?
b r a z e m  pora na œniadanie, po którym opu-

Dokoñczenie w nastêpnym Matki Bo¿ej szczamy goœcinne Wilno udaj¹c siê 
numerzeM i ³ o s i e r - w kierunku Suwalszczyzny. Docie-

dzia. Tu o ramy nad jezioro Wigry, gdzie zwie-
godz. 14.00 dzamy przepiêkny, odnowiony kla-
u c z e s t n i - sztor Ojców Kamedu³ów i pomiesz-
czymy we czenia w których przebywa³ na od-
Mszy œw., poczynku w czasie swojej pielgrzy-

Studzienni-
czañskiej 
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firm¹ „Gorczañskie Wody Termal- szej gminy w razie nie wp³acenia tej 
ne”. Wyznaczono radnego E. Krzy- kwoty, co przyczyni³oby siê do upa-
sztofiaka jako przedstawiciela na d³oœci Zwi¹zku, jak równie¿ z ko-
Walne Zgromadzenie Wspólników. rzyœciami wynikaj¹cymi z utrzyma-

Ponadto radni wys³uchali infor- nia tego Zwi¹zku. Szerzej o spra-
macji wójta o podjêtych dzia³aniach wie pisaliœmy w poprzedniej „Zgo-
zwi¹zanych z zabudow¹ funda- dzie” w rubryce „Wójt Gminy Infor-
mentów ko³o Oœrodka Zdrowia. O- muje”.
mówiono równie¿ sprawê budowy Obecny na sesji prezes Zwi¹zku 
chodników w Koninie w ramach R. Duchnik zapozna³ radnych z za-
Ma³opolskiego Programu Operacyj- istnia³¹ sytuacj¹ Zwi¹zku od strony 
nego na lata 2007-2013. G³os za- finansowej, a tak¿e o dzia³aniach 
bierali radni M. Mysza, S. Stopa, A jego i Zarz¹du w celu poprawy tej 
Trojak. ¯yw¹ dyskusjê spowodo- sytuacji. Odpowiada³ te¿ na sporo 
wa³ wniosek radnego Z. Rycerza w pytañ zadawanych przez radnych, 
spawie kontroli dzia³ania rad so³e- którzy mieli wiele w¹tpliwoœci. 
ckich za lata 2002 - 2006 przez ko- Dyskusja której  g³os zabierali m. in. SESJA  SIERPNIOWA
misjê rewizyjn¹. Postulowa³ on o S. Stopa, M. Florczak, M. Mysza, B. 
poszerzenie zakresu dzia³añ cz³on- Cichañska, H. Mróz i A. Trojak by³a Na 13 sierpnia 2007 r. zwo³ano 
ków komisji rewizyjnej w celu kon- d³uga. Po jej zakoñczeniu podjêto XI sesjê Rady Gminy. Uczestniczyli 
troli dokumentacji ksiêgowo - finan- uchwa³ê o restrukturyzacji niedobo-w niej radni, wójt Gminy,so³tysi, pra-

ru Zwi¹zku poprzez wp³atê gminy cownicy Urzêdu Gminy M. M¹kow-
NiedŸwiedŸ okreœlon¹ uchwa³ami z ski, S. Potaczek, S. Smreczak oraz 
dnia 25.07.2007 r. S. Potaczek - cz³onek Zarz¹du Po-

Radni te¿ upowa¿nili wójta do wiatu, A.Gruszczyk, A.Napora oraz 
wyst¹pienia z wnioskiem o nieod-mec. M. Panek, 
p³atne przejêcie w³asnoœci sk³adni-By³a to bardzo wa¿na, zarazem 
ków maj¹tkowych Zwi¹zku w posta-trudna sesja, poniewa¿ mia³a na ce-
ci czêœci sieci kanalizacyjnych znaj-lu m. in. podjêcie strategicznych de-
duj¹cej siê na terenie naszej Gminy. cyzji w sprawie dofinansowania 

W dalszej czêœci obrad radni:Zwi¹zku Dorzecza Górnej Raby i 
- wys³uchali i przyjêli sprawo-Krakowa przez nasz¹ Gminê.

zdanie finansowe z wykonania bu-Zabieraj¹c g³os wójt J. Potaczek  
sowej rad so³eckich zwi¹zanej z za- d¿etu Gminy NiedŸwiedŸ za pierw-nakreœli³ trudn¹ sytuacjê Zwi¹zku, 
rzutem o jakoby niew³aœciwej go- sze pó³rocze.której  zad³u¿enie okreœla siê na kil-
spodarce drewna przez so³tysów. - podjêli uchwa³ê o nadaniu ty-kanaœcie milionów z³otych. Dzia³a-
Jednak radni negatywnie ustosun- tu³u Honorowego Obywatela Gminy nia wszystkich gmin id¹ w kierunku 
kowali siê do tej propozycji. NiedŸwiedŸ Wiceministrowi Spraw utrzymania Zwi¹zku, wobec czego 

Po rozpatrzeniu pisma skiero- Wewnêtrznych i Administracji Paw-ka¿da z 15 gmin powinna wp³aciæ 
wanego do Rady od mieszkañców z ³owi Solochowi.na konto Zwi¹zku okreœlon¹ kwotê. 
Porêby Wielkiej obrady zakoñczo- - przedyskutowali umiejscowie-Kwota ta jest uzale¿niona od inwe-
no.                              Anna Liberda      n  i e     p  r  o  g  ó  w      z  a  i n  s  t a  lo  w   a  n  y  c  h     n  a stycji w poszczególnych gminach 

      drogach w naszej gminie.dofinansowanych przez Zwi¹zek. 
- omówili stan drogi w Podobi-SESJA  WRZEŒNIOWA Dla naszej gminy kwota ta wynosi 

nie Górnym przedstawiony przez 736 tys z³. Sytuacjê Zwi¹zku od 
radnego Talarka.strony prawnej wyjaœnia³ obecny na XII sesjê Rady Gminy zwo³ano 

- radny S. Stopa zwróci³ siê z sesji mec. M. Panek. Rozpoczê³a na dzieñ 3 wrzeœnia 2007 r. Ucze-
proœb¹ do wójta o pomoc finansow¹ siê gor¹ca dyskusja nad zaistnia³¹ stniczyli w niej radni, wójt gminy, 
na zakup instrumentów do grania sytuacj¹. Po d³ugiej dyskusji radni so³tysi. Zaproszono równie¿ Pre-
dla m³odzie¿y, a tak¿e stosowne uchwa³y nie podjêli i g³osowanie w zesa Zwi¹zku Dorzecza Górnej Ra-
wynagrodzenie dla instruktora Jana tej sprawie postanowili przenieœæ by i Krakowa p. Romana Duchnika.
Sowy.                        Anna Liberdana nastêpn¹ sesjê. Obrady prowadzi³ przewodni-

W dalszej kolejnoœci zgodnie z  cz¹cy M. Domaga³a wed³ug zapla-
porz¹dkiem obrad radni : nowanego i przyjêtego porz¹dku. 

1. Podjêli decyzjê o przyst¹pie- Wiod¹cym tematem debaty by³a 
niu do zmian miejscowego planu kontynuacja nie za³atwionej sprawy 
zagospodarowania przestrzennego z poprzedniej sesji,  mianowicie - 
Gminy przedstawionego przez S. podjêcie uchwa³y upowa¿niaj¹cej 
Potaczek - pracownika Urzêdu. w³adze gminy na dokonanie wp³aty 

2. Zatwierdzili zmiany w bud¿e- dla Zwi¹zku przypadaj¹cej na na-
cie gminy zaproponowane przez S. sz¹ gminê w kwocie 736 tys z³. Wy-
Smreczak - skarbnika Urzêdu. st¹pienie wójta mia³o na celu zapo-

3. Podjêli uchwa³ê w sprawie u- znanie zebranych z wszystkimi kon-
tworzenia spó³ki zoo dzia³aj¹cej pod sekwencjami wynikaj¹cymi dla na-
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W dniu 28. 07  dŸwiedzki chór do zaœpiewania Matce Bo¿ej w Jasno-
rynek w NiedŸ- górskim Sanktuarium, co ma nast¹piæ 17 i 18 listopa-
wiedziu sta³ siê da.                                                          M. Domaga³a
scen¹ na której 
grupa m³odzie-
¿y niemieckiej    6 paŸdziernika, 
wspólnie z grup¹ w piêkny poranek, 
m³odzie¿y gim- o godz. 8.00 wy-
nazjalnej z Po- ruszy³a autobu-
rêby Wielkiej za- sowa wycieczka 
p r e z e n t o w a ³ y  rolników na S³o-

spektakl pod nazw¹ „Migracje”. By³ on efektem wspól- wacjê pod kiero-
nej pracy m³odych z Porêby i Oldenburga (Dolna Sa- wnictwem preze-
ksonia). Jego tematem jest pojêcie „Migracji” w ró¿- sa Jana Kochniar-
nych, najszerzej pojêtych jej aspektach. Zajêcia z m³o- czyka. Grupa li-
dzie¿¹ przez 8 dni prowadzili pedagodzy teatralni: czy³a 36 osób. By-
Jörg Kowolik i Konrad Przekorzyñski, przy wspó³pracy ³a to wycieczka szkoleniowo-wypoczynkowa, której 
Agnieszki Rataj i germanistki Agnieszki Sasal. koszty pokryte zosta³y czêœciowo ze sk³adek, a czê-

Punktem wyjœcia do pracy z m³odzie¿¹ jest jêzyk œciowo z w³asnego wk³adu rolników. W czasie jazdy 
cia³a. Zasadniczy wp³yw na scenariusz maj¹ marze- podziwialiœmy krajobraz polsko-s³owacki, a jad¹c Do-
nia, ¿yczenia, prze¿ycia m³odych ludzi, które s¹ pod- lin¹ Tatrzañsk¹ zwiedziliœmy Ke¿marok, Vrbov, Lewo-
staw¹ do proponowanych przez nich scenek. Scena- czê i Wzgórza , gdzie podczas pielgrzymki 
riusz jest ich dzie³em, a rola prowadz¹cych ogranicza na S³owacji Ojciec œw. Jan Pawe³ II odprawi³ Mszê œw. 
siê do uporz¹dkowania pomys³ów i nadania im drama- Nocleg mieliœmy na kwaterach prywatnych u p. Józefa 
tycznej formy. Kovalczika (by³ego Starosty Vrbova). Wieczór spê-

Bezpoœrednim organizatorem warsztatów, by³o dziliœmy przy ognisku, przy którym przy akompania-
Stowarzyszenie Jugendkulturarbeit z Oldenburga i mencie akordeonowym S. Hudomiêta by³y œpiewy i 
Stowarzyszenie teatralno - lingwistyczne z Krakowa, tañce. Towarzyszyli nam w tej zabawie J. Kovalczik i 
które to organizacje wspó³pracuj¹ ze sob¹ ju¿ od 11 lat. piêkna Katarina. 

Warsztaty odbywa³y siê dziêki wsparciu finanso- Nie mo¿na siê by³o oprzeæ k¹pielom w ciep³ych, 
wemu Polsko-Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y oraz leczniczych wodach, tote¿ ca³y drugi dzieñ pobytu  ko-
Gminy NiedŸwiedŸ. rzystaliœmy w pe³ni z basenów geotermalnych. Rolni-

Ca³oœæ by³a mo¿liwa do realizacji dziêki ¿yczliwoœci cy, jak jeden m¹¿ stwierdzili po wyjœciu z wody, i¿ od-
i wspó³pracy wójta Gminy NiedŸwiedŸ Janusza Pota- czuli dobrodziejstwo leczniczego wp³ywu k¹pieli w ba-
czka i dyr. szko³y w Porêbie W.  Andrzeja Œlazyka.  senach. G³oœno wzdychali - „ Ach, ¿eby te solanki ru-

szy³y wreszcie u nas, w Porêbie Wielkiej, to o ile byli-
Anna Liberda byœmy zdrowsi, nie trzeba by³oby chodziæ po leka-

rzach i przechodziæ rehabilitacji, wszak te solanki to 
samo zdrowie”. 

23 wrzeœnia Nasz wyjazd mia³ na celu zaobserwowanie jak roz-
w koœciele œw. wija siê agroturystyka u naszych s¹siadów. Doszliœmy 
Micha³a  Archa- do wniosku, ¿e kwatery, i nie tylko, lecz ogólny poziom 
nio³a w Mszanie agroturystyki jest u nas wy¿szy i szybciej siê rozwija i 
Dolnej bardzo u- dostosowuje do potrzeb klienta (turysty). Nasze Gorce 
danie zaprezen- s¹ bardziej atrakcyjne i godne podziwu podczas wêd-
towa³ siê para- rówek po turystycznych œcie¿kach.
fialny chór „Ore- W nastêpnym dniu po k¹pielach wracaliœmy Spis-
mus” z NiedŸ- k¹ Bel¹ na polsk¹ stronê. Zwiedziliœmy zamek w Nie-
wiedzia, który w dzicy i zaporê wodn¹. 
t o w a r z y s t w i e  Podsumowuj¹c: wycieczka by³a wspania³a! Dziê-
chórów z Lima- kujemy p. Wójtowi J. Potaczkowi za pomoc w organi-

nowej, Dobrej, Szczyrzyca, Kasinki Ma³ej, Rdzawki  i zacji, p. prezesowi J. Kochniarczykowi i wszystkim u-
Mszany Dolnej wyst¹pi³ w I Powiatowym Przegl¹dzie czestnikom wycieczki.  
Chórów zorganizowanym przez samorz¹dy Miasta i Barbara Cichañska
Gminy Mszana Dolna oraz gminy NiedŸwiedŸ. Sekretarz Stowarzyszenia

Wczeœniej, po uroczystej Mszy œw., odby³a siê mi³a 
uroczystoœæ nadania honorowego tytu³u „Zas³u¿ony Ps. Ach, ¿eby tak jeszcze raz…, a jeszcze lepiej co 
Obywatel Mszany Dolnej” dla Przeora OO. Paulinów roku! 
na Jasnej Górze B. Baliczka (by³ kiedyœ przez 4 lata 
wikarym w mszañskiej parafii), oraz poprzedniego pro-
boszcza tej¿e parafii ks. Z. Balona. Przeor zaprosi³ nie-

Mariañskie
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 Nowy rok szkolny 2007/2008  W czasie pobytu w Ko-
rozpoczê³o naukê w naszej gmi- tlinie K³odzkiej mia³em o-
nie: kazjê uczestniczyæ w oka-

a/ 655 uczniów w szko³ach za³ej imprezie pod nazw¹ 
podstawowych z tego w Koninie -  “Po¿egnanie lata”. Tu spot-
160, w NiedŸwiedziu - 185, w Po- ka³em Jana Lityñskiego,  
dobinie - 111 i w Porêbie Wielkiej  zas³u¿onego dzia³acza o-
199. pozycji i aktywnego ucze-

b/ 368 uczniów w gimnazjach stnika walki o odzyskanie 
(Konina - 100, NiedŸwiedŸ - 96, Podobin - 74, Porêba niepodleg³oœci w czasach 
Wielka - 98). PRL, który zgodzi³ siê na wykonanie fotografii specjal-

c/ 204 dzieci w przedszkolach (w Koninie - 48, w nie dla “ZGODY”.                                                    SS 
NiedŸwiedziu - 57, w Podobinie - 24, w Porêbie Wiel-
kiej - 75). W Koninie trwaj¹ intensywne prace przy remoncie 

Nauk¹ i wychowaniem dzieci i m³odzie¿y zajmuje koœcio³a i przystosowaniu terenu pod przysz³y cmen-
siê 108 nauczycieli, katechetów i wychowawców: w tarz. Postêpuj¹ tak¿e inne inwestycje. Oto kilka utrwa-
Koninie - 19, w NiedŸwiedziu - 32, w Podobinie - 21, w lonych obrazów ilustruj¹cych t¹ prawdê..            
Porêbie Wielkiej - 36. 

We wszystkich placówkach pracuje 34 pracowni-
ków administracyjno-obs³ugowych (Konina - 6, NiedŸ-
wiedŸ - 12, Podobin -  6, Porêba Wielka - 10).

Reasumuj¹c, na terenie gminy pobiera naukê 1227 
dzieci pod opiek¹ 108 pedagogów. (Informacja spo-
rz¹dzona na podstawie danych Urzêdu Gminy.)    

29 wrzeœnia minê³a 15 lat od dnia 
w którym ówczesny biskup krakow-
ski, a dzisiejszy metropolita warsza-
wski Kazimierz Nycz poœwiêci³ nowo 
wybudowany koœció³ w Koninie i od-
prawi³ w nim pierwsz¹ Mszê œwiêt¹.

Trwa nieszczêœliwa 
passa przedwczesnego 
umierania. Œmieræ upo-
doba³a sobie ludzi m³o-
dych, którzy mogli ¿yæ 
jeszcze przez wiele lat. 
Odprowadziliœmy ju¿ na 
miejsce wiecznego spo-
czynku 48-letni¹ Janinê 
J. i 48-letniego Stanis³a-

wa W. z Koniny, ostatnio zaœ, tragicznie zmar³ego 21-
letniego Jana K. z NiedŸwiedzia. Przypomina siê stare 
przys³owie: „Niedobre czasy nastaj¹, kiedy ojcowie i 
matki swe dzieci chowaj¹”. Miejmy nadziejê, ¿e to je-
szcze nie te czasy.

 Na stadionie im. Jana Ciszewskiego w Mszanie 
Dolnej rozegrany zosta³ ogólnopolski turniej pilkarski 
w ramach projektu Baumit Junior Soccer. W fina³owej 
fazie “ka¿dy z ka¿dym” rywalizowali ch³opcy, którzy nie 
ukoñczyli jeszcze 9 roku ¿ycia. Bardzo mi³¹ niespo-
dziankê sprawili m³odzicy GKS “Orkan” NiedŸwiedŸ, 
którzy w fina³owej puli zajêli drugie miejsce, ustêpuj¹c 
tylko dru¿ynie z Czêstochowy. Oto lista ambitnych i 
walecznych “Orlików”: Jan Jania, Mateusz Kaczor 
(król strzelców), Mateusz Liberda, Wojciech Ci-
chorczyk, Rafa³ Rapta, Mariusz Dawiec, Dominik 
Jania, Robert Zapa³a, Marek Tram. Gratulujemy!
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10 X 2007 roku w 
Kancelarii Notarialnej 
Czes³awa Szynalika 
w Mszanie Dolnej 
podpisany zosta³ Akt 
Notarialny stwierdza-
j¹cy zawarcie umowy 
o utworzeniu Spó³ki z 
ograniczon¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ pod 
nazw¹ “Gorczañskie 
Wody Termalne”. 
Podpisanie tego hi-
storycznego doku-
mentu poprzedzi³o 
podjêcie uchwa³ o wy-
ra¿eniu zgody na u-
tworzenie tej¿e Spó³ki 
przez Radê Powiatu 
Limanowskiego, Ra-

dê Miasta Mszana Dolna oraz Rady Gmin Mszany Dol-
nej i NiedŸwiedzia. 

W imieniu powy¿szych samorz¹dów podpisy na 
dokumencie notarialnym z³o¿yli: Starosta Limanowski 
- Jan Pucha³a, Wicestarosta - Franciszek Dziedzina, 
Burmistrz Mszany Dolnej - Tadeusz Filipiak, Wójtowie 
Tadeusz Patalita i Janusz Potaczek oraz Andrzej Gru-
szczyk, powo³any na Prezesa Spó³ki. Jej siedzib¹ jest 
miejscowoœæ Porêba Wielka,celem prowadzenie dzia-
³alnoœci gospodarczej na wzór znanych wielu naszym 
mieszkañcom basenów termalnych na terenie S³owa-
cji (Oravica czy Vrbov). Wpierw oczywiœcie trzeba te 
baseny i infrastrukturê zbudowaæ, a do tego droga je-
szcze daleka i naje¿ona ró¿nymi trudnoœciami. Nie-
mniej, podpisanie Aktu jest niew¹tpliwie milowym na 
tej drodze krokiem. O dalszym biegu sprawy bêdziemy 
systematycznie naszych Czytelników informowaæ. 

16 paŸdziernika, bawi³ w naszej gminie mgr in¿. Ja-
nusz Marciñski (pierwszy z prawej) - dyrektor Ratowni-
czej Stacji Górnictwa Oporowego Poszukiwanie Nafty 
i Gazu w Krakowie. Celem zaproszenia eksperta przez 
Wójta Gminy by³o naoczne rozpoznanie i postawienie 
ekspertyzy co do dalszego losu odwiertów w porêb-
skim parku w perspektywie zachowania bezpieczeñ-
stwa.                    
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powiêkszy³o siê grono postaci, któ- nej Koninie oraz odbudowê znisz-
re ten tytu³ otrzyma³y. W tym bo- czonych dróg w Porêbie Wielkiej.        
wiem dniu w sali w Domu Kultury w Zapytany przeze mnie minister o 
NiedŸwiedziu mia³a miejsce uro- opiniê na temat dzisiejszej uroczy-

Pawe³ Soloch - Podsekretarz czystoœæ nadania tytu³u Honorowe- stoœci odpowiedzia³:  
Stanu. Szef Obrony Cywilnej Kra- go Obywatela Gminy NiedŸwiedŸ - Jestem wzruszony i przejêty. 
ju. Paw³owi Solochowi - Wiceministro- To jest bardzo sympatyczna dla 

Urodzony 3 lutego 1962 r. w wi Spraw Wewnêtrznych i Admini- mnie uroczystoœæ. Jestem pod wra-
Szczecinie. ¯onaty, dwójka dzie- stracji, Szefowi Obrony Cywilnej ¿eniem kontaktu z tutejszymi go-
ci. Kraju. Zgromadzi³a ona wiele oso- spodarzami. Parê lat temu by³em tu 

Od 1989 r. magister historii w bistoœci,  przedstawicieli  m³odzie¿y prywatnie, bardzo siê tymi okolica-
Instytucie Historii Uniwersytetu  i mieszkañców Gminy.                          m   i   z  a  u  r o  c  z  y  ³ e  m   ,   a  l e     n  ie     p  o  m   y  œ  l a  -      
Warszawskiego. W 1991 r. ukoñ- Wójt, jako gospodarz gor¹co po- ³em, ¿e wrócê tu w takiej roli. Jest to 
czy³ studia w I'Institut de Hautes wita³: ministra Paw³a Solocha, Jana dla mnie wyró¿nienie, które jedno-
Etudes en Administration Publi- Wintera - dyrektora Biura d/s Usu- czeœnie zobowi¹zuje na przy-
que (Instytut Podyplomowych wania Klêsk ¯ywio³owych w War- sz³oœæ. Przede wszystkim jestem 
Studiów Administracji Publicznej szawie, Marka Ajnenkiela - asysten- bardzo ujêty kontaktami z tymi ludŸ-
- IDHEAP) w Lozannie, zakoñczo- ta ministra, Józefa Warkocza, radcê mi (minister odwiedzi³ tak¿e samo-
ne otrzymaniem certyfikatu.  ministra - szefa Biura w Krakowie, rz¹dowców z Raby Wy¿nej i Msza-

W 1995 r. ukoñczy³ studia w E- Tadeusza Patalitê - wójta Gminy ny Dolnej), jak dobrze mog¹ ze so-
cole Nationale d'Administration Mszana Dolna, Janusza Szafrañ- b¹ wspó³dzia³aæ i wykorzystywaæ te 
(ENA) Cycle lnternationale Long, skiego - dyrektora Zarz¹du Zlewni mo¿liwoœci, które siê stwarza przez 
Strasbourg - Pary¿, zakoñczone Raby w Dobczycach, Witolda Wiel- jak¹œ tam pomoc z centrali. Mo¿-
otrzymaniem Miêdzynarodowe- gusa - inspektora nadzoru inwesty- noœæ bycia w terenie dla takich ludzi 
go Dyplomu Administracji Publi- cji pod nazw¹ „Wêz³a trzech po- jak ja, jest motywacj¹ do za³atwie-
cznej. toków”, ksiê¿y proboszczów: Marka nia spraw zwi¹zanych z danym te-

Od grudnia 1999 do kwietnia Wójcika, Piotra P³aweckiego i Ja- renem.        
2001 organizator, nastêpnie p.o. nusza Moska³ê, radnych, so³tysów i Anna Liberda
dyrektora Departamentu Bez- cz³onków rad so³eckich, dyrektorów 
pieczeñstwa Powszechnego w zespo³ów placówek oœwiatowych, 
Ministerstwie Spraw Wewnêtrz- Janusza Tomasiewicza - dyrektora 
nych i Administracji. Od marca GPN wraz z przyby³ymi pracowni-
do wrzeœnia 2003 by³ zastêpc¹ kami, dyrektora DWDz, prezesów: 
dyrektora studiów europejskich i OSP w NiedŸwiedziu A.Smaciarza, 
atlantyckich w Wy¿szej Szkole Zwi¹zku Podhalan - T. Cichañskie-
Psychologii Spo³ecznej. go, i delegacje najstarszych klas 

gimnazjalnych ze wszystkich szkó³.                                                                                         
W trosce o rozwój naszej gminy Akt nadania Tytu³u Honorowego 

Wójt J. Potaczek szuka sprzymie- Obywatela Gminy NiedŸwiedŸ wrê-
rzeñców nie tylko w powiecie i wo- czy³ ministrowi przewodnicz¹cy Ra-
jewództwie, ale tak¿e na szczeblu dy Gminy M. Domaga³a, natomiast 
ministerialnym. Sprzymierzeñcy ci srebrn¹ spink¹ Orkanowsk¹ uho-
w ró¿ny sposób przyczynili siê ju¿ norowa³ Zarz¹d Zwi¹zku Podhalan. 

   Foto: S³awomir Grzywaczdo rozwoju naszego terenu i w dal- Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp m³o-
szym ci¹gu mo¿emy liczyæ na ich dzie¿y ze szko³y w NiedŸwiedziu, 
wsparcie i pomoc m. in. w pozyski- która zaprezentowa³a góralski hap-
waniu œrodków z ró¿nych funduszy pening, na który z³o¿y³y siê m. in. 
na odbudowê zniszczonych przez przyœpiewki góralskie, scenki na-
powódŸ mostów i dróg, a tak¿e w wi¹zuj¹ce do czasów orkanow-
zagospodarowywaniu wód geoter- skich i pokaz mody góralskiej. Za-
malnych w Porêbie Wielkiej. proszeni goœcie otrzymali z r¹k Wój-

Rada Gminy, aby uhonorowaæ ta gminy symboliczne upominki. Po 
osoby szczególnie dla nas zas³u¿o- zakoñczeniu czêœci oficjalnej uro-
ne, przyznaje im tytu³ Honorowego czystoœci goœcie pojechali zoba-
Obywatela. W³aœnie w dniu 28. 09 czyæ „Wêze³ trzech potoków” w dol-
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sklep i piekarnia znajdowa³y siê w puterowych. Muzyka, przede wszy-
Prof. dr hab. Krzysztof Parliñ- NiedŸwiedziu. Do koœcio³a w nie- stkim ¿ywa gra, bêd¹ca pewnym 

ski, fizyk - teoretyk, pracownik dzielê czy œwiêta sz³o siê pieszo lub wysi³kiem fizycznym, jest dla mnie 
Polskiej Akademii Nauk, laureat doje¿d¿a³o furmankami w strojach wytchnieniem. 
Nagrody Naukowej PAN im. Marii góralskich do drewnianego, zabyt- Wspomnia³ Pan o muzyce kla-
Sk³odowskiej - Curie za rok 2005 kowego koœció³ka w NiedŸwiedziu. sycznej, granej w m³odoœci wraz 
w dziedzinie fizyki.) Fundator or- Do prac polowych u¿ywany by³ wy- z Ojcem w œwi¹teczne, niedzielne 
ganów do koœcio³a œw. Stanis³a- ³¹cznie koñ, a nierzadko nawet wó³; chwile. Których przedstawicieli 
wa w Koninie. traktor by³ ogromn¹ rzadkoœci¹. tej¿e muzyki uwa¿a Pan Profesor 

Patrz¹c, jak prezentuje siê teraz za najbardziej wybitnych czyli ta-
Kiedy i jak zaczê³a siê Pañska wieœ Konina i jej mieszkañcy widaæ, kich, którzy wywarli najwiêkszy 

przygoda z Konin¹? jak g³êboko wkroczy³ tu postêp i cy- wp³yw na kszta³t i rozwój tego ga-
W latach 70-tych ubieg³ego stu- wilizacja. Mimo to, atmosfera i urok tunku muzyki?Kogo Pan lubi naj-

lecia, podczas wêdrówek po piêk- dzikiej przyrody w naszym zak¹tku bardziej s³uchaæ i graæ?
nych Gorcach, zaœwita³ mi pomys³, za wsi¹, opar³ siê up³ywowi czasu. Jan Sebastian Bach, Wolfgang 
¿e dobrze by³oby mieæ tu gdzieœ Za jakie cechy charakteru po- Amadeusz Mozart, Fryderyk Cho-
niewielki domek. Wkrótce okaza³o chwali³by Pan Zagórzan, a które pin, Cezary Franck, to Ci kompozy-
siê, ¿e w Koninie, a w³aœciwie ju¿ za nam wytkn¹³? torzy, których najczêœciej grywam.
wsi¹, przy granicy Gorczañskiego Charakter Zagórzan ukszta³to- Czy zdradzi nam Pan prze-
Parku Narodowego, mo¿na nabyæ wa³y surowa przyroda i warunki kli- s³ankê, która zdecydowa³a o za-
niewielk¹ parcelê,po³o¿on¹ nad po- matyczne. Jako rolnicy, których Ÿró- fundowaniu organów do nasze-
tokiem. W rok po kupnie stan¹³ na d³em utrzymania by³a i jest ziemia, go koœcio³a?
niej niedu¿y domek mszañski. By³o musz¹ j¹ uprawiaæ i sk³aniaæ do da- Poniewa¿ utworzenie probo-
to w roku 1978. wania plonów w pogodê, s³otê i su- stwa i koœcio³a parafialnego w Ko-

Co zdecydowa³o o tym, ¿e po- szê. Dlatego s¹ twardzi, pracowici i ninie uwa¿am za donios³e wyda-
kocha³ Pan nasz¹ wioskê i sta³ konsekwentni w zwalczaniu przeci- rzenie w ¿yciu wsi, zapragn¹³em z 
siê jej sta³ym bywalcem? wnoœci. ¿on¹ Monik¹ wnieœæ jakiœ w³asny i 

Od tego w³aœnie roku spêdza- Jak¹ rolê w Pañskim ¿yciu od- trwa³y wk³ad. Lubimy muzykê i tak 
³em w Koninie ka¿d¹ woln¹ chwilê, grywa muzyka? Sk¹d zami³owa- powsta³ pomys³ ofiarowania ma³ych 
wykañczaj¹c domek i otoczenie, nie do niej? organów koœcielnych. 
sadz¹c drzewa, a¿ wreszcie uœwia- W czasach mojego dzieciñstwa, Panu Profesorowi i szanow-
domi³em sobie, ¿e to wymarzone gdy nie by³a jeszcze rozpowszech- nej Ma³¿once serdecznie dziêku-
miejsce do pracy naukowej. W ci- niona telewizja, w domu mojego Oj- jemy za cenny dar. Dziêkujê tak¿e 
szy, wœród zieleni, czy obfitych œnie- ca, lekarza, który gra³ na skrzyp- za ciekaw¹ rozmowê, w œwietle 
gów powsta³o tu wiele nowych idei cach, zbiera³o siê Jego grono przy- której dr¹¿y m¹ pamiêæ senten-
zwieñczonych artyku³ami naukowy- jació³, równie¿ graj¹cych na innych cja „sami nie wiecie, co posiada-
mi. instrumentach i wspólnie muzyko- cie”, czyli kogo u siebie goœcicie. 

Które ze zmian, jakie zasz³y w wano. W imieniu Czytelników ”Zgody”, 
okresie æwieræwiecza Pañskiego Dziêki zachêtom Ojca uczêsz- zw³aszcza tych z Koniny ¿yczê 
wœród nas przebywania, nale¿y cza³em na lekcje gry na fortepianie i Pañstwu zdrowia, pomyœlnoœci i 
uznaæ za najwa¿niejsze? opanowa³em podstawy harmonii. wielu lat przebywania wœród nas.  

Gdy w 1976 roku po raz pierw- Po powrocie do domu z niedzielnej Rozmawia³ Stanis³aw Stopa
szy jecha³em do Koniny, dojazd sa- Mszy œw. grywaliœmy razem ulu-
mochodem drog¹ bit¹ mo¿liwy by³ bionych mistrzów klasyki,lub te¿ Oj-  
do obecnego koñcowego przystan- ciec s³ucha³ mojej gry.
ku autobusowego. Dalej, w¹ska W trakcie studiów, bior¹c udzia³ 
œcie¿ka nad wysokim urwiskiem w popularnych wówczas rajdach 
prowadzi³a do potoku, przez który studenckich, akompaniowa³em na 
przechodzi³o siê na prze³aj  Auto- gitarze podczas wspólnych œpie-
bus, zwany „Pekaesem”, doje¿d¿a³ wów. 
tylko do szko³y. Wiêkszoœæ domów Z racji swojej profesji wiêkszoœæ 
w wiosce by³a drewniana, tylko czasu spêdzam na prowadzeniu 
czêœæ wsi by³a zelektryfikowana. skomplikowanych obliczeñ kom-
Nie by³o wodoci¹gu, a najbli¿szy 

.
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siê stermaæ, jak pad³o. Bo nie ino zgracho, œpiewaj, ale razem, zgod-
same prz¹dki - przychodzili i parob- nie!
cy z ciekawoœci lub na figle, przy- Stary koœcielny prze¿egna³ siê, 
chodzili te¿ i starsi, co sypiaæ nie a za nim wszyscy i zacz¹³ zwolna 
mogli, ¿eby im czas prêdzej ze- przepowiadaæ:
szed³, albo ¿eby siê pochwaliæ opo- „Wszyscy ludzie pos³uchajcie,
wieœciami swojemi.  I na koniec pozór dajcie 

Przychodzi³ tam przy czasie i  Bo dzieñ s¹du, dzieñ straszliwy,
stary koœcielny; umia³ nabo¿nych  Nadejdzie bardzo smutliwy”.
pieœni moc na pamiêæ, a choæ œpie- I zaœpiewali parê pieœni: to o s¹-
waæ nie da³ rady, to przepowiada³ dzie ostatecznym, to o duszach w 
s³owami, a prz¹dki za nim zgodnie, czyœæcu; koœcielny przepowiada³, a 
jak na odpuœcie, œpiewa³y. ci wiedli nutê, jak które mog³o i zdo-Co roku w listopadzie obcho-

Nie brak³o nigdy i Kaspra od ³a³o. dzimy rocznicê œmierci Katarzy-
Grzêdy, bo ten œpasownik, jak go A¿ siê wreszcie koœcielnemu za-ny Smreczyñskiej - matki W³ady-
nazywali, zawdziutki musia³ przyjœæ czê³o drzemaæ.s³awa Orkana. Rocznicê t¹ szcze-
i z czemsi nowem, co se przez dzieñ - IdŸcie ju¿ spaæ, chrzestny oj-gólnie uroczyœcie œwiêtuje szko-
po cichu na wieczór u³o¿y³. Czasem cze doradzali m³odzi. Dyæ ju¿ doœæ ³a w Koninie,której patronuje w³a-
od œlajz i dymu zrobi³o siê w izbie tego bedzie na chwa³ê Bosk¹, - czy œnie K. Smreczyñska. Na t¹ oko-
duszno, to prz¹dki wtedy wybieg³y nie?licznoœæ przypominamy opowia-
na pole, aby siê chwilkê och³odziæ; a Stary od pieca,s³ysz¹c to,zabia-danie tej wybitnej Postaci.
on tymczasem k¹dziele pochowa³, da³:
jednemu z ch³opczysk poleci³ ledz u - Ej, ta m³odzie¿ dzisiejsza, ta 
samego progu, œwiat³o przygasi³, i m³odzie¿! Ju¿ siê jej cnie, widzi-
wypad³ za niemi, aby je raptem po- cie?... A tu, choæby ca³e ¿ycie chwa-
straszyæ. Prz¹dki, sp³oszone, hur- li³ Pana Boga, to i tak nie przewiel-Dawniej by³ u nas zwyczaj, ¿e w 
mem lecia³y do izby, potyka³y siê o dzy. O, bo nie! Przyjdzie ona sta-d³ugie zimowe wieczory schodzi³y 
grzbiet le¿¹cego i przepada³y, jak roœæ ku wam, przybli¿y siê i koniec. siê prz¹dki do niektórych domów, 
snopki, przeciskane przez wóz, na A na koniec ostatni nikt sie nie ob-gdzie je radzi przyjmowali; takich 
œrodek izby. By³o obrazy doœæ, ale i ziera...domów by³o ino parê we wsi, bo nie 
œmiechu. Tak zawdy Kasper umia³ Koœcielny dorad us³uchn¹³, bo wszêdzie mieli czem œwieciæ. 
cosi z³owiæ. nie móg³ nijak snu przemódz; po-Zrazu œwiecili smolnymi sêkami, 

Tym razem smutniej by³o w izbie ¿egna³ siê ze wszystkimi i poma³u skrêconymi ze spróchnia³ych k³ód. 
Porêbskiego, bo zawczora umar³a poszed³. PóŸniej niejakiœ cz³ek przemyœlny 
biedna komornica i le¿a³a w trumnie Teraz ch³opcy i dziewczêta za-wzi¹³ siê na sposób du¿o lepszy; 
w sieni. Ma³o kto co i mówi³ zrazu, a czêli suszyæ g³owy starym, ¿eby im poszczypa³ gnat bukowy na cienkie 
prz¹dki przêd³y. opowiadali ciekawe opowieœci.deszczu³ki, zaprawi³ do warsztaci-

- Wszyscy-œcie ju¿? - odezwa³ - Wy dziadku od WyŸniego, opo-ku, i hyblem struga³ w¹zkie, d³ugie 
siê stary gazda z za pieca. wiedzcie co o strachach! - prosili trzaski, zwane nie wiedzieæ dlacze-

- A co¿ wam ta, dziadku, za tym ch³opcy.go œlajzami (z niemieckiego: Schlei-
piecem brakuje? - odpowiedzia³y - O nie, dziadku, nie o strachach, ne (œlajze), po polsku: ³uczywo). Za-
prz¹dki. I przêd³y. bo by my sie ba³y iœæ do cha³up, ra-œwiecon¹ tak¹ œlajzê zaprawiali w 

- Co by mi brakowa³o... Ale kie czej powiedzcie co o czarownikach. œwiecznik, zrobiony bardzo popro-
przyszed³ kumoter koœcielny, to go Dziadek siê nie da³ d³ugo prosiæ. stu z patyka; jak je wysuszyli do-
trza uprosiæ, ¿eby przepowiada³, a Wysun¹³ siê bli¿ej œwiat³a i zacz¹³: brze, to siê œwieci³y doœæ jasno i nie 
wy, m³odzi przeœpiewujcie nie zwie- - No s³uchajcie i uwa¿ajcie pil-dymi³y tyle, co te sêki; ale zawdy 
szajcie g³ów. Lepiej jakb¹dŸ Boga nie, bo co wam opowiem, to praw-musia³ ktoœ mieæ czas i siedzieæ 
chwaliæ, ni¿ o ró¿noœciach œwiata da. Jakech jeszcze parobkowa³, to przy nich, poprawiaæ, ucieraæ wê-
myœleæ. W sieni le¿y niebo¿yczka, na naszem osiedlu by³ gazda, prze-gle, zak³adaæ, zaœwiecaæ; by³a to ro-
trza by i za jej duszê co zofiarowaæ. zwiskiem Rokita, ale wyœcie m³odzi bota dziadków, albo starszych dzie-

Starzy gazdowie przytaknêli: nie zaznali, bo to wszystko ju¿ daw-ci.
- Oj, tak, tak, bo i nam niezad³u- no pomar³o. To, moiœciewy, na tego U starego Porêbskiego najpierw 

go tego bêdzie trzeba. Rokitê gadali, a bardziej na jego ba-zaczêli œwieciæ œlajzami. Tam siê 
Jeden z k¹ta siê odezwa³: bê,¿e oni narabiali z czarami...  Cdnte¿ prz¹dki najchêtniej schodzi³y, bo 
- Oho, bo ona ta ju¿ us³yszy!mia³ cha³upê du¿¹ i ³awek niema³o. Ps. Zachowano pisowniê orygi-- Bedziesz tam cicho,niedowiar-Ale niekiedy nasz³o siê ich tyle, ¿e naln¹.ku! Trup nie us³yszy, ba dusza. No, brak³o ³aw i skrzyñ, musieli siedzieæ 

zaczynajcie, kumie, a ty wszystka za piecem, na piecu, i po wyrkach 
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Dom Wczasów Dzieciêcych w sza Patality - Wójta Gminy Mszana w tej placówce doczeka³am siê e-
Porêbie Wielkiej obchodzi swoje Dolna, Tadeusza Filipiaka - Burmi- merytury”.
stulecie istnienia. Uroczystoœæ upa- strza  Mszany Dolnej, Tadeusza Ci- W dowód uznania za pracê i zor-
miêtniaj¹c¹ t¹ okr¹g³¹ rocznicê zor- chañskiego -Prezesa Zwi¹zku Pod- ganizowanie tak piêknej uroczysto-
ganizowano w dniu 8 wrzeœnia. Do halan, Andrzeja Smaciarza - Preze- œci zaproszeni goœcie wrêczali na 
spektakularnych dzia³añ podjêtych sa OSP, ksiê¿y pracuj¹cych w tu- rêce pani dyrektor listy gratulacyj-
w zwi¹zku z obchodami tej donio- tejszych parafiach. Pamiêtano o ne. Podnios³y nastrój udzieli³ siê 
s³ej rocznicy nale¿a³y: gronie pedagogicznym i kadrze ad- wszystkim, kiedy w imieniu grona 
- opracowanie i ksi¹¿kowe wyda- ministracyjnej. nauczycielskiego i pozosta³ych pra-
nie historii DWDz, oraz okoliczno- Po krótkim przemówieniu dyrek- cowników DWDz,K. Adamczyk wrê-
œciowych prospektów i kalendarzy, torka zaprosi³a do obejrzenia poka- czy³a dyrektor A. Dudzie okaza³y 
- przygotowanie pó³godzinnego po- zu multimedialnego, profesjonalnie kosz kwiatów (100 ró¿) z podziêko-
kazu multimedialnego na temat hi- skomentowanego przez nauczy- waniami za trud i pracê w³o¿on¹ w 
storii i dzia³alnoœci placówki na cielkê Krystynê Adamczyk, a uka- rozwój placówki. Zabieraj¹c g³os A. 
przestrzeni100 lat, zuj¹cego historiê 100 - letniej dzia- Duda powiedzia³a: „Gor¹co dziêku-
- przygotowanie wystawy fotografii ³alnoœci DWDz. Po obejrzeniu po- jê wszystkim, którzy przyczynili siê 
ukazuj¹cej dzieje DWDz, kazu nasunê³y siê refleksje i wspo- do rozkwitu DWDz. Dziêkujê bar-
- zaproszenie wielu znamienitych o- mnienia. G³os zabierali co znamie- dzo moim kole¿ankom i kolegom za 
sobistoœci, niestety - jak to zwykle nitsi goœcie m. in. J. Rostworowski, wspóln¹ pracê i trud podejmowany 
bywa - przybyli tylko niektórzy. T. Patalita, J. Potaczek, S. Pota- w podniesieniu jakoœci pracy. Dziê-

Sobota - godz. 13.00. Wchodz¹- czek, B. ¯aba, przekazuj¹c wyrazy kujê za nieodzown¹ pomoc ze stro-
cych do budynku goœci witaj¹ go- uznania dla dzia³alnoœci placówki o- ny w³adz Kuratorium Oœwiaty i Wy-
spodarze wraz ze zespo³em „Gor- raz dla tych wszystkich, którzy po- chowania, Starosty Limanowskie-
canie”. W holu J. Napora i B. Pota- œwiêcili siê pracy z dzieæmi przeby- go, cz³onków Zarz¹du Powiatu, 
czek w strojach zagórzañskich za- waj¹cymi tu na turnusach w celu po- Wójta Gminy NiedŸwiedŸ, a tak¿e 
chêcaj¹ wchodz¹cych goœci do de- prawy stanu zdrowia, sprawnoœci fi- dyrektora Artura Krzaka, która poz-
gustacji regionalnych smako³yków zycznej i regeneracji si³. Starosta Li- wala mi nie traciæ optymizmu i entu-
ustawionych na piêknie przygoto- manowski J. Pucha³a zabieraj¹c zjazmu w realizacji przysz³ych pla-
wanych sto³ach. g³os powiedzia³ m. in. „Jest to jedna nów zwi¹zanych z rozwojem pla-

 Na czêœæ oficjaln¹ uroczystoœci z wiêkszych i prê¿nie dzia³aj¹cych cówki”. 
zaproszono goœci do sali gimnasty- placówek nie tylko na terenie po- Wraz z podziêkowaniami goœcie 
cznej. Po drodze mo¿na by³o obej- wiatu limanowskiego, ale tak¿e na otrzymali w prezencie pami¹tkowe 
rzeæ ciekaw¹ wystawê przygotowa- terenie ca³ego kraju. Malownicze obrazy. 
n¹ z fotografii obrazuj¹cych  stulet- tereny doskona³e warunki klimaty- Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp 
ni¹ historiê budynku. Podnios³¹ uro- czne, czyste powietrze, nieska¿ona zespo³u „Gorcanie” oraz wystêp 
czystoœæ rozpoczê³a Adela Duda - natura i unikatowa rzeŸba terenu  to dzieci ze szko³y w Porêbie Wielkiej.
dyrektorka placówki przywitaniem wszystkie czynniki gwarantuj¹ce Na zakoñczenie zaproszono 
przyby³ych na uroczystoœci goœci w doskona³y wypoczynek. Z okazji ju- wszystkich na wspólny, smakowity 
osobach: Józefa Rostworowskiego   bileuszu chcia³bym ¿yczyæ wszy- obiad.                                                            
Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty, stkim pracownikom pomyœlnoœci i 

Anna LiberdaIreny Ma³eckiej - wizytatorki Dele- wytrwa³oœci w pokonywaniu co-
gatury Kuratorium Oœwiaty w No- dziennych trudnoœci i problemów”.
wym S¹czu, Jana Nowaka, Józefa Poproszona o zabranie g³osu G. 
Durackiego Czes³awa Banacha -  Bojanowska,by³a dyrektorka DWDz 
by³ych kuratorów Kuratorium w Kra- w ciep³ych s³owach dziêkowa³a by-
kowie, Zygmunta Szewczyka, Jana ³ym w³adzom i wspó³pracownikom 
Jeziorañskiego - by³ych wizytato- za pomoc i dba³oœæ o placówkê, zaœ 
rów Kuratorium Oœwiaty w Krako- o sobie powiedzia³a: - „W okresie od 
wie, Jan Pucha³y - Starosty Lima- 1956 do 1991 roku pe³ni³am ró¿ne 
nowskiego, Franciszka Dziedziny - funkcje w placówce. Mimo pocz¹t-
Wicestarosty, Boles³awa ̄ aby i Sta- kowo trudnych warunków pracy i 
nis³awa Potaczka - cz³onków Zarz¹- bytowania dobrze czu³am siê, 
du Powiatu, Janusza Potaczka -   szczególnie w roli nauczyciela - wy-

Foto: Stanis³aw Stopa  Wójta Gminy NiedŸwiedŸ, Tadeu- chowawcy. Œwiadczy o tym fakt, ¿e 
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dotwórczy i wykonano instalacjê e-
nowa³ pod nazw¹ Pañstwowy Dom lektryczn¹. 

„By przez hart zdrowia i hart Wczasów Dzieciêcych pod kierow- W 2003 r. pod³¹czono obiekt do 
myœli, z Porêby m³odzi  tê¿si nictwem Jana Ryndaka. Od pier- kanalizacji œciekowej i zlikwidowa-

wyszli” wszego marca 1964 r. kierownictwo no oczyszczalniê œcieków. Zbig-
W³adys³aw Koch PDWDz w Porêbie W. obj¹³ Jerzy niew Pietruczuk jako absolwent 

Potaczek  dotychczasowy dyrektor AWF najwiêcej serca wk³ada³ w wy-
S³owa pierwszego i wielce za- szko³y w Ujanowicach. Przez pe- posa¿enie sportowe placówki. W la-

s³u¿onego kierownika dla historii wien czas dom by³ nieczynny, gdy¿ tach 1992 - 1994 budowane by³y 3 
DWDz sta³y siê misj¹ dla jego na- jego stan techniczny zagra¿a³ prze- korty tenisowe o nawierzchni cegla-
stêpców. Dom Wczasów Dzieciê- bywaj¹cym w nim osobom i wyma- stej które w okresie w zimowych wy-
cych w Porêbie Wielkiej ma bardzo ga³ kapitalnego remontu. Dziêki sta- korzystywane s¹ jako naturalne lo-
bogat¹ historiê, której pocz¹tki siê- raniom J. Potaczka rozpoczêto pra- dowisko. Po zainstalowaniu oœwie-
gaj¹ 1903 r. W tym roku powsta³o w ce remontowe budynku które za- tlenia, gra w tenisa w dzieñ i jazda 
Krakowie Towarzystwo Kolonii Wa- koñczono w 1967 r. W latach 1967- na ³y¿wach wieczorem stanowi¹ 
kacyjnych na czele którego stan¹³ 1971 poœwiêcono du¿o uwagi i wy- du¿¹ atrakcjê dla dzieci. W 1999 r. w 
prof. med. Henryk Jordan. TKW od- si³ku na zagospodarowanie terenu zwi¹zku z reorganizacj¹ admini-
kupi³o od hr. Antoniego Wodzickie- wokó³ budynku. Zniwelowano teren stracyjn¹ DWDz zostaje przejêty od 
go drewniany budynek do którego od strony po³udniowo-zachodniej, Kuratorium Oœwiaty i Wychowania 
po raz pierwszy pod kierownictwem ogrodzono go siatk¹ urz¹dzaj¹c na w Krakowie przez Starostwo Powia-
prof. W³. Kocha przyjecha³o 34 ucz- nim boisko sportowe do pi³ki rêcz- towe w Limanowej. 
niów krakowskich gimnazjów. W la- nej, siatkówki i koszykówki, bie¿niê 1 wrzeœnia 2006 r. dyrektorem 
tach 1914 -1916 dziêki darowiŸnie skoczniê, plac gier i zabaw, plac go- zostaje Adela Duda. Jako wieloletni 
Augusta Iwañskiego wystawiono spodarczy i brodzik. nauczyciel - wychowawca zatrud-
dwupiêtrowy budynek murowany W 1975 r. spe³ni³o siê marzenie niony w DWDz, zna doskonale pro-
mog¹cy pomieœciæ 120 osób. W la- kadry pedagogicznej; powsta³ Dom blemy i potrzeby tej placówki. Wzo-
tach 1924 -38 za spraw¹ W. Eklerta Nauczyciela, posiadaj¹cy pomie- rem poprzedników przystêpuje do 
nast¹pi³y powa¿ne zmiany uspra- szczenia dla 6 rodzin. Wybudowa- dalszych prac zwi¹zanych z moder-
wniaj¹ce dzia³alnoœæ budynku. Zbu- no go w okresie pó³tora roku (maj nizacj¹ tej placówki. Obecnie 
dowano wodoci¹g, du¿y basen k¹- 1974-listopad 1975). W czasie swo- DWDz jest placówk¹ zapewniaj¹c¹ 
pielowy, przebudowano pomiesz- jej kadencji J. Potaczek dokona³ opiekê i wychowanie uczniom w o-
czenia mieszkalne, przyjmowano dalszej rozbudowy PDWDz, wybu- kresie pobierania nauki poza miej-
kolonistów z ró¿nych regionów pol- dowa³ salê gimnastyczn¹ oraz przy- scem sta³ego zamieszkania. Pla-
skich. W 1927 r. w budynku Kolonii gotowa³ plany pod budowê po³ud- cówka z ka¿dym rokiem zmienia 
zorganizowano pisarzowi W³. Orka- niowego skrzyd³a budynku.    swoje oblicze. Oferta edukacyjno-
nowi uroczystoœæ z okazji jubileu- W 1985 r. stanowisko dyrektora wychowawcza i kulturalno-oœwiato-
szu twórczoœci literackiej. Kontynu- PDWDz obejmuje Genowefa Boja- wa dostosowana jest do wymogów 
acjê dzia³alnoœci kolonii wakacyj- nowska, która w dalszym ci¹gu kon- wspó³czesnego szkolnictwa,mo¿li-
nych przerwa³a okupacja hitlerow- tynuuje budowê skrzyd³a po³udnio- woœci organizacyjnych wynikaj¹-
ska. Obiekty kolonijne by³y wyko- wo - wschodniego, czêœciowo rów- cych z bazy i kwalifikacji nauczy-
rzystywane przez wojska niemiec- nie¿ wyposa¿a pomieszczenia. cieli. Cel g³ówny na przestrzeni stu 
kie dla celów rekreacyjnych i poby- Dziêki jej staraniom na terenie pla- lat, poczynaj¹c od Towarzystwa Ko-
towych. Budynki w tym czasie ule- cówki wybudowano stacjê oczysz- lonii Wakacyjnych pozostaje ten 
g³y dewastacji i zniszczeniu. W cza- czalni œcieków, jak równie¿ doko- sam tz. „Ratowanie zdrowia dzieci”.                                                                         
sie wojny budynkami opiekowali siê nano modernizacji pomieszczeñ.
pañstwo Franczakowie z Podobina, W 1991 r. w drodze konkursu dy- Anna Liberda
dokonuj¹c pobie¿nych napraw. W rektorem placówki zostaje Zbigniew 
1949 r. Jan Ryndak poczyni³ stara- Pietruczuk. Okres jego kadencji to                
nia o przekazanie budynku na rzecz lata ci¹g³ej modernizacji budynku. 
skarbu pañstwa. W roku 1950 bu- Ju¿ w 1992 r. przeprowadzono ge-
dynek kolonii zosta³ przekazany Ku- neralny remont wszystkich ³azie-
ratorium Okrêgu Krakowskiego nek, otynkowano przybudówkê i po-
(póŸniejszemu Kuratorium Oœwiaty malowano elewacjê zewnêtrzn¹, 
i Wychowania w Krakowie) i funkcjo dach, oraz zakupiono agregat pr¹-
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   APEL DO 
MIESZKAÑCÓW!

W zwi¹zku ze wzrostem iloœci bistego lub innych dokumentów. 
przestêpstw, których ofiarami staj¹ Ujawnisz w ten sposób zwyczajowe 
siê osoby starsze i samotne, Komi- „schowki” domowników.
sariat Policji w Mszanie Dolnej przy 4. Wobec natrêtów udawaj,¿e masz 
ul. Pi³sudskiego 2 zwraca siê do k³opoty ze s³uchem, wzrokiem i po-
Pañstwa z apelem o zwrócenie proœ s¹siada o pomoc.
szczególnej uwagi na takie osoby. 5. Umawiaj siê na spotkanie w in-
S¹ one nara¿one w najwiêkszym stytucji, któr¹ reprezentuje odwie-biór pieniêdzy zg³osi siê ich znajo-
stopniu na bezwzglêdnoœæ dzia³a- dzaj¹cy.my  osoba nieznana rozmówcy. Tak 
nia przestêpców, którzy niejedno- 6. Nie daj siê ponieœæ emocjom i wiêc apelujemy, abyœcie Pañstwo w 
krotnie podszywaj¹ siê pod praco- chêci „zrobienia dobrego interesu” z przypadku w¹tpliwoœci co do osób 
wników instytucji ogólnego zaufa- osob¹ obc¹. Atmosfera poœpiechu i przebywaj¹cych na klatkach scho-
nia spo³ecznego, takich jak: PCK, improwizacji powinna byæ dla Cie-dowych, usi³uj¹cych dostaæ siê do 
POMOCY SPO£ECZNEJ, ZUS, U- bie pierwszym sygna³em ostrzega-mieszkañ, osób nieznanych choæby 
BEZPIECZALNI, ADMINISTRA- wczym.z widzenia, powiadomili telefoni-
CJI MIESZKAÑ, PRACOWNI- cznie oficera dy¿urnego jedno-
KÓW GAZOWNI, ELEKTROWNI, ZANIM  OTWORZYSZ  DRZWI!stki pod numerem 018 33-10-007 
WODOCI¥GÓW, TELEKOMUNI- lub skrócony 997 z ka¿dego tele- 1. Nigdy nie wpuszczaj do domu KACJI itp. fonu komórkowego, a my ze swo- obcego, dopóki nie bêdziesz pe-Dzia³ania sprawców polegaj¹ na jej strony podejmiemy niezw³ocznie wien, ¿e ta osoba jest wiarygodna.wykorzystaniu ³atwowiernoœci osób odpowiednie kroki. Z doœwiadcze- 2. Nieuczciwy „goœæ” mo¿e byæ starszych np. „odczyt liczników wo- nia wiemy, ¿e wzmo¿ona czujnoœæ mê¿czyzn¹, kobiet¹, a nawet dziec-dy, pr¹du, gazu lub kontrola stanu s¹siedzka oraz szybkie, nawet ano- kiem. „Pracuj¹” samodzielnie lub w tych instalacji”, „dostarczenie pism nimowe przekazanie takiej infor- kilka osób, wyrêczaj¹ siê równie¿ urzêdowych dotycz¹cych przyzna- macji jest najlepszym zabezpiecze- dzieæmi.nia dodatkowych œwiadczeñ pie- niem waszego mienia. Komisariat 3. Swoim dzieciom bezwzglêd-niê¿nych, wygranych losowych o- Policji w Mszanie Dolnej uczestni- nie zakazuj wpuszczania do domu raz rekompensat z innego tytu³u”. czy w Ma³opolskim Programie Po- kogokolwiek podczas nieobecnoœci Innym sposobem dzia³ania spraw- mocy Osobom Starszym, którego doros³ych, nawet osób im znanych.ców jest np. „pozostawienie wiado- celem jest pomoc osobom samot-
moœci dla s¹siada i proœba o przy- O S Z U Œ C Inym i starszym oraz inspirowanie 
bory do pisania”. Sprawcami takich tworzenia lokalnych grup wsparcia 
czynów s¹ nie tylko mê¿czyŸni, lecz Urzêdnik…  pozornie godny za-takich osób przy wykorzystaniu s¹-
równie¿ kobiety. Dzia³anie sprawcy ufania, elegancko ubrany, udaje siadów i wolontariuszy. Jednocze-
lub sprawców jest ukierunkowane pracownika urzêdu, instytucji, do-œnie chcemy zwróciæ siê do wszy-
na wejœcie do mieszkania a nastê- radcê prawnego, akwizytora.stkich kieruj¹cych samochodami, a-
pnie odwrócenie uwagi domownika Sprzedawca… oferuje sprze-by zwracali szczególn¹ uwagê na 
i dokonanie kradzie¿y rzeczy ma³o da¿ po atrakcyjnej cenie bi¿uterii, o-zabezpieczenie kluczyków od sa-
gabarytowych, takich jak pieni¹dze, dzie¿y i innych towarów. Proponuje mochodów. Sprawcy nagminnie do-
bi¿uteria lub te¿ wy³udzenie pieniê- kupno np. staroci, które mog¹ znaj-konuj¹ kradzie¿y tych kluczyków 
dzy za fikcyjne rachunki lub wygra- dowaæ siê w Twoim domu.pozostawionych w odzie¿y, toreb-
ne. Robotnik… twierdzi, ¿e musi ce, saszetce. Niezw³ocznie po tym 

Realne niebezpieczeñstwo wy- pilnie sprawdziæ stan techniczny dokonuj¹ kradzie¿y samochodu. 
stêpuje tak¿e w czasie wizyt, gdzie przewodów lub urz¹dzeñ elektrycz-Sprawcy dzia³aj¹ zawsze w dzieñ i 
jedna osoba oferuje do sprzeda¿y nych, gazowych, kanalizacyjnych, w miejscach, gdzie ludzie czuj¹ siê 
towar, skutecznie blokuj¹c domo- b¹dŸ natychmiast coœ naprawiæ. bezpiecznie. W wyniku dokonanych 
wnika w jednym pomieszczeniu, a Oferuje tanio ró¿ne us³ugi.kradzie¿y niejednokrotnie poszko-
druga osoba w tym samym czasie Wnuczek… nawi¹zanie kontak-dowany traci dorobek ca³ego ¿ycia.  
pl¹druje inne pomieszczenia doko- tu telefonicznego i przedstawienie 
nuj¹c kradzie¿y pieniêdzy lub war- siê za kogoœ z rodziny. Informuj¹ o Z A P A M I Ê T A J !
toœciowych rzeczy. Innym sposo- okazji nabycia jakiejœ wartoœciowej 

1. Dok³adnie sprawdzaj to¿samoœæ bem dzia³ania sprawców, który na- rzeczy i koniecznoœæ po¿yczenia na 
osób odwiedzaj¹cych Ciê. Poproœ o sili³ siê w ostatnim czasie, jest na- kilka dni znacznej kwoty pieniêdzy, 
dokumenty uprawniaj¹ce do repre-wi¹zywanie kontaktu telefoniczne- przy czym informuj¹, ¿e po odbiór 
zentowania firmy, na któr¹ siê po-go i przedstawienie siê jako ktoœ z pieniêdzy zg³osi siê ich znajomy o-
wo³uj¹.rodziny. Informuj¹ o wyj¹tkowej o- soba nieznana rozmówcy.
2. Je¿eli chcesz skorzystaæ z ofero-kazji nabycia jakiejœ wartoœciowej Lekarz… osoba podaj¹ca siê za 
wanej us³ugi unikaj p³acenia zadat-rzeczy i koniecznoœci po¿yczenia pracownika MOPS, NFZ, ZUS in-
ku. na kilka dni znacznej kwoty pieniê- formuj¹, ¿e osoba ma zwrot lub 
3. Odmawiaj okazania dowodu oso-dzy, przy czym informuj¹, i¿ po od- nadp³atê pieniêdzy.
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10 wrzeœnia bie¿¹cego roku dokonano rejestracji Pry- szoœæ z nas zna osoby, które nie radz¹ sobie z alkoholem, 
watnego Centrum Terapii Uzale¿nieñ „Koninki”, które zajmu- narkotykami, nadu¿ywaj¹ leków, b¹dŸ te¿ popadaj¹ w ha-
je siê leczeniem uzale¿nieñ od substancji psychoaktywnych, zard. Mo¿e to byæ ktoœ bliski, cz³onek rodziny, partner, przy-
a tak¿e od hazardu i internetu. Program psychoterapii do- jaciel lub ceniony pracownik. Nie zawsze osoba uzale¿niona 
stosowany jest do potrzeb pacjentów. Oparty jest o osobiste jest w stanie skutecznie szukaæ pomocy. Warto podaæ jej rê-
plany terapii zgodnie z wczeœniejsz¹ diagnoz¹. Oœrodek po- kê i podj¹æ kroki, aby z pomoc¹ profesjonalistów uwolni³a siê 
³o¿ony jest w malowniczym zak¹tku Gorczañskiego Parku od na³ogu. W naszym Centrum pomagamy osobom uzale¿-
Narodowego przy wyci¹gu krzese³kowym na Tobo³ów. Miej- nionym, uczymy, jak zerwaæ z destrukcyjnym dzia³aniem i 
sce to jest gwarancj¹ ciszy, spokoju i dyskrecji, co sprzyja le- wróciæ do satysfakcjonuj¹cego, zdrowego funkcjonowania. 
czeniu tej trudnej choroby. Wspieramy tak¿e rodziny i bliskich osoby uzale¿nionej, aby 

Rozmawiam z Ann¹ Zapa³¹, która zarejestrowa³a o- ich pomoc by³a skuteczna i przynios³a zamierzony rezultat. 
œrodek na swoje nazwisko i pytam, jak dosz³o do po- Nie dajcie siê zwieœæ stereotypom i mitom na temat np. picia 
wstania Centrum? alkoholu i uzale¿nienia; to choroby, które mo¿na i trzeba le-

Bezpoœredni¹ przyczyn¹ powstania naszego Centrum czyæ. Mam jako terapeuta równie¿ osobiste doœwiadczenia 
jest zapotrzebowanie spo³eczne na tak¹ dzia³alnoœæ oraz zwi¹zane z t¹ chorob¹ i wiem, ¿e pierwszy krok w kierunku 
wzór - prywatna klinika w Krakowie z któr¹ mamy kontakt. W decyzji o leczeniu jest trudny, ale mo¿liwy do zrobienia. De-
dzia³aj¹cych poradniach od uzale¿nieñ trzeba d³ugo czekaæ cyzja nale¿y do Ciebie, to Twoje ¿ycie! Mam nadziejê, ¿e ta 
na termin terapii, a gdy uzale¿niony podejmuje decyzjê o krótka informacja pozwoli prze³amaæ opór przed szukaniem 
podjêciu walki ze swoj¹ chorob¹ to nale¿y „kuæ ¿elazo, póki dla siebie i swojej rodziny ratunku. 
gor¹ce” czyli zacz¹æ le- Z wyrazami szacun-
czyæ natychmiast. Uza- ku terapeuta uzale¿nieñ 
le¿nieni i ich rodziny kryj¹ Kuba Marian 
siê ze swym problemem, Rozmawiam z Ka-
którego siê wstydz¹, i je- zimierzem Martyn¹, 
¿eli prze³ami¹ t¹ barierê który podj¹³ terapiê w 
to pocz¹tek zrobiony. Centrum „Koninki”. 
Stwarzamy u nas takie Jak trafi³ Pan do Cen-
warunki, aby mo¿na by³o trum?
korzystaæ z wszelkich O Centrum dowie-
form potrzebnych do dzia³em siê przez osobi-
skutecznego pokonania sty kontakt z p. Markiem 
ró¿nych uzale¿nieñ.W³a- Zapa³¹ i w marcu br. pod-
œnie podjêliœmy siê mo- j¹³em decyzjê o terapii. 
dernizacji naszej bazy, a- By³a to pierwsza grupa 
by sprostaæ wymogom u- terapii, z której czêœcio-
nijnym i uzyskaæ mo¿li- wo korzysta³em, gdy¿ 
woœæ dofinansowania z pracowa³em. Nastêpnie 
NFOZ. Da³oby to szansê przerwa³em pracê i w³¹-
wykorzystania mo¿liwo- czy³em siê ca³kowicie w 
œci Centrum dla szersze- pracê drugiej grupy tera-
go ogó³u potrzebuj¹cych pii, aby pokonaæ uzale¿-
leczenia. nienie od alkoholu. Kiedyœ zarabia³em du¿e pieni¹dze, które 

O wypowiedŸ na temat powsta³ego Centrum popro- w miarê pog³êbiania siê na³ogu traci³em.Po raz pierwszy 
si³am zatrudnionego w nim terapeutê uzale¿nieñ p. Kubê spotka³em siê z leczeniem odwykowym  w latach 90 - tych w 

USA, gdy utraci³em prawo jazdy i przechodzi³em obowi¹z-
Jesteœmy w trakcie organizacji ró¿nych form terapii dla kow¹ 36 - godzinn¹ terapiê. Korzysta³em równoczeœnie ze 

szerokiego krêgu potrzebuj¹cych. Wielu ludzi biznesu pogu- spotkañ w grupie Anonimowych Alkoholików, potem odzy-
bi³o siê w wartoœciach i choæ jeszcze funkcjonuj¹ prawie nor- ska³em prawo jazdy, zmieni³em miejsce zamieszkania, ale 
malnie, to siêgaj¹c po ró¿ne œrodki, wpadaj¹ w uzale¿nienia; nie zmieni³em trybu ¿ycia! Mia³em ci¹gi picia, przerwy i coraz 
tu mog¹ odzyskaæ uwolnienie od zgubnej choroby. Ró¿ne s¹ wiêksze trudnoœci, a¿ doszed³em do bezdomnoœci. 
mechanizmy uzale¿nienia. Zasad¹ naszej pracy jest terapia Tutaj, w Centrum, pog³êbi³em wiedzê o problemie alko-
grupowa. Uzale¿nienie to choroba osamotnienia - nadzieja holowym, uœwiadomi³em sobie, ¿e jestem alkoholikiem, bo 
rodzi siê w grupie, która daje wsparcie. Wychodzenie z na³o- dotychczas wci¹¿ oddala³em siê od siebie. Czujê siê tu bar-
gu to sprawa indywidualna i wrêcz nieprzewidywalna odno- dzo dobrze, radzê sobie z problemem picia i odnalaz³em siê 
œnie czasu trwania terapii. Skrócony cykl trwa 4 tygodnie, w œrodowisku. Stopniowo odzyskujê rodzinê. Nied³ugo bêdê 
normalny 6 - 8 tygodni. Bardzo intensywny jest pocz¹tek, po- na wa¿nej uroczystoœci rodzinnej weselu swego dziecka. 
tem kontynuacja zgodnie z zaleceniem, przez pierwsze pó³ Naprawiam swoje b³êdy, zmieni³em myœlenie i ca³y charakter 
roku trwa³y kontakt. Ogó³em czas leczenia osoby uzale¿nio- swojego postêpowania i ¿ycia. Resztê spraw zostawiam 
nej to okres trwaj¹cy oko³o 2 lat. czasowi i wierzê, ¿e wszystko zd¹¿ê wyprostowaæ i odzy-

Mam krótki apel, który poprzez „ZGODÊ” pragnê dedy- skaæ to, co utraci³em przez picie.  
kowaæ mieszkañcom gminy NiedŸwiedŸ: - „Szanowni Pañ- Dziêkujê za rozmowê i gratulujê tak pomyœlnych wy-
stwo! Problem uzale¿nienia dotyka coraz wiêkszej iloœci o- ników terapii oraz ¿yczê wytrwania w trzeŸwoœci.
sób, bez wzglêdu na status spo³eczny, wykszta³cenie czy 
p³eæ. Spotykamy siê z nim czêsto w naszym otoczeniu. Wiêk- Opracowa³a Maria Lupa

Marcol.

 
Marcola.
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naukowe  po jednej i po drugiej stro- tym, ¿e szczególne jej nasilenie 
nie granicy (polski i s³owacki Spisz). mia³o miejsce w latach 1945 - 1964. 
   Tradycj¹ Walnych Zgromadzeñ Najbardziej czynnymi referentami 
cz³onków PTL jest przygotowany byli dr S. Flizak i 
przez organizatora (tym razem Od- P. Kaleciak. Ak-
dzia³ Terenowy w Mszanie Dolnej) cja popularyza-
program promuj¹cy miasto i region. torska prowa-
W ten sposób Mszana Dolna i jej o- dzona by³a dro-
kolice, w tym Gmina NiedŸwiedŸ, g¹ prelekcji wy-
pojawi³y siê niejako w œwietle trzech g³aszanych za-
reflektorów: pierwszy ukaza³ ogl¹d równo dla cz³on-
wewnêtrzny, drugi zewnêtrzny, trze- ków Oddzia³u      
ci natomiast pozwoli³ ukazaæ ten ob- jak i poza lokalem, tak¿e poprzez Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Pol-
szar w kontekœcie œrodkowo-euro- miejscowy radiowêze³, w szko³ach skie Towarzystwo Ludoznawcze, 
pejskim. dla m³odzie¿y starszej i grona nau-istniej¹ce od przesz³o stu lat, w 

Ciê¿ar organizacyjny tej Konfe- czycieli. Ca³oœæ tych prac nie mog³a swoim statucie ma zapisane bada-
rencji przyj¹³ na siebie prê¿nie dzia- nie przynieœæ trwa³ych i licz¹cych nie i promowanie kultury polskiej. 
³aj¹cy Oddzia³ PTL w Mszanie Dol- siê wyników w zakresie poznawa-Wierni temu zapisowi, cz³onkowie 
nej, który w bie¿¹cym roku obcho- nia w³asnego regionu, kraju, jego PTL co roku organizuj¹ Sesje nau-
dzi jubileusz 60-lecia swego istnie- kultury i Ÿróde³ tej kultury. Tematyka kowe i popularnonaukowe poœwiê-
nia. prelekcji oparta by³a w przewa¿aj¹-cone poszczególnym regionom. 

Mszañski Od- cej czêœci na w³asnych, samodziel-Tym razem zaplanowano Konferen-
dzia³ PTL pow- nych, od lat prowadzonych w tere-cjê w Mszanie Dolnej, zorganizowa-
sta³ w 1947 r. Je- nie badaniach naukowych.n¹ przez tutejszy Oddzia³ PTL. Kon-
go za³o¿ycielem i Przy organizacji Zjazdu na ferencja odby³a siê w dniach 20-23 
zarazem pierw- szczególne uznanie zas³uguje fakt wrzeœnia i poœwiêcona by³a tema-
szym prezesem pe³nego i ¿yczliwego poparcia ze towi: „Polska-S³owacja. Pogranicze 
by³ dr Sebastian strony w³adz samorz¹dowych Mia-kulturowe i etniczne” i towarzyszy³a 
Flizak, pocho- sta i Gminy Mszana Dolna, Gminy 83 Walnemu Zgromadzeniu Dele-
dz¹cy z Podobi- £apsze Ni¿ne na Spiszu, Starostwa gatów PTL. Jest to ju¿ V sesja po-
na. Powiatowego w Limanowej (w oso-œwiêcona pograniczom etnicznym. 

W pierwszych bie p. Franciszka Dziedziny).Cz³onkowie PTL z ca³ej Polski (To-
latach swej dzia³alnoœci Oddzia³ Nale¿y wspomnieæ daleko id¹c¹ warzystwo ma 17 oddzia³ów tereno-
liczy³ od 18 do 25 cz³onków, by³ pomoc towarzysz¹c¹ ze strony p. wych) oraz zaproszeni goœcie, któ-
wówczas jedynym oddzia³em tkwi¹- Janusza Potaczka - Wójta Gminy rzy wziêli udzia³ w spotkaniu mieli 
cym i dzia³aj¹cym bezpoœrednio w NiedŸwiedŸ, który m. in. przysy³aj¹c okazjê pog³êbienia swej wiedzy o 
œrodowisku wiejskim. Statutowa kapele regionalne „Kaczorów” z Po-pograniczu polsko - s³owackim, tak 
dzia³alnoœæ Towarzystwa to dzia³al- rêby i „Turbacyków” z Koniny, u-istotnym i fascynuj¹cym pod wzglê-
noœæ badawcza i popularyzatorska. œwietni³ naszym goœciom przemi³e dem historycznym, antropologicz-
Na przestrzeni 60 lat obie te agendy wieczory.nym i kulturowym. 
by³y znacz¹co widoczne w pracy Wszystkim wymienionym przed-      Konferencja mia³a dwa nurty:  
mszañskiego Oddzia³u, aczkolwiek stawicielom w³adz wyra¿am w imie-- Pierwszy, regionalny - obejmowa³ 
z ró¿nym nasileniem w poszczegól- niu cz³onków naszego Oddzia³u miejsce tradycyjnej kultury Mszany 
nych okresach czasu. Nale¿y pod- pe³ne uznania podziêkowanie za Dolnej i jej okolic w warunkach 
kreœliæ fakt, i¿ jedynym profesjona- docenienie znaczenia dziedzictwa wspó³czesnoœci. Tê czêœæ, na której 
list¹ etnografem w Oddziale by³ mgr kulturowego w regionie. Oby w na-nam szczególnie zale¿a³o, zrealizo-
Piotr Kaleciak (1919 -1978).  stêpnych latach, z takim oddaniem waliœmy wespó³ z lokalnymi regio-

Oprócz wymienionych ju¿ dr Se- realizowane by³y Orkanowskie nalistami i miejscowymi w³adzami. 
bastiana Flizaka i Piotra Kaleciaka „Wskazania dla Synów Podhala”;   -  Nurt drugi obejmowa³ pogranicze 
region by³ opisany i badany przez Dbaj o zachowanie Spuœcizny Twy-polsko-s³owackie w aspekcie kultu-
Walentego Gawrona, Wincentego ch Ojców i rodzimej sztuki, rodzimej rowym i etnicznym. Ta czêœæ by³a 
Gawrona, Olgê Illukiewicz, Józefê kultury.realizowana poprzez referaty i dy-
Kobyliñsk¹, Józefa Koniecznego, Teofila Latoœskusje. Uczeni i badacze z licznych 
Jana Grzywacza, Stanis³awa Kuni- Prezes Oddzia³u PTL placówek naukowych w po³udnio-
ckiego (opisa³ wieœ Koninê). Wyniki w Mszanie Dolnej.wej Polsce (Uniwersytety: Jagiel-
ich prac badawczych opublikowane loñski, Œl¹ski, Rzeszowski, Instytut 
s¹ m. In. w „Materia³ach Etnografi-Archeologii i Etnologii PAN,muzea), 
cznych powiatu limanowskiego”.  oraz ze S³owacji (Uniwersytety w 
wyd. PTL.Bratys³awie, Tyrnawie, Nitrze, Bañ-

Osobny rozdzia³ to spora iloœæ skiej Bystrzycy i w Preszowie oraz 
artyku³ów og³oszonych w periody-ze S³owackiej Akademii Nauk i mu-
kach i w prasie codziennej. Dzia³al-zeów w Martinie i w Œwidniku). Or-
noœæ popularyzatorska prowadzo-ganizatorzy zaplanowali równie¿ 
na by³a niezmiennie z roku na rok z dla uczestników sesji dwa objazdy 
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Ja nie szukam piêkna ludzkiej twa- Na granicy nieba i ziemi czeka mi-Bo¿e, jak ¿al! (+ Emilia K. 38 lat) 
rzy, ja szukam ducha - duch o duszy ³oœæ. (+ Józefa K.)
marzy. (+ Zofia K. 66 lat)+ + +

+ + +
+ + +Tylko dwie rzeczy uderzaj¹ prosto Œpij spokojnie w Bogu Martuniu ko-

w serce: mi³oœæ i strata. (+ J. Czuba) chana. Nie bêdziesz ty nigdy przez 
Czy czeka Ciê droga, czy bliska czy nas zapomniana. (+ Martusia P. 10 
daleka, œwiat jest tak wielki, jak ser-+ + + lat)
ce cz³owieka. (+ Józef S. 86 lat)

Kto pamiêta wspomni, kto kocha³ + + +
+ + +nie zapomni. (+ Jadwiga B. 52 lata)

Odesz³aœ od nas do ¿ycia w grobie, 
Mo¿na odejœæ na zawsze, lecz stale + + + nie maj¹c kwiatami us³anych dróg. 
byæ blisko. (+ Jolanta £. 53 lata) W ciszy p³aczemy sercem po tobie, W naturze nic nie ginie; twoje ¿ycie 

za wczeœnie Ciê zabra³ nam Bóg. + + +toczy siê dalej. (+ Stanis³aw S.73 l.) 
(+Janina J. 45 lat)

Na ka¿dym miejscu i o ka¿dej do-+ + +
+ + +bie, myœlami zawsze bêdê ja przy 

Brak Ciebie sta³ siê bólem ciszy. tobie. (+ Miros³aw R. 40 lat) Jest wiele innych dróg; lecz ta do Pozosta³ cieñ wspomnienia tego, co 
nieba prowadzi przez grób. (+ Niko-+ + +dzia³o siê jeszcze wczoraj; niedo-
dem B. 72 lata)koñczony obraz rozpoczêtego wra-

Ojcze nasz, któryœ jest w niebie; zie-¿enia. (+ Andrzej B. 36 lat) + + +mia i my, wszystko dla Ciebie. (Hen-
ryk M. + 70 lat)+ + + To nieprawda, ¿e ciebie ju¿ nie ma, 

¿e opuœci³ ciebie twój duch dzielny. + + +Choæ twe szlachetne serce prze-
W naszych sercach ty zawsze ¿y-sta³o biæ, lecz w naszej pamiêci nie 

By³em z Ciebie zawsze bardzo jesz, ukochany, najdro¿szy, nie-przesta³o ¿yæ. (+ Józef K. lat 43)
dumny tato, bêdziesz dla mnie wzo- œmiertelny. (+Jaros³aw Cz.) 
rem, dziêkujê ci za to. (p³k. + Jan R. + + +

+ + +66 lat)
Nie umiera ten kto kocha, bo mi³oœæ 

Godzina œmierci za wczeœnie wybi-+ + +jest nieœmiertelna. (+ Antonina Cz. 
³a, lecz wola Bo¿a tak uczyni³a. 80 lat)

Mia³aœ zawsze swoje serce tylko (+ Miros³aw S. 47 lat)
dla nas mamo. Dla Ciebie go zabra-+ + +

+ + +k³o, dla nas te¿ tak samo. (+ Krysty-
Œpij Iwonko ukochana, tak przed- na R. + 50 lat)
wczeœnie nam zabrana. Ty anio³- S¹ przeznaczenia, które trwaj¹ wie-

+ + +kiem jesteœ w niebie, a nam smutno cznie, i zabiæ musz¹ na koñcu ko-
¿yæ bez Ciebie (+ Iwonka. 1 roczek) niecznie. (+ Zbigniew D. 39 lat.  zm. Jak krótko z nami by³aœ Ma³gosiu 

tragicznie)kochana, nie bêdziesz nigdy przez + + +
nas zapomniana. (+ Ma³gosia W. 9 + + +Nie umiera ten, kto ¿yje w pamiêci lat)

bliskich. (+ Eugeniusz  M. 76 lat) Nieogarniony w Swej mi³oœci Panie, 
+ + + daj duszy jego wieczne spoczywa-+ + +

nie. (+Jerzy S. 81 lat)Œpij spokojnie kochanie; gdy um-
Ilekroæ Ciê trzeba ceniæ ten tylko siê rzemy, wyjdŸ na nasze spotkanie. Powy¿sze epitafia i fotografie dowie, kto Ciê straci³. (Wincenty K. (+ Micha³ P.) pochodz¹ z cmentarzy w K³odzku 57 lat)

oraz Polanicy-Zdrój. + + +
+ + +

Odszuka³, zanotowa³ i stronê Dom bez niej to tylko okna, œciany i 
opracowa³ Stanis³aw StopaNon omnis moriar. (+Maria i Mieczy- dach i nic wiêcej. (+  Maria Œ. 50 lat)

s³aw K.)
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gêste lasy, wdrapuje siê po stro- k¹d siê zanurzy, tam zarzyna wrê-
mych stokach coraz wy¿ej, wy¿ej, bê, znaczek, potem rozszczepia 
póki na koniec nie stanie u celu, do- patyczek na dwoje, jedn¹ czêœæ od-
oko³a starego przesz³orocznego daje gaŸdzie, drug¹ zachowuje przy 
sza³asu. sobie. Skoro tylko s³onko przygrzeje, a 

Sza³as jest zazwyczaj budowl¹ Przy koñcu lata zjawiaj¹ siê zno-wicher halny gor¹cym podmuchem 
czworograniast¹, zbudowan¹ z o- wu gazdowie po dochód od swoich stopi œniegi na halach i up³azach, w 
kr¹g³ych bali, z niskim zrêbem po- owiec. Dochodem tym jest wyrobio-wioskach podgórskich zaczyna siê 
krytym niewysok¹ strzech¹ bez po- ny przez lato ser. Wtedy rozmierza-ruch. Ju¿ czas krowom i owcom iœæ 
d³ogi i powa³y; drzwi niskie, a za- j¹ siê znów w sposób nastêpuj¹cy: na letni¹ paszê: ju¿ i owsianki za-
miast okien przeziory, to jest szpary Baca leje do wiaderka, czy do czer-brak³o, byd³u „cni siê”, mówi¹ góra-
pomiêdzy balami. paka tyle wody, ¿eby ów patyczek, le. Ledwie zielona ruñ pokryje hale, 

Malarz Witkiewicz, wielki znaw- którym mierzyli na wiosnê, zagr¹¿y³ wyruszaj¹ bacowie z juhasami z do-
ca i mi³oœnik gór i góralskiego ludu, siê po ow¹ wrêbê, po znaczek. Ba-lin w góry, pêdz¹c przed sob¹ liczne 
tak opisuje przybycie do sza³asu: ca wydobywa swój patyczek, gazda stada, zebrane z ca³ej wsi lub z kilku 
„Sza³as zostawiony jesieni¹ na woli swój i mierz¹. Wtedy baca leje do wiosek. 
wichrów halnych i wszelkiego z³e- kotlika (kocio³ka) zawieszonego na Obrany baca, znany we wsi gaz-
go, stoi z odartym dachem. Czarne wadze ow¹ odmierzon¹ iloœæ wody da dobiera sobie na pasterzy m³o-
zakopcone wnêtrze, zasypywane tyle razy, ile tygodni owce pas³y siê dych parobków, ju¿ obeznanych z 
œniegiem, zieje wilgoci¹ i stêchliz- na hali, a na drugiej szali k³adzie pasterstwem i halami. W oznaczo-
n¹; przesz³oroczny popió³ i wêgle z równowa¿n¹ tej wodzie iloœæ sera. ny dzieñ baca idzie przez wieœ pê-
watry (ogniska) zmieni³y siê w ja- Ten ser to w³aœnie dochód gazdy od dz¹c swój kierdel owiec, zatrzymu-
kieœ brudne b³oto. Kto wie, kto tu za- swoich owiec i mówi siê zazwyczaj j¹c siê przy ka¿dej cha³upie, a z ka¿-
gl¹da³? Ile razy niedŸwiedŸ pas¹c utartym wyrazem: taki i taki dosta³ dej do³¹cza gospodarz swoje owce, 
siê na sza³asisku, zaziera³ swoim sera  „za szeœæ wód”, „za  siedem krowy lub kozy. Zwolna kierdel roœ-
czarnym œlepiem przez szpary; jacy wód”. Jest to zwyczaj przyjêty od nie i dochodzi do czterystu, a cza-
tu Ÿli ludzie, albo te¿ samo „z³o” sia- wieków. Wszystko, co owce wyda³y sem siedmiuset sztuk byd³a. Id¹ o-
dywa³o w tej pustce! Tote¿ baca ponad tê iloœæ, stanowi dochód ba-wce bia³e, siwe, czarne, okaiste (z 
wchodz¹c do pustego sza³asu, mó- cy. czarnymi znakami pod oczami), na 
wi: „Niech bêdzie pochwalony Je- ¯ycie jednostajnie p³ynie na hali, koñcu zaœ zamykaj¹ pochód juhasi, 
zus Chrystus”. By to „z³o” odegnaæ, przerywane tylko czasem jakimiœ koñ jeden lub dwa, objuczone na-
a œladom jego odebraæ skutecz- wypadkami. rzêdziami do mleka itp. 
noœæ, baca odkrywa g³owê, ¿egna Co dzieñ rano, w po³udnie i wie-Bo to nie na jeden dzieñ id¹ trzo-
siê, a wszed³szy do sza³asu z wê- czór juhasi doj¹ owce do wiader i dy te i pasterze, jak to bywa na rów-
glami roz¿arzonymi na kamieniu, zanosz¹ mleko bacy do sza³asu; ninach. Na ca³e lato ludzie i zwie-
sypie œwiecone ziele na wêgle i ob- baca bierze wypran¹ satê (pow¹z-rzêta id¹ w góry na dalekie hale ta-
chodzi sza³as potrzykroæ w kierun- kê p³ócienn¹),rozpoœciera nad wiel-trzañskie, gorczañskie, bieszcza-
ku, w jakim s³oneczko œwiat obiega; k¹ drewnian¹ dzie¿¹, k³adzie na niej dzkie czy inne. Za owcami biegn¹ 
poczem wêgle z zielem rzuca przed krzy¿, baœki, œwiêcone w Kwietn¹ psy owczarskie, a na przedzie ca³ej 
strugê, (zagrodê) dla owiec. Niedzielê, oraz krzy¿yk z dwóch i-tej pstrokatej gromady kroczy po-

Po tym obrzêdzie zak³ada siê gie³ œwierkowych, to nakrywa drug¹ wa¿nie baca, postaæ osobliwa: 
dziury w strzesze, wymiata sza³as, pow¹zk¹, zak³ada obr¹czkê, aby twarz ma wygolon¹, w³osy d³ugie, 
rozmieszcza przywiezione sprzêty. pow¹zek nie trzeba by³o przytrzy-spadaj¹ce na kark czarnymi wyt³u-
Po trzech dniach schodz¹ siê na ha- mywaæ rêkoma i dopiero cedzi mle-szczonymi str¹kami: koszula spiêta 
li gazdowie (gospodarze), w³aœci- ko. Œwiêcone krzy¿e broni¹ od z³e-jedn¹ spink¹ pod brod¹, a drug¹ 
ciele owiec, powierzonych bacy na go. Przecedzone mleko leje baca zdobniejsz¹ na piersiach: brzuch o-
latowisko. Schodz¹ siê do miry. drewnianym czerpakiem do kotlika pasany ma szerokim opaskiem (pa-

Mira, czyli mierzenie, to bardzo (kocio³ka), wisz¹cego nad ognis-sem skórzanym) wyt³aczanym, 
wa¿na dla górali sprawa. Przez ca³y kiem, podleje podpuszczki z cielê-wzorzysto, a b³yszcz¹cym mosiê¿-
dzieñ dozieraj¹ oni owiec swoich cego ¿o³¹dka i lekko zawarzuje (za-nymi sprz¹czkami. W opasku tym 
wraz z juhasami, jako siê pas¹, jak gotowywa), wnet mleko siê zsiada, mieœci siê wszystko,czego góral po-
trawa na hali, poczem w godzinie wyp³ywa szerzeñ (twaróg) na trzebuje. Z przodu jest w nim toreb-
dojby ka¿dy doi swoje. Kto ma kilka wierzch, a za ka¿dym zamiesza-ka; w niej siaki taki pieni¹dz, mie-
owiec, to do wiadra, kto biedactwo niem wielk¹ warz¹chwi¹, wydoby-szek z tytoniem, fajeczka, nó¿, szy-
jedn¹, lub dwie tylko, to do czerpa- wa siê go coraz wiêcej. Baca wa-d³o do szycia, kierpce. Ca³a ta ogro-
ka, poczem ka¿dy z udojem swoim rz¹chwi¹, lub te¿ garœci¹ wy³awia mna gromada zmierza drog¹ ku do-
przychodzi do bacy, a ten mierzy œnie¿yst¹ bry³ê sera i k³adzie na po-linie, któr¹ trzeba wejœæ na halê 
iloœæ mleka w ten sposób, ¿e bierze w¹zkach, na pó³kach.przeznaczon¹ dla danej wsi do pa-
patyczek, zagr¹¿a go w mleku i po-sania byd³a; przedziera siê przez 
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      gdzie zwolna ocieka z go zbocza, zagania owce pies wie- wiêzn¹ w obmarz³ych krzakach lub 
serwatki; w kotliku pozostaje ¿êtyca rny, popêdza i nawo³uje juhas, by u- zostaj¹ po dziurach.
(serwatka) w której p³ywaj¹ gêsto, ciec tylko z niebezpiecznego miej- Ubytku takiego pasterz na razie 
mnogie krupy sera; juhasi studz¹ j¹ sca. Po drodze pierze deszcz, m³óci nie spostrzega, dopiero po dotarciu 
i pij¹ czerpakami i ta jest doskona³¹ i grad, lecz ostatecznie burza prze- do sza³asu miarkuje, ¿e mu owiec 
po¿ywn¹, bo zawiera wiele twarogu chodzi, wylewa siê chmura, a jasne brak i wtedy rozpoczyna poszuki-
i t³uszczu. Przecedzon¹ serwatk¹ jutro wita œwie¿oœci¹ i jêdrnoœci¹ wanie. Nieraz daleko gdzieœ od sza-
pas¹ psy i karmi¹ wieprzaka, prze- trawy. Straszniejsze s¹ mg³y nag³e, ³asu znajdzie biedne zwierzêta na 
bywaj¹cego równie¿ na hali. Ser a raczej zimne, które zw³ócz¹ góry pó³¿ywe z wy³upionymi œlepiami i 
s³odki, ociek³y z serwatki baca wy- na dni ca³e, wciskaj¹c siê we wszy- musi je dŸwigaæ na swoich barkach. 
gniata w d³oniach i wk³ada w formy stkie zak¹tki. Doko³a ciemno od Sam g³odny i przesi¹k³y do jelit ju-
drewniane jaworowe trojakiego mg³y, nie wiadomo gdzie nogê po- has, musi trzeŸwiæ owce ogrzewa-
kszta³tu. Pierwsze s¹ formy serca i stawiæ, a ka¿dy krok na œlepo w po- j¹c je w cieple i dymie.
nazywaj¹ siê parzenia. Wk³ada siê mroce prowadzi w przepaœæ; tylko Tak to ciê¿ko walczyæ musi góral 
w nie ser, zamyka szczelnie, przyci- nadzwyczajna przytomnoœæ, cier- z przeciwnoœciami górskiego po-
ska i pozostawia tak a¿ do obe- pliwoœæ i przeczucie psa wywodz¹ wietrza. Spotykaj¹c juhasów brud-
schniêcia. Drugi rodzaj stanowi¹ o- juhasa i owce z tej matni. Ale i to nie nych i opalonych na hali, pos¹dza-
scypki, kszta³tem podobne do be- najgorsze. Przychodz¹ chmurne i my ich nieraz o niechlujstwo, a tym-
czu³ki wyd³u¿onej. S¹ wreszcie fo- mokre lata. Dzieñ w dzieñ w doli- czasem, tak ¿yj¹c, inaczej wygl¹-
remki w kszta³cie zwierz¹t: niedŸ- nach „si¹pi kapuœniaczek” (kropi daæ nie mo¿na.
wiedzia, kaczki itp. drobny deszcz) a na hali to kurzawa PóŸn¹ por¹, we wrzeœniu wra-

¯ycie na hali nie ³atwe jest zgo³a. sypie œnie¿na, to deszcz ze œnie- caj¹ trzody z hal i odbywa siê roz-
Wszystko jeszcze dobrze, gdy lato giem zacina, oblepiaj¹c ska³y, twa- dzia³ owiec, rozliczanie siê serami. 
pogodne i s³oneczne, wtedy choæ rze i oczy, to znów leje nieprzerwa- Gospodarze rozpoznaj¹ swoje 
twarde to ¿ycie, nieŸle siê dzieje gó- na „lejba” (ulewa), a kamienie, œcie- sztuki po znakach bez ¿adnej trud-
ralowi na halach. Lecz pogodne lato ¿ki, trwa wszystko obmarza lodo- noœci. Rozdzia³ koñczy siê zazwy-
w górach to wyj¹tek szaruga, to wic¹. Wtedy œlizgaj¹ siê owce, ³a- czaj bez sporu, bez k³ótni, z zado-
rzecz codzienna, zwyczajna. Je- mi¹ nogi, oblepione b³otem, zziêb³e woleniem wszystkich gazdów, któ-
szcze najmniej przykre s¹ nag³e bu- stoj¹, nie chc¹ iœæ do sza³asu, nie rzy o zmroku rozchodz¹ siê do do-
rze zjawiaj¹ce siê po dniach upal- pas¹ siê, dr¿¹; w koñcu zostawio- mów ze swoim dobytkiem.  
nych: straszne s¹ tylko rykiem pio- ne sobie zdychaj¹. Jedyny ratunek,    
runów, bluzgiem wód lej¹cych siê ruch ci¹g³y; wiêc zachêca je juhas, Odszuka³ i opracowa³ Stanis³aw 
potokami, trzaskiem i ³oskotem o- nawo³uje, batem popêdza i gna ku Stopa (na podstawie materia³ów za-
derwanych ska³ spadaj¹cych w sza³asowi, a tam przy ogniu roz- mieszczonych w „Zorzy Ojczystej” , 
przepaœæ. Wtedy owce zawczasu u- grzewaj¹ biedne owieczki. Wœród Lwów 1907 r.)
ciekaj¹ z urwistej turni, ze strome- zawiei owce gin¹ po jednej, po kilka, 

   lejnych 30 lat wraz z  grabarzem Langnerem i miejsco-
wymi parafianami wydobywa³ z okolicznych pól i zbio-
rowych mogi³ szcz¹tki poleg³ych i zmar³ych w czasie 
wojny 30-letniej, wielkiej zarazy cholery i wojen œl¹s-
kich. Œciany i sklepienie kaplicy wy³o¿one s¹ 3 tysi¹-
cami zakonserwowanych czaszek i piszczeli. Kolejne 
szcz¹tki ponad 20 tysiêcy zosta³y z³o¿one w krypcie 
pod kaplic¹. Krypta, g³êboka na 5 metrów zosta³a w ca-
³oœci wype³niona szcz¹tkami ludzkich zw³ok, ulegaj¹-
cych od ponad 300 lat nieustannemu procesowi spo-
pielenia. Dawniej otwarta, dziœ jest zakratowana, a to 
od czasu, kiedy przed laty jedna z obserwuj¹cych j¹ 
osób wpad³a do wnêtrza krypty. Wydobywaj¹c j¹ z te-
go makabrycznego stosu koœci, piszczeli i czaszek 
zmierzono jednoczeœnie gruboœæ warstwy prochów 
ludzkich, która ma obecnie 2 metry. Walaj¹ce siê, z¿ó³-
k³e, b¹dŸ zszarza³e wiekowe czaszki, piszczele i inne 
fragmenty ludzkich szkieletów walaj¹ce siê w stosach 
prochów robi¹ przygnêbiaj¹ce wra¿enie i w wymowny Czermna to najwiêksza i najstarsza wieœ tzw. za-
sposób przypominaj¹ nam o tym, co nieuchronnie na-k¹tka czeskiego Kotliny K³odzkiej. W dolnej czêœci wsi 
st¹piæ musi. Warto, by miejsce to odwiedzili i zobaczy-koœció³ œw. Bart³omieja z II po³owy XVIII w. z wolno sto-
li ci, którym siê wydaje, ¿e buduj¹c swe szczêœcie na j¹c¹ drewnian¹ dzwonnic¹. Obok koœcio³a znajduje siê 
krzywdzie innych, ¿yæ bêd¹ wiecznie. Tu widaæ jak na kaplica czaszek, jedyny w Polsce i jeden z 3 takich o-
d³oni, i¿ “z prochu powsta³eœ i w proch siê obrócisz”.    biektów w Europie. Powsta³a z inicjatywy miejscowe-

go ksiêdza Vaclava Tomaska, który jako proboszcz 
Odwiedzi³ i opisa³ Stanis³aw StopaCzermnej wzniós³ kaplicê w roku 1776 roku i przez ko-
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