


Jak zapisał się rok 2013 w Pań-
skim życiu osobistym i rodzinnym?

Na ile udało się Panu Wójtowi 
zrealizować zadania zaplanowane 
do wykonania w roku 2013?

Proszę wymienić sukcesy i poraż-
ki minionego roku.

Proszę o ocenę współpracy z wła-
dzami wojewódzkimi, Starostwem 
Powiatowym, naszą Radą Gminy,  
wreszcie instytucjami działającymi 
na naszym terenie?

wencji nie udało nam się zdobyć Nie mogę narzekać. Bardzo cenię 
środków finansowych na budowę sobie współpracę w Panem Woje-

Dla mnie był to bardzo dobry rok. kolejnego odcinka chodnika przy wodą Jerzym Millerem i kilku dyre-
Szczególnie 19 czerwca w którym drodze powiatowej w Koninkach. ktorami Wydziałów Małopolskiego 
to dniu spotkały mnie dwa najbar- Nie otrzymaliśmy dofinansowa- Urzędu Marszałkowskiego czy dy-
dziej radosne wydarzenia. nia na wyposażenie części dydakty- rektorami departamentów tegoż 

Rankiem otrzymałem informację, cznej Zespołu Szkoły Podstawowej Urzędu.  
że żona wyzdrowiała i złe komórki i Gimnazjum w Porębie Wielkiej. Ze Starostwem Powiatowym też 
drogą chemiczną zostały zwalczone Nie jest to duża kwota, bo zaledwie mi się dobrze współpracuje, szcze-
Potem, dosłownie parę minut po po- 74 tysiące złotych; dalej o nią wal- gólnie ze Starostą Panem Janem Pu-
wrocie z Krakowa musiałem w dro- czymy. Wprawdzie Pan Wojewoda chałą. Nie narzekam na współpracę 
dze do szpitala w Myślenicach ode- mógłby się obruszyć, że na budowę z Wicestarostą - Panem Francisz-
brać poród mojej synowej, Ani. Sta- szkoły (część dydaktyczna) otrzy- kiem Dziedziną, Przewodniczącym 
ło się to w Kasince Małej, miejsco- maliśmy dofinansowanie w kwocie Rady Powiatu - Panem Tomaszem 
wości z której pochodzi synowa. To 390 tys. zł., ale, jak mówi przysło- Krupińskim, czy Dyrektorem Po-
chyba zbieg okoliczności. Tym spo- wie apetyt rośnie w miarę jedzenia. wiatowego Zarządu Dróg - Panem 
sobem spotkało mnie jednego dnia Za tę pomoc dziękujemy, prosimy  Markiem Urbańskim. 
podwójne szczęście. o kolejną. Bardzo dobrze układa się współ-

Jeśli chodzi o sukcesy, też było ich praca z Policją - z Komendą Powia-
sporo: tową w Limanowej pod dowódz-

- Kontynuacja rozbudowy szkoły  twem inspektora Roberta Hahna, 
Nie planowaliśmy zadań do wy- w Porębie Wielkiej wraz z budową jak i Komisariatu Policji w Mszanie 

konania w roku bieżącym. Wszyst- hali sportowej. Prace idą w dobrym Dolnej pod kierownictwem podin-
ko było uzależnione od pozytywne- tempie i myślę, że inwestycję skoń- spektora Marka Szczepańskiego. 
go akceptowania wniosków na do- czymy w terminie; O współpracę z naszą Radą Gmi-
finansowanie zadań, a to wymagało - wykonanie rewitalizacji centrum ny trzeba by zapytać jej Przewodni-
wiele wysiłku. Ale udało się i to jest Niedźwiedzia (rynek); to dopiero I czącego - to przecież moja zwierz-
najważniejsze! Dalej to kontynuu- etap. Przygotowujemy dokumenta- chność. Ja mogę tylko bardzo krót-
jemy. cję na kolejny; ko powiedzieć: oby wszyscy wójto-

Najpierw trzeba ustalić hierarchię - zakończyliśmy budowę Ośrod- wie i burmistrzowie mieli takie Ra-
najbardziej istotnych potrzeb. Póź- ka Zdrowia w stanie surowym; dy! 
niej, opracować i przygotować do- - zlikwidowaliśmy ostatnią kotło- Bardzo dobrze układa się współ-
kumentację, kosztorysy, zabezpie- wnię opalaną węglem w przedszko- praca z innymi organizacjami dzia-
czyć środki na wkład własny i dob- lu w Porębie Wielkiej. Została za- łającymi na terenie Gminy. Częsty-
rze napisać wniosek pomocowy. stąpiona nowoczesną kotłownią ga- mi gośćmi są ich szefowie: Pan An-
Następnie oczekiwać na decyzje i u- zową; drzej Smaciarz - Prezes OSP, Pan 
mowy, po czym następuje realizacja - zakupiliśmy 2 295 pojemników Andrzej Napora - Prezes naszego 
zadania, rozliczenie wniosku o płat- na odpady komunalne za kwotę Oddziału Związku Podhalan, Za-
ność …i to wszystko. Proste, jasne  218.532,87 złotych; rząd Stowarzyszenia Osób Niepeł-
i przejrzyste… - odbudowanych zostało kilkana- nosprawnych im św. Brata Alberta. 

ście dróg osiedlowych. Myślę, że Rozmawiając i uzgadniając, zała-
sukcesów było więcej niż porażek. twiamy wspólnie wiele spraw. 

Zacznę od porażek, bo niestety, Podziękowanie za współpracę na-
trochę ich było. Nie znaczy to w leży się Panu Januszowi Tomasie-
żadnym razie, że tych tematów nie wiczowi - Dyrektorowi Gorczań-
będziemy drążyć. skiego Parku Narodowego. 

- Otóż mimo wielu próśb i inter

                   

-
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Co uznałby Pan za powiedzmy,  
trzy największe osiągnięcia minio-
nych trzech lat? Minęły trzy lata kierowania przez 

Pana Rady Gminy. Jak Pan Prze-
wodniczący ocenia pracę radnych, 
ich zaangażowanie, aktywność, czy 
merytoryczność dyskusji oraz prze-
bieg podejmowania uchwał i decy-
zji?

Gdyby Panu przyszło pełnić obe-
cną funkcję w następnej kadencji, 
czy wprowadziłby Pan jakieś zmia-
ny w pracy Rady Gminy, jeżeli tak, 
to jakie? 

Jak współpracuje się Panu z Wój-
tem Gminy i pracownikami Jego 
Urzędu?

Jak układa się Panu współpraca 
z samorządami sąsiednich gmin 
oraz Radą Powiatu?

dy, kilka razy w tygodniu bywam   od czasu do czasu na posiedzenia 
w Urzędzie, toteż osoby tam pracu- naszej Rady. Jest nim Wicestarosta 
jące nie są mi obce. Współpracuje- Franciszek Dziedzina. Dwaj pozo-
my ze sobą i staramy się rozwiązy- stali o Gminie Niedźwiedź zapom-
wać problemy oraz wychodzić na- nieli. 
przeciw różnym wyzwaniom. My- Bardzo często uczestniczę w róż-
ślę, że wspólnie możemy jeszcze nego rodzaju uroczystościach po-
wiele dobrego zdziałać. wiatowych na których są obaj Prze-

wodniczący Rad Miasta i Gminy. 
Trzeba na przyszłość zrobić wszy-
stko, aby z terenu naszej Gminy zo-

Moim zdaniem, najważniejszym stał wybrany choć jeden radny do 
osiągnięciem jest spokój w obra- Powiatu. Kiedyś mieliśmy dwóch: 
dach Rady Gminy. Nie ma wzajem- Stanisława Potaczka, byłego Wójta 
nych oskarżeń czy wewnętrznych Gminy Mszana Dolna oraz Marka 
konfliktów. Oczywiście, zdarzają Mąkowskiego, Sekretarza naszej 
się ostre dyskusje, ale od tego są Gminy. W obecnej kadencji było ty-
radni i ich obrady. lu chętnych, że nikt się nie dostał. Czas bardzo szybko biegnie i po 

Drugim osiągnięciem, z którego Nikt nie został wybrany, a szkoda tych kilku latach bycia Przewodni-
się bardzo cieszę, jest utworzenie bo to właśnie radny dba w powiecie  czącym Rady sądzę, że osoby peł-
Szkoły Muzycznej I stopnia w Nie- o interesy swojej Gminy. niące funkcję radnych, posiadają 
dźwiedziu. Wierzę, że będzie ona O ile się orientuję, to w przyszłych duże doświadczenie, gdyż wielu     
niebawem dawać wielką satysfak- wyborach samorządowych będzie z nich nie po raz pierwszy zasiada  
cję oraz radość zarówno dzieciom startował obecny Wójt Janusz Pota-w ławach Rady. Z roku na rok na-
uczęszczającym do tej szkoły, ro- czek, który po 16 latach sprawowa-bieramy większego doświadczenia, 
dzicom, jak również mieszkańcom nia funkcji Wójta chce zająć się bu-dobrze się dogadujemy w ważnych  
naszej Gminy.  dową basenów w Porębie Wielkiej. kwestiach. Oczywiście zdarzają się 

Kolejnym sukcesem jest maksy- Jako radny powiatowy miałby zde-sytuacje, kiedy mamy różne zdania, 
malne wykorzystywanie wszelkich cydowanie większy na to wpływ. ale zawsze staramy się dojść do po-
dofinansowań, co przekłada się na Trzymajmy więc  za niego kciuki.rozumienia, mając na uwadze dobro 
wiele nowych inwestycji. Zadłuże-wszystkich mieszkańców. Dlatego 
nie naszej Gminy to zadłużenie in-z powodzeniem mogę powiedzieć, 
westycyjne, a nie konsumpcyjne. że jest to Rada aktywna, wykazują-
Zaciągniętych kredytów nie przeja-ca się dużym zaangażowaniem, sta-
damy, tylko inwestujemy w celu po-rająca się rozwiązywać wszystkie 
prawy bytu wszystkich mieszkań- Trudno powiedzieć, gdyż wszyst-problemy społeczności lokalnej.
ców. Rozbudowa wodociągów, bu- ko zależy od tego, kto zostanie wy-Muszę tu pochwalić postawę soł-
dowa oświetlenia dróg, budowa hali brany do Rady Gminy i kto zostanie tysów, którzy włączają się w pracę 
sportowej wraz z częścią dydakty- Wójtem. Jeżeli współpraca między radnych. 
czną Szkoły w Porębie Wielkiej. To radnymi, sołtysami i wójtem będzie 
nasze wspólne - sądzę - imponujące się układać tak jak w obecnej ka-
osiągnięcia.  dencji, to dalej będziemy dążyć do 

tego, aby pracować aktywnie i sku-Z  Panem Wójtem Januszem Pota-
tecznie, aby nasza praca przynosiła czkiem znamy się od kilkunastu lat, 
widoczne rezultaty. Sądzę, że do-pracuje się nam razem bardzo dob-

Kiedyś Gmina jak i miasto Msza- tychczasowa praca jest dobra, zaś rze. Jestem na bieżąco informowa-
na Dolna oraz nasza Gmina tworzy- zmiany zawsze są potrzebne, jeżeli ny przez Wójta Gminy o proble-
ły całość. Teraz sytuacja się zmieni- mają na celu dobro ogółu. Dlatego mach i tematach, którymi się aktu-
ła, każdy poszedł w swoją stronę. zawsze będziemy się starać wpro-alnie zajmuje. Wspólnie podejmu-

Dla mnie niezrozumiałą jest sytu- wadzać takie zmiany, które będą jemy różne projekty, które później 
acja w której z trzech radnych po- korzystne dla mieszkańców naszej przedstawiane są na sesjach Rady 
wiatowych, tylko jeden przyjeżdża Gminy. Gminy. Jako Przewodniczący Ra  -
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Ojczyznę kochać, to wstać o po-
ranku i klękając przed Bożym obra-
zem, przeżegnać się dwa razy i mo-
dlitwę w środek włożyć, to zjeść 
śniadanie, drzwi otworzyć,wyjść na 
podwórko i sąsiada przez płot po-
zdrowić. 

Ojczyznę kochać, to do rolnika, 
gdy w polu ziemię orze, zakrzyknąć 
z daleka: Szczęść Boże i posłuchać 
echa w dali, daj nam, daj, Panie Bo-
że! 

Ojczyznę kochać, to płaczące 
dziecko do piersi przytulić, bochen 
chleba między biednych podzielić   
i opłatek Boży przyjąć każdej nie-
dzieli w Bożym kościele. 

Ojczyznę kochać, to pokochać 
ziarenko piasku w wiślanej plaży    
i widok Giewontu z Krzyżem. 

Ojczyznę kochać, to uklęknąć na 
ojczystej ziemi łonie i ucałować, 
jak się całuje Matki dłonie.

Mieczysław Fossa
                   

 

wtedy pokazać, że ona, choć zginę- walczyliśmy - słyszy się często z ust 
ła z mapy świata na 123 lata, to jej tych, którzy osobiście walczyli (jest 
synowie i córki nie zapomnieli o ich coraz mniej) czy to z bronią w 
niej, ona zawsze żyła w ich duszach ręku w latach wojennych, czy z „bi-
i sercach. Stajemy dziś przed Bo- bułą” w domu w czasach fałszywej 
giem, Ojcem naszym, a Jego słowo niepodległości, albo strajkowali w 
skierowane do nas z Księgi Mądro- latach 80-tych, bądź też za swoją 
ści mówi: - „Umiłujcie sprawiedli- pracę dla Polski płacili więzieniem, 
wość sędziowie ziemscy, szukajcie internowaniem, emigracją. A dziś? 
Pana w prostocie serca waszego”. Młodzi wybierają sobie dom tam, 

Bóg zwraca nam uwagę, że spra- gdzie lepiej płacą… i często się 
wiedliwość powinna być przez nas wstydzą, że są Polakami. Cóż moż-
umiłowana. Przecież ją miłujemy? - na powiedzieć? - Żal, bo rzeczywi-
a często wokół nas brakuje tej spra- stość rozczarowuje. 
wiedliwości. Nikt nam sprawiedli- Tylko, czy my dziś wiemy o jaką 
wości nie zapewnił, może ją nam to Polskę walczyli nasi ojcowie, 
ktoś tylko zabrał…? Ktoś z nas źle bracia, siostry w ciągu tych 95 lat 
głosował, albo wcale nie głosował   niepodległości? Czy my sami wie-
i dlatego teraz ktoś źle nami rządzi. my, jaką Polskę chcemy mieć? Wie-
Mówimy często: zawiodłem się na my, a jakże! Walczyliśmy o Polskę 
tych, których wybrałem, bo oni tyle piękną, żyzną i wspaniałą. No tak, 
obiecywali. Ufałem im, a oni? Lu- ale tę, to mamy za darmo. Piękną, 
dzie, naród, ciągle zbierają podpisy, żyzną i wspaniałą krainę dał nam 
o coś, lub przeciw czemuś, a wybra- Pan Bóg ponad tysiąc lat temu. Cią-
na przez nas władza w ogóle się z gle musieliśmy jej bronić, to praw-
tym nie liczy. Często deklarujemy: da. Kiedyś, jak wiemy, nawet zu-Moi drodzy! My też dziś stajemy 
oczywiście, miłuję prawiedliwość, pełnie ją straciliśmy, ale odzyska-na tej ojczystej ziemi łonie. Stajemy 
ale szkoda, że tak mało ode mnie za- liśmy i mamy.razem przed Bogiem - naszym Oj-
leży, a już w sprawach Państwa - tu- Dobrze, że mamy kraj ojczysty, cem w 95 rocznicę odzyskania nie-
taj jestem zupełnie bezradny! czyli ziemię od Bałtyku, po gór podległości przez naszą Ojczyznę. 

Księga Mądrości dzisiaj tłumaczy szczyty, od Odry, aż po Bug. Stajemy tak, jak kiedyś, przed 95 la-
nam tak: „Mądrość bowiem jest du- A Ojczyznę mamy? Cóż za pyta-ty stawali nasi ojcowie i nasze mat-
chem miłującym ludzi, ale bluźnier- nie! Przecież ojczyzna to ludzie, to ki, aby się modlić za Ojczyznę, wo-
cy z powodu jego warg nie zostawi my, kultura, język, historia, nasza łając: Ojczyznę wolną pobłogosław 
bez kary, ponieważ Bóg świadkiem wiara. No właśnie, kultura. Ducho-Panie! Aby walczyć o nią, o jej wol-
jego sumienia”. Nie o taką Polskę wa i materialna.ność i sprawiedliwość, o wiarę!Aby 
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          Materialna; z gospodarką 
jest niezbyt ciekawie, wszystko wy-
przedane, bądź w obcych rękach. 

A kultura duchowa? Oj, tu dzisiaj 
szczególnie ubolewamy i możemy 
szczerze powiedzieć, że nie o taką 
Polskę walczyliśmy; tyle zła, zgor-
szenia. A jak wychowuje się młode 
pokolenie Polaków?     

O zgorszeniach - słowami Ewan-
gelii z dnia dzisiejszego mówił do 
nas sam Jezus: - „Niepodobna, żeby 
nie przyszły zgorszenia, powiedział 
do swoich uczniów, zaraz też dodał: 
…lecz biada temu, przez którego 
one przychodzą. Byłoby lepiej dla 
niego, gdyby kamień młyński za-
wieszono mu u szyi i wrzucono w 
morze, niż żeby miał być powodem 
grzechu jednego z tych małych…”. 

Nad owym Jezusowym „biada”   giem? W której rodzinie mówi się Czy budujesz wokół siebie prze-
z Ewangelii warto się dziś zastano- na powitanie: Niech będzie po-strzeń dobra, miłości? Jak realizu-
wić. Nie sugeruję, że wśród nas tu chwalony..., czy Szczęść Boże?jesz misję głoszenia Chrystusa w 
obecnych są jacyś gorszyciele. Ale  A to jest właśnie Polska. To jest ta swoim środowisku; przecież otrzy-
biada również temu, kto jest bierny. Polska, za którą przelali krew po-w małeś tę misję na Chrzcie świętym, 
Biada temu, który mówi, że dzisiaj stańcy wielkopolscy, śląscy i póź-a przypieczętowana, odnowiona i 
wszyscy tak postępują i niczego nie niej warszawscy. To są nasze korze-wzmocniona została podczas bierz-
wymaga od siebie - choćby na przy- nie. Obyśmy się od nich nie odcięli!mowania. 
kład w kwestii moralności; życie Jeszcze raz przypomnijmy sobie O jaką Polskę walczyliśmy? Czy 
bez ślubu, wspólne mieszkanie bez słowa z Księgi Mądrości z dnia dzi-nie o chrześcijańską w pełnym tego 
ślubu pod okiem zgadzających się siejszego: - „Umiłujcie sprawiedli-słowa znaczeniu? Kto, jak nie my 
na to rodziców, „my na próbę”... itd. wość, myślcie o Panu właściwiei mamy ją tworzyć? Czy jest ktoś, kto 

 A co myślisz na temat niepłacenia szukajcie Go w prostocie serca. nam może skutecznie w tym prze-
podatków, różnych opłat? Tłuma- Daje się bowiem znaleźć tym, co szkodzić? Dlaczego młodzi ludzie, 
czenie na ogół jest takie: Państwo Go nie wystawiają na próbę…” młodzi Polacy, szukają szczęścia 
nas okrada! Ale, czy oszczercy od- Umiłujmy sprawiedliwość, wtedy bez Boga? Czy tylko dlatego, że 
powiemy oszczerstwem? Niszczy- i Polskę odnajdziemy i odbudujemy świat wabi ich różnymi błyskotka-
cielowi, zniszczeniem jego mienia? po Bożemu, bo inaczej się nie da, mi? Może ktoś z młodych powie-
Kim wtedy byłbym? Czy nie zgor- jak tylko po Bożemu! dzieć:  Kościół jest dziś mało atrak-
szycielem? cyjny. Może i jest, ale nie o atrak-

- „Uważajcie na siebie. Jeśli brat cyjność, czy uleganie współczes-
twój zawini, upomnij go i jeśli ża- nym trendom tu chodzi. Chodzi o 
łuje, przebacz mu” -  to także słowa wiarę, a wiara zaczyna się w rodzi-
z dzisiejszej Ewangelii. Upominasz nie! Wiesz, dzięki czemu Polska 
brata - polityka, urzędnika, decy- przetrwała przez 123 lata pod zabo-
denta, czy tylko narzekasz na niego, rami? Bo matki uczyły dzieci pol-
złościsz się, przeklinasz go? Bierz skiego pacierza!
więc sprawy w swoje ręce i nie mów A co się dzieje z naszym, ojczy-
że nic nie da się zrobić.  Nie chowaj stym językiem? Czy dzieci i mło-
głowy w piasek, jak struś. Jest wiele dzież mają szansę go pokochać, po-
różnych możliwości, by wziąć spra- znać bogactwo polskiego języka? 
wy w swoje ręce. Czy z której już Powyrzucano ze szkół piękne, pol-
kiedyś skorzystałeś? skie lektury. Jaki język polityków 

A co jest ze świadectwem wiary. słyszą w mediach? 
Dajesz świadectwo swojej wiary?  A pacierz! W której rodzinie od-
Przeżywamy Rok Wiary, Kościół mawia się dziś wspólnie pacierz? 
chce pomóc, a ty?  Dajesz  świadec- W której rodzinie, wychodząc z 
two bezkompromisowego życia domu mówi się: Zostańcie z Bo-
według Bożych przykazań? 

********

Strony 4 i 5 opracował
Ksiądz Dziekan 
Marek Wójcik
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SESJA XXXVII

miała miejsce w dniu 30 września.  Oprócz radnych, 
uczestniczyli w niej Janusz Potaczek - Wójt Gminy, 
Zofia Szymańska - Kierownik Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej, Mariola Rusnak - pracownik Urzę-
du Gminy, Jan Kochniarczyk - pracownik Powiatowe-
go Zespołu Doradztwa Rolniczego, sołtysi, oraz mie-
szkanka Koniny - Maria Hudomięt. 

Sesję prowadzoną przez Przewodniczącego Edwar-
da Krzysztofiaka, rozpoczęła przekazana przez Janu-
sza Potaczka informacja na temat pracy Wójta między 
sesjami (zamieszczamy na str. 12). Po dyskusji na za-
planowane wcześniej tematy, radni:

- uchwalili Statut GOPS, zaprezentowany przez kie-
rowniczkę Z. Szymańską;

- wyrazili zgodę na wynajem S. i M. Cieniawskim na 
okres 5 lat lokalu na prowadzenie działalności gospo-
darczej w budynku pod Urzędem Gminy;

- zgodzili się wydzierżawić na okres 5 lat garaży o-
bok przedszkola w Niedźwiedziu dla M. Pańko i B. Za-
brzańskiej - Szczygieł;

- podjęli decyzję o bezprzetargowej dzierżawie nie-
ruchomości na okres 10 lat M. Florczakowi;

- wprowadzili zmiany do uchwały z 2003 r. w spra-
wie wykazu dróg gminnych publicznych;

- przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy za I półrocze 2013 r.;

- dokonali zmian w budżecie Gminy na 2013 rok;
- zmienili treść uchwały w sprawie przyjęcia wielo-

letniej prognozy finansowej naszej Gminy.
 Ponadto radni wysłuchali:
- informacji wiceprzewodniczącej Anny Liberda, do-

tyczącej tematyki i wniosków z posiedzenia Komisji 
Leśnictwa w sprawie projektu Natura '2000;

- wystąpienia M. Hudomięt, która przedstawiła - jej 
zdaniem - krzywdy, jakie spotykają ją za sprawą jedne-
go z mieszkańców i zaapelowała do radnych o pomoc.

 Rada postanowiła skierować  sprawę do rozpatrze-
nia przez odpowiednią komisję w obecności zaintere-
sowanej.

 Sesję zakończyły wolne wnioski.

Stanisław Stopa

  

  
SESJA XXXVIII 

obradowała 28 października. Wzięli w niej udział: 
radni, J. Potaczek - Wójt Gminy, M. Rusnak, S. Pota-
czek, B. Misiura, S. Grzywacz - pracownicy Urzędu 
Gminy, sołtysi, J. Pasek - właściciel Ośrodka Wypo-
czynkowego „Ostoja Górska” w Koninkach.  

Obrady tradycyjnie rozpoczęła informacja J. Potacz-
ka o pracy Wójta między sesjami. Po niej, radni w wy-
niku dyskusji, podjęli następujące decyzje:

- uchwalili program współpracy Gminy z organiza-
cjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, osobami prawnymi,  
jednostkami organizacyjnymi działającymi na podsta-
wie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Kato-
lickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościo-
łów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania i stowarzyszeniami jed-
nostek samorządu terytorialnego na 2014 rok. Infor-
mację wprowadzającą przedstawiła M. Rusnak;

- uchwalili gminny program przeciwdziałania narko-
manii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2014. Treść tychże programów 
zaprezentowała również M. Rusnak;

- pozostawili wysokość podatków od nieruchomości 
i środków transportowych oraz opłat lokalnych na nie-
zmienionym poziomie. Oznacza to, że obowiązują sta-
wki podatków od nieruchomości, środków transportu   
i opłat lokalnych z ubiegłego roku;

- dokonali zmian w budżecie Gminy na 2013 rok;
- zmienili treść uchwały w sprawie przyjęcia wielo-

letniej prognozy finansowej naszej Gminy;
- dokonali zmian w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego, po uprzednich informacjach  
i wyjaśnieniach przedstawionych przez S. Potaczek;  

- wprowadzili zmiany do Uchwały z dnia 25. III. br. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
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za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości. Zmiana 
polega na podwyższeniu wysokości dotychczasowych 
opłat za śmieci segregowane oraz niesegregowane       
i wynika z konieczności zrównoważenia kosztów wy-
wozu śmieci z terenu Gminy. 

Przyczynami powodującymi konieczność tych pod-
wyżek są: zbyt niskie stawki podjęte na początku roku, 
ogromny wzrost tonażu śmieci w stosunku do wcze-
śniejszych wielkości i postawionej na ich podstawie 
prognozie finansowo - kosztowej, oraz zanotowana na 
dużą skalę nierzetelność mieszkańców, którzy maso-
wo podpisali deklaracje o segregacji śmieci, aby po-
tem w praktyce tego nie robić. Chodziło im wyłącznie 
o wnoszenie znacznie niższych opłat, przysługujących 
za segregację śmieci. 

Wprowadzenie zmian poprzedziła długa i gorąca dy-
skusja w wyniku której radni postanowili, że miesz-
kańcy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy ponownie 
podpiszą nowe deklaracje na wywóz śmieci. 

Oto nowe, wyższe stawki obowiązujące od 1 stycz-
nia 2014 roku: 

Śmieci segregowane:  dla rodzin: 1 - 2 osoby: 10 zł, 
3 - 5 osób: 15 zł, powyżej 5 osób: 20 zł. 
Śmieci niesegregowane: rodziny 1-2 osobowe: 20 zł, 

rodziny 3-5 osobowe: 25 zł, ponad 5-osobowe: 35 zł. 
Bez mian pozostają opłaty za pojemniki wielkogaba-
rytowe (1100 litrów).

Postanowiono, że wzmocniony zostanie nadzór ze 
strony Urzędu Gminy zarówno nad odbiorem śmieci 
jak i zgodnością treści deklaracji z rzeczywistym sta-
nem segregacji bądź nie śmieci przez mieszkańców. 

Radni podjęli uchwałę o nadaniu tytułu „Honorowy 
Obywatel Gminy Niedźwiedź” Posłance Krystynie 
Skowrońskiej, wiceprzewodniczącej Komisji Finan-
sów Sejmu RP.

- Wysłuchali wystąpienia Józefa Paska - właściciela 
Ośrodka Wypoczynkowego „Ostoja Górska Konin-
ki”. Radni nie podzielili zgłoszonych przez niego ar-
gumentów i propozycji dotyczących obniżenia podat-
ków dla przedsiębiorców prowadzących działalność 
rekreacyjno-sportowo-turystyczną.     

 Sesję zakończyły wolne wnioski.
Stanisław Stopa

 
Wbrew obiegowym opiniom, nasza gmina nie nale-

ży do zbyt alkoholowych. Wręcz odwrotnie. 
Według oficjalnych danych za 2012 rok zajęliśmy 

przedostatnie, 11 miejsce, tak w sprzedaży napojów 
alkoholowych ogółem jak i w sprzedaży napojów wy-
skokowych powyżej 18%. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca zajęliśmy trzecie 
miejsce od końca (10). 

Prym w powiecie wiodą zdecydowanie - wśród miast 
Limanowa, wśród gmin Dobra. 

SS

W 2013 roku urodziło się w naszej gminie 81 dzieci 
(36 dziewczynek i 45 chłopców). Z tego: 

- w Koninie 20 (7 dziewczynek i 13 chłopców); 
- w Niedźwiedziu14 (11 dziewczynek i 3 chłopców);
- w Podobinie 14 (3 dziewczynki i 11 chłopców); 
- w Porębie Wielkiej 33 dzieci (15 dziewczynek
   i 18 chłopców). 

W naszej gminie żyje 18 osób w wieku powyżej 90 
lat (6 mężczyzn i 12 kobiet): w Koninie - 3, w Niedź-
wiedziu - 2, w Podobinie - 8, i w Porębie Wielkiej - 5.

 W tymże samym 2013 roku zmarło w naszej gminie  
47 mieszkańców; (19 kobiet i 28 mężczyzn), z czego: 

- w Koninie 10 (5 kobiet i 5 mężczyzn); 
- w Niedźwiedziu 11 (2 kobiety i 9 mężczyzn); 
- w Podobinie 11 (7 kobiet i 4 mężczyzn); 
- w Porębie Wielkiej 15 (5 kobiet i 10 mężczyzn).

Z powyższego wynika, iż w roku 2013 naszej gminie 
przybyło 34 mieszkańców (przed rokiem było to 43)  
w tym 17 płci żeńskiej i 17 męskiej. Odnotowaliśmy 
zatem dodatni przyrost naturalny.

 

Seniorzy (najstarsi mieszkańcy poszczególnych wsi)
liczą sobie: w Koninie - 94 lata, w Niedźwiedziu - 94,
 w Podobinie - 91 i w Porębie Wielkiej - 94 lata. 

Seniorem Gminy jest mieszkaniec Koniny - 94 lata. 
Wszystkim życzymy długiego i spokojnego życia! 

         Na podstawie danych z Urzędu Gminy 
        według stanu na dzień 16 grudnia 2013 roku     SS

Na koniec 2013 roku naszą Gminę zamieszkiwało
 7254 osób: 3561 kobiet i 3693 mężczyzn. 
W poszczególnych sołectwach mieszka osób: 
- Konina - 2156 (1026 kobiet i 1130 mężczyzn);
- Niedźwiedź - 1362 (700 kobiet i 688 mężczyzn);
- Podobin - 1278 (622 kobiety i 656 mężczyzn);       
- Poręba Wlk. - 2448 (1213 kobiet i 1235 mężczyzn).
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Mimo obecnie trudnego czenia dwa etapy budowy solarów    dobywanie wód termalnych (ciepłej 
okresu (Projekt Natura 2000), za- i remont budynku Klubu Sportowe- solanki). Teraz pozostaje wymiana 
wsze znajdujemy rozwiązanie trud- go „Orkan”.  gruntów pod przyszłe baseny. Wo-
nych tematów. Dalej, wszystko zależy od warun- jewoda Małopolski wszczął tę pro-

Osobny komentarz należy się na- ków jakie Unia postawi Polsce, na cedurę 8 maja 2012 roku (tak, to nie 
szym Księżom Proboszczom pod co można się będzie starać o dofi- pomyłka!).Trwa to już ponad półto-
kierownictwem Księdza Dziekana nansowanie. Informacje są różno- ra roku! 
Marka Wójcika. Za szczerą i owoc- rodne: a to sport i turystyka, a to Chciałbym również wyjaśnić na-
ną współpracę, naprawdę serdecz- zdrowie i ochrona środowiska, a to szym Czytelnikom i mieszkańcom 
nie dziękuję, bo dzięki niej panuje rolnictwo. Zobaczymy. Póki co, nie Gminy, że planowana budowa za-
wzajemne zrozumienie i nie ma zasypiamy gruszek w popiele. Zło- kładu balneologicznego na bazie 
żadnych nieporozumień czy nie- żyliśmy kilka interesujących wnio- stojącego od kilkunastu lat budynku 
snasek.    sków: remont kapitalny dwóch mo- Domu Wczasów Dziecięcych w ni-

stów na potoku Konina, przyszkol- czym nie przeszkadza budowie ba-
ne boiska sportowe dla każdej szko- senów; to dwa odrębne tematy. 
ły, termomodernizacja 5-ciu obiek- Chwała za to Starostwu Powiato-
tów użyteczności publicznej: bu- wemu i osobiście Staroście - Panu 
dynku Urzędu Gminy, Przedszkoli Janowi Puchale. Przecież po wybu-
w Niedźwiedziu i Porębie Wielkiej, dowaniu tego zakładu będzie sporo 
sali gimnastycznej w Niedźwiedziu nowych miejsc pracy. Do tego obie-
i budynku Ośrodka Zdrowia w Po- ktu zostanie rurą doprowadzona 
rębie. Teraz pracujemy nad wnio- ciepła solanka i przyjezdni będą 

Właśnie zakończyliśmy budowę skami dotyczącymi remontu i ogro- mogli kąpać się w wannach. Zresztą 
części dydaktycznej szkoły w Porę- dzenia boiska piłkarskiego, instala- to samo planuje właściciel sąsied-
bie. Trwają starania o pozyskanie cji przeciwpożarowej „Orkanów- niego zakładu, którego ongiś przez 
środków finansowych na zakup wy- ki” oraz remontu kapitalnego Domu 19 lat byłem dyrektorem. Solanki 
posażenia (stoły, krzesła, biurka, Kultury pod przyszłą Szkołę Muzy- nam nie brakuje. Będzie tyle kosz-
szafy, itp.) Sądzę, że w styczniu bę- czną I stopnia. Marzy się rewitali- tować, żeby wszyscy byli zadowo-
dziemy mogli uroczyście oddać ten zacja II etapu centrum Niedźwie- leni. 
imponujący obiekt do użytku (jest dzia; i tu opracowujemy wniosek Sprawa budowy samych basenów 
większy od budynku „starej” szko- pomocowy. na terenach gdzie jest otwór wydo-
ły). Wykonawca zaplanował przy- bywczy, wymaga kilku ważnych 
śpieszenie terminu oddania hali przedsięwzięć, jak: wymiana grun-
sportowej. Początkowy termin to  tów w celu poszerzenia terenu base-
31 VIII 2014 r. Teraz planuje oddać To moja czwarta kadencja.16 lat nów, opracowanie koncepcji zago-
ją na Dzień Dziecka. Wprawdzie pracy na urzędzie wójta gminy star- spodarowania tego terenu, doku-
pomoc finansowa, jaką otrzymali- czy. Niech inni popróbują tych za- mentacji, zdobycie stosownych po-
śmy z Ministerstwa Sportu, opiewa szczytów. zwoleń i co najważniejsze, pozy-
na kwotę 1.390.000,00 złotych, ale  Oczywiście, jeżeli ten, kto zosta- skanie sfinansowania ich budowy. 
i za to serdecznie dziękujemy. nie moim następcą zwróci się z pro- Szanowni Państwo! Przed nami  

Parę miesięcy temu zakończyli- śbą o pomoc, powiedzmy na rok, Święta Bożego Narodzenia i Nowy 
śmy kolejny etap rozbudowy wodo- czy dwa, tj. do chwili stwierdzenia, Rok 2014. 
ciągów gminnych. To inwestycja o że „ja już wszystko opanowałem    Ż yczę dużo zdrowia oraz tego, by 
wartości ponad dwa i pół miliona zł, i nie jest mi żaden doradca potrzeb- spełniły się Państwu wszystkie ży-
tak bardzo nam wszystkim potrzeb- ny”, to chętnie mu pomogę. Mam czenia składane przy stole wigilij-
na. Jesteśmy po jej rozliczeniach   sp o ro doświadczenia i kontaktów, nym. Do Siego Roku!
i zwrocie pożyczonych pieniędzy. które należy wykorzystać i konty-
Co będzie dalej?  Nie mam czasu o nuować. 
tym myśleć. Wpierw musimy za- Chcę wystartować do Rady Po-
kończyć i rozliczyć inne złożone wiatu Limanowskiego, aby przypil-
wnioski, bo to jest bardzo istotne. nować budowy basenów geoter-
Unia Europejska postawiła twarde malnych w Porębie. To kiedyś obie-
warunki:wykonać, zapłacić i dopie- całem mieszkańcom naszej Gminy  
ro wtedy rozliczyć. i chcę to zrealizować. Rozmawiał Stanisław Stopa

Przed kilku dniami mieliśmy kon- 3 grudnia Spółka „Gorczańskie 
trolę rozliczenia zakupu pojemni- Wody Termalne”, którą kieruje na 
ków na śmieci. Trwało to około ro- 1  etatu Pan Marek Mąkowski, łą-
ku. Na szczęście, nie było żadnych cząc tę pracę z funkcją Sekretarza 
uwag. Pozostały jeszcze do rozli Gminy, otrzymała koncesję na wy

Zadaniami priorytetowymi na 
nowy rok będą pewnie: dokończe-
nie budowy hali sportowej w Porę-
bie Wielkiej oraz gminnej sieci wo-
dociągowej. 

Na ile jest Pan optymistą w ich re-
alizacji w świetle ciągłych i coraz to 
nowych ograniczeń finansowych 
płynących z rządu? 

Jak Pan Wójt widzi swoją przy-
szłość w kontekście wyborów sa-
morządowych w 2014 roku? 

W imieniu Czytelników dziękuję 
za podsumowanie Starego Roku.

 W Nowym, życzę Panu Wójtowi 
zrealizowania wszystkich zamie-
rzeń i planów, zaś Pańskiej Rodzi-
nie zdrowia i wszelkiej pomyślno-
ści!

8
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Czego należy życzyć Panu na 
Za jedno z dużych osiągnięć na- 2014 rok? Czego zaś życzyłby Pan 

leży - moim zdaniem - uznać powo- mieszkańcom naszej, pięknej Gmi-
łanie do życia Publicznej Szkoły ny?
Muzycznej I stopnia w naszej Gmi-
nie. Był Pan jednym z ojców chrze-
stnych tego projektu. Jak on się na-
rodził i jak doszło do jego realiza-
cji?

Dziękuję za ciekawą rozmowę,  
porcję przemyśleń, opinii i ocen.

Życzę Panu Przewodniczącemu 
pełnego w sukcesy Nowego Roku, 
tak na niwie pracy samorządowej, 
jak i zawodowej, a Pańskiej Rodzi-
nie niech dostarczy wiele radości    
i satysfakcji!

ło taki efekt, że szkoła działa już od 
tego roku. Na chwilę obecną zajęcia 
odbywają się w godzinach popołud-
niowych w budynku Zespołu Szko-
ły i Gimnazjum w Niedźwiedziu. Sobie dużo zdrowia i wytrwało-

Zostały napisane wnioski pomo- ści, to mi w zupełności wystarcza 
cowe na wykonanie kapitalnego re- do zdobywania całej reszty potrzeb-
montu budynku Domu Kultury;  nej do życia. Mieszkańcom życzę 
czekamy na decyzje. Mamy nadzie- również dużo zdrowia, bowiem jak  

Razem z Panem Markiem Mąko- ję, że uda się wyremontować Dom się jest zdrowym, to jest chęć do 
wskim mamy już spore doświad- Kultury, aby Szkoła Muzyczna mo- pracy i podejmowania wielu przed-
czenie w tym temacie, ponieważ na- gła mieć właśnie tam swoją siedzi- sięwzięć. Poza tym życzę uśmie-
sze dzieci uczą się w szkołach mu- bę. Dom Kultury posiada dużą salę, chu, pozytywnego myślenia oraz te-
zycznych i uważamy, że jest to nau- która jest niezbędnym elementem go, aby żyło się lepiej, aby każdy 
ka, która bardzo rozwija, przynosi każdej szkoły artystycznej, spełnia miał pracę i godny byt. Zdrowych, 
wiele radości i daje satysfakcję. Jest   również dogodne warunki, bowiem Wesołych i Rodzinnych Świąt Bo-
to jednak trudna i pełna wyrzeczeń usytuowany jest w centrum Gminy. żego Narodzenia!!! 
droga, ale prędzej, czy później przy- Miejmy nadzieję, że wszystko pój-
nosi owoce. dzie zgodnie z planem i nasza szko-

Widząc duże zainteresowanie mu- ła będzie się rozwijała w budynku 
zyką wśród mieszkańców Gminy, Domu Kultury, a dzieci, które są 
czego dowodem licznie działające przyszłością naszej Gminy, będą 
zespoły regionalne, zrodził się po- mogły realizować swoje pasje.
mysł utworzenia szkoły, która dała-  Myślę, że w okresie świątecznym 
by możliwość rozwijania zdolności będziemy razem kolędować. O ile 
muzycznych dzieciom z naszego te- mi wiadomo, pod koniec stycznia Rozmawiał Stanisław Stopa
renu. Dlatego też, zabraliśmy się za odbędzie się koncert, na który ser-
ten projekt bardzo porządnie, co da decznie wszystkich zapraszam.

W pomocy społecznej 
większe potrzeby

stopniowo się nasilają. Istnieje konieczność kontynuowa-
nia podjętych działań i mając na uwadze dobro wielu osób 
i rodzin, oczywistym staje się, aby środki w budżecie Gmi-
ny, choć w części zabezpieczyły w/w potrzeby. 

W roku 2013 dużą korzyścią i odciążeniem finansowym 
Nieustannie zachodzące zmiany polityczno - gospodar- dla Ośrodka była możliwość świadczenia usług w formie 

cze w Polsce, poza pozytywnymi oddziaływaniami wy- prowadzenia pracy przez asystenta rodziny dla 16 rodzin 
wołują coraz to większe pogłębianie się niekorzystnych przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. 
zjawisk: bezrobocie, obniżenie dochodów, coraz większy Ta nowa forma pomocy społecznej była możliwa do zao-
brak poczucia bezpieczeństwa, uzależnienie od osiąg- ferowania w ramach realizacji resortowego programu 
nięć techniki (komputery, komórki), brak stabilizacji życio- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asy-
wej i zawodowej, ucieczka w środki odurzające i substan- stent Rodziny 2013”. Środki na zabezpieczenie utrzyma-
cje psychotropowe, alkoholizm.   nia asystentów rodziny pochodziły z dotacji celowej i wy-

Niepokojącym staje się, fakt, że dotyka to coraz częś- nosiły 31.875 zł. 
ciej młodych ludzi mieszkających nie tylko w dużych a- Aby w dalszym ciągu ułatwiać rodzinom wypełnianie ról 
glomeracjach miejskich, ale także na wsi. Nie brakuje na społecznych i doprowadzić do osiągnięcia ich podstawo-
terenie naszej Gminy rodzin, w których występuje wiele wej stabilizacji życiowej, tym samym nie dopuścić do 
problemów i które wymagają poza pomocą finansową na umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach opie-
zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych, róż- kuńczych lub rodzinach zastępczych, zasadnym staje 
nego rodzaju wsparcia specjalistycznego zarówno psy- się, aby w dalszym ciągu w katalogu świadczeń pomoco-
chologiczno - społecznego jak i prawnego. wych nie zabrakło pomocy w postaci asystenta rodziny.

Występujące coraz częściej sytuacje kryzysowe w ro- W trosce o dobro tych rodzin dołożymy wszelkich starań 
dzinach powodują, że działania pomocy społecznej mu- i będziemy dążyć do utrzymania pozafinansowych ofert 
szą być skierowane na udzielanie wsparcia w zakresie pomocowych z nadzieją, że władze gminy pozytywnie za-
odzyskania zaufania we własne możliwości wyjścia z tru- akceptują podjęte działania i uwzględnią w budżecie na 
dnych sytuacji życiowych. W tym celu Ośrodek od 2012 ten cel środki.
roku prowadzi Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla W imieniu własnym jak i wszystkich pracowników Gmin-
Osób Dotkniętych Przemocą z którego w roku 2013 sko- nego Ośrodka Pomocy Społecznej, z okazji Świąt Boże-
rzystało 57 osób. Udzielenie wsparcia prawnego i psy- go Narodzenia składam moc najserdeczniejszych ży-
chologicznego w ramach prowadzonego Punktu było mo- czeń: wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, radości i Bło-
żliwe do tej pory dzięki otrzymywanej dotacji celowej w gosławieństwa Bożego.
kwocie 5.120.00 zł z przeznaczeniem na świadczenie 

Zofia Szymańskausług w/w zakresie. W roku 2014 dotacja zostaje wstrzy-
Kierowniczka GOPSmana, jednak problemy nie znikły, a wręcz przeciwnie, 
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30 sierpnia oddany został do użytku wyremontowa-

ny i zmodernizowany budynek zaplecza sportowo - re-
kreacyjnego GKS „Orkan” Niedźwiedź - zlokalizowa-
nego w Porębie Wielkiej. Zadanie zostało wykonane 
dzięki wsparciu środków finansowych pochodzących 
z Unii Europejskiej (EFRROW) w ramach operacji  
„Remont - Modernizacja Gminnego Klubu Sportowe-
go „Orkan” Niedźwiedź, której celem jest poprawa ja-
kości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie 
potrzeb społeczności lokalnej i promowanie aktywne-
go trybu życia i lokalnej twórczości kulturalnej, jak 
również wsparcie w integracji, aktywizacji oraz edu-
kacji mieszkańców Pięknej Ziemi Gorczańskiej, po-
przez remont i modernizację budynku zaplecza spor-
towo - rekreacyjnego Gminnego Klubu Sportowego 
„Orkan” Niedźwiedź. Operacja zrealizowana w ra-
mach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie 
małych projektów, zgodnie z umową przyznania po-
mocy finansowej zawartą pomiędzy Gminą Niedź-
wiedź, a Samorządem Województwa Małopolskiego. 
Koszt realizacji wyniósł 68 165,97 zł, kwota pomocy 
finansowej - 24 999,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej w odpowie-
dzi na pismo z dnia 23 sierpnia 2013 roku informuje, że 
„nie jesteśmy w posiadaniu fotoradarów, które mogli-
byśmy ustawiać przy drogach powiatowych na życze-
nie mieszkańców. Domyślamy się, że mieszkańcom 
chodzi o ustawienie znaków D 51, które to znaki usta-
wia się w miejscach gdzie wyrywkowo jest prowadzo-
ny pomiar prędkości ruchu wraz z dokumentacją foto-
graficzną. Ponieważ nie mamy z Urzędu Gminy Nie-
dźwiedź zapewnienia (kopii porozumienia z ITD), że 
takie kontrole będą prowadzone, nie możemy też usta-
wiać takich znaków. Jedynym rozwiązaniem proble-
mu mogą być wzmożone kontrole radarowe Policji, bo 
na odcinku tym obowiązuje prędkość do 50 km/godz.”            

Dyrektor PZD inż. Marek Urbański

W dniach od 7 do 10 listopada odbyła się 39 edycja 
„Limanowskiej Słazy”. W ciągu czterech dni festiwalu 
przed komisją konkursową i limanowską publiczno-
ścią zaprezentowało się 580 wykonawców: gawędzia-
rzy, instrumentalistów, pieśniarzy oraz członków ze-
społów tanecznych i śpiewaczych. Nie zabrakło wśród 
nich reprezentantów naszego, zagórzańskiego folklo-
ru. Oto nasze osiągnięcia:

z Niedźwiedzia (muzyki ludowe);
z Koniny (skrzypce - solo); 

z Poręby Wielkiej 
(mistrz i uczeń);

z Niedźwiedzia (mistrz  
i uczeń);

 z Poręby Wielkiej (śpiew solowy);
z Koniny (śpiew solowy).

z Poręby Wielkiej (grupy śpie-
wacze).

z Koniny (gawędziarze).

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za promocję 
folkloru naszej Gminy! 

 trze-
cim miejscu w powiecie (1118 zł 22 gr).  

Opracowanie strony
Stanisław Stopa

I MIEJSCE: 

„Gorcanie” 
Andrzej Krzysztofiak           
Bronisław Kaczor z uczniami 

Jakub Rusiecki  z uczniem 

 Anna Kaciczak
 Marta Bednarz 

II MIEJSCE: 

Porębiański Ród” 

III MIEJSCE: 

Stanisław Kurek 

„Gazeta Krakowska” podała w dniu 7 listopada miłą 
dla nas informację. Otóż, okazuje się, że w wydatkach 
finansowych pozyskanych ze środków unijnych w la-
tach 2009 - 2012 w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca nasza gmina uplasowała się na honorowym,

Dla porównania w sąsiednich gminach wyglądało to 
następująco: Mszana Dolna - 351 zł 53 gr, Kamienica -  
437 zł 92 gr, a w samej Limanowej - 467 zł 34 gr.

Wyprzedziły nas tylko gminy: Jodłownik (1500 zł )   
i Słopnice (1335 zł). 
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 10 listopada w niedzielne popołudnie, w przeddzień 
Święta Niepodległości, odbył się w sali Gminnego O-
środka Kultury koncert zorganizowany przez Publicz-
ną Szkołę Muzyczną, która rozpoczęła swoją działal-
ność 2 września. 

Przybyły całe rodziny, by wspierać swe, występujące 
po raz pierwszy pociechy. Prowadzący koncert dyrek-
tor szkoły Robert Rosiek, przedstawiał kolejno swo-
ich uczniów, którzy po dwóch miesiącach nauki potra-
fili przygotować się do występu na scenie. Występo-
wali także uczniowie bardziej zaawansowani w nau-
ce, prezentując już spore osiągnięcia. Publiczność na-
gradzała każdy występ gorącymi brawami. 

W drugiej części przygotowano  w wykonaniu dzieci 
chóralny śpiew pieśni patriotycznych z okazji 95 ro-
cznicy odzyskania niepodległości. 

Na zakończenie, kadra nauczycielska szkoły zapre-
zentowała trzy utwory, których wykonanie zachwyci-
ło słuchaczy.                                                            

Maria Lupa

Tadeusz Patalita, szef limanowskich struktur PO, zo-
stał wybrany do Rady Krajowej Platformy Obywatel-
skiej RP. Podczas Konwencji Krajowej PO delegaci 
partii rządzącej wybierali członków Rady Krajowej, 
Krajowego Sądu Koleżeńskiego oraz Krajowej Komi-
sji Rewizyjnej. Tadeusz Patalita, szef limanowskich 
struktur  Platformy otrzymał 763 głosy i został jednym 
z 120 członków Rady Krajowej PO, która w dniu 15 
grudnia wybrała nowy zarząd partii.

 Serdecznie gratulujemy!                                       SS
 

W niedzielę 15 grudnia, odbyło się spotkanie wigilij-
ne dla osób starszych i samotnych z naszej Gminy.

Miejscem spotkania była siedziba Stowarzyszenia 
(stara plebania) w Niedźwiedziu, a prowadził je ksiądz 
Dziekan Marek Wójcik. 

Wigilia rozpoczęła się wspólną modlitwą i pieśnią 
adwentową Archanioł Boży Gabryel. Ks. Piotr odczy-
tał zebranym fragment Ewangelii o Narodzeniu…. 

Życzenia świąteczne składali: ks. Dziekan Marek 
Wójcik, Wójt Janusz Potaczek, Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Anna Liberda, s. Maria Rokosz, szefowa 
parafialnego spotkania Zofia Opach. Potem wszyscy 
łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia, a wśród 
nich najważniejsze; zdrowia i spotkania się za rok. 

Po życzeniach wszyscy zasiedli do wieczerzy wigi-
lijnej. Świąteczną atmosferę wzmocniła pięknie ude-
korowana sala i nakryte stoły. Podano tradycyjne pol-
skie dania: barszcz czerwony z uszkami, paszteciki     
z barszczem grzybowym, pierogi, ryba, kapusta z gro-
chem, gołąbki z sosem grzybowym, ciasta, kawa, her-
bata. Potrawy przygotowane przez nasze parafianki, 
były bardzo smaczne. 

Wspólne śpiewanie kolęd do których przygrywali 
Agata Napora i Jan Rataj, wytworzyło radosny, świą-
teczny nastrój. Na zakończenie wszyscy otrzymali pa-
czki świąteczne, sponsorowane przez Urząd Gminy, 
co też było miłym akcentem. Wyjątkowe spotkanie 
przepełnione zapachem świąt, to zasługa organizato-
rów, którym należą się serdeczne gratulacje.

Anna Liberda

 KOMUNIKAT - na terenie NIEDŹWIEDZIA: Usługi Zmechanizo-
wane i Budowlane  Marek Potaczek: tel. 600 618 233

Wykonawcami zimowego utrzymania dróg gmin- - na terenie PODOBINA: Firma Usługowo - Han-
nych na terenie GMINY NIEDŹWIEDŹ będą w zi- dlowa „STAN TYNK”- Stanisław Wsół; tel. 18 33 38 
mie 2013/2014: 096,  604 085 345

- na terenie KONINY: Usługi Zmechanizowane       Informacje na temat zimowego utrzymania dróg 
i Budowlane Marek Potaczek - tel. 600 618 233  gminnych można uzyskać w Urzędzie Gminy od go-

 - na terenie PORĘBY WIELKIEJ: Handel Drew- dziny 7.30 do godziny15.30, albo pod numerem tele-
nem  Usługi Transportowe Henryk Kościelniak: fonu: 18  33 12 775

 tel. 888 632 740,  606 959 152
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Informacje przekazane 
na sesjach wrześniowej 

 i październikowej Rady Gminy.

domieni o konieczności wycięcia wywiązali (wpłaty), solary są insta-
gałęzi na drzewach znajdujących lowane, teraz pora na lidera projek-
się przy budynkach i w miejscach tu, czyli Fundusz Szwajcarski 
publicznych, a zagrażających bez- - Natura 2000. Dostałem zapro-
pieczeństwu. W tym miejscu chcę szenie od RDOŚ w Krakowie, adre-
się zwrócić do mieszkańców, aby sowane „Szanowni Państwo”. Cho-
również zajęli się porządkami w o- dzi o spotkanie w dniu 8 X w budyn-
toczeniu własnych posesji, (choćby ku Wiejskiego Ośrodka Kultury w 
wyczyszczenie korytek czy przepu- Ochotnicy Dolnej w sprawie planu 
stów), a nie czekali na gminę, która zadań ochronnych dla obszaru Na-
miałaby to wszystko zrobić.   tura 2000 „Ostoja Gorczańska”, do-

- Wysłałem pismo z propozycją tyczące siedlisk nieleśnych, stano-
zakupu ciągnika do odśnieżania wiących przedmioty ochrony w Na-
chodników. Na Konwencie Wójtów turze. Chciałbym, aby delegacja na-- Chodnik do Koniny. Do Mar-
i Burmistrzów w Limanowej usta- szej Rady pojechała i w tym ucze-szałka Sowy przesłaliśmy wszyst-
lono, że każda gmina będzie indy- stniczyła, bo jeżeli nie będzie tam kie dokumenty, o które w jego imie-
widualnie rozmawiać z dyrektorem naszej reprezentacji, to późniejsze niu prosiła dyrektor Urzędu Mar-
Powiatowego Zarządu Dróg. działania w tej sprawie nic nie będą szałkowskiego; czekamy na odpo-

- Rozliczamy wnioski pomocowe. warte. Tam będzie można składać wiedź. Odbyłem rozmowę ze Staro-
Otrzymaliśmy zwrot za kotłownię uwagi i wnioski w trybie warszta-stą Janem Puchałą w sprawie dofi-
w przedszkolu w Porębie Wielkiej. tów ustnie do protokołu, ale bardzo nansowania budowy chodnika. Po-

- Wysłaliśmy wnioski o płatność: prosimy o formułowanie ich na pi-wiedział, że jak będzie przyrzecze-
rewitalizacja rynku i zakup pojem- śmie i przekazywanie za pomocą nie dofinansowania z Urzędu Mar-
ników na śmieci. Dzisiaj został wy- poczty elektronicznej lub tradycyj-szałkowskiego, to powiat znajdzie 
słany w imieniu klubu sportowego nej do Regionalnej Dyrekcji Ochro-potrzebne 50% środków. Informu-
„Orkan” ostatni wniosek na remont ny Środowiska w Krakowie, lub ję, że jesteśmy już na III miejscu i w 
obiektu sportowego przy boisku. Gorczańskiego Parku Narodowego. rozmowie Marszałek Sorys zapew-

- Państwo jest na dzisiaj winne na- Sądzę, że petycję, którą przygoto-nił o tym, że jeśli nie będzie pienię-
szej Gminie ponad 500 tys. złotych  waliśmy na posiedzeniu Komisji dzy w tym roku, to na pewno znajdą 
i nie widać szans ich odzysku. Leśnictwa, też trzeba by przesłać.się one w przyszłym.  

- Trwają sukcesywne działania - Konwent wójtów i burmistrzów - Mapy wodociągowe są realizo-
dotyczące pomocy finansowej na w Limanowej. Trwają wielkie targi wane systematycznie. Nie ma szans 
dokończenie budowy sali gimna- w sprawie wdrożenia tematów do na budowę wodociągów w tym ro-
stycznej i budynku dydaktycznego programu regionalnego Tarnów -  ku. Nowy nabór na PROW może 
przy szkole w Porębie Wielkiej. Mi- Nowy Sącz; jesteśmy o tyle spokoj-być dopiero od 2014 r. Powtarzam: 
nisterstwo Sportu zwiększyło nam ni, że znajdujemy się w programie może być! Czuwam nieustannie, by 
wskaźnik z 31 do 46, co oznacza do- regionalnym odnośnie budowy ba-było wszystko przygotowane. Aby-
datkową kwotę 459 tys, zł. Nieste- senów geotermalnych. To jest zapi-śmy mogli w sprzyjających warun-
ty, na dzień dzisiejszy nie możemy sane, nie ulegnie zmianie i jest na-kach przystąpić do realizacji.  
jej spożytkować, ponieważ dotacja szym ogromnym sukcesem.- Komunikaty o zakazie palenia 
rozkłada się na 2 lata; 2013 i 2014. - Otrzymaliśmy zwrot pieniędzy śmieci zostały ogłoszone we wszy-
Kiedyś będzie ona w całości do za wykonanie remontu dróg rolni-stkich kościołach. W tej sprawie nie 
ewentualnej dyspozycji, ale tę część czych i odbudowę dróg powodzio-będzie ulgi, kominiarze będą spra-
z 2013 r. musimy zarezerwować na wych. Czekamy na refundację rewi-wdzać. Spalania w dalszym ciągu 
zapłatę solarów (II etap). Działa to talizacji rynku (ok. 100 tys. zł) i za-się odbywają, a sprawa jest poważ-
na zasadzie: zapłać i czekaj! Fun- kupu pojemników. na. Przecież choroby nowotworo-
dusz Szwajcarski jeszcze nam nie - Zakończony został remont bu-we nie powstają same z siebie. 
zrefundował I etapu.Wybieramy się dynku klubowego. Czekamy na re-Wdychanie tych wszystkich spalin  
15 października do wiceministra fundację. i chemicznych substancji, to nieste-
Rozwoju Regionalnego, aby te pie- - Solary. Musieliśmy zapłacić II ty, pierwsza przyczyna tych cho-
niądze wpłynęły jak najszybciej, bo ratę w wysokości 320 tys. zł. za III rób. Jeżeli wszyscy tego nie zrozu-
nowego kredytu już nie zaciągnę. kwartał. Niestety, nie dostmiemy, to nic z tego nie będzie. 
Myśmy się ze swoich zobowiązań - Sołtysi zostali pisemnie powia-

aliśmy je-
szcze zwrotu z II kwartału.
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          - Chcemy zwiększyć liczbę chęt- ne Komisje Rady Gminy o zapozna-Otrzymaliśmy 390 tys. zł, ja-
nych na wykonanie solarów z listy nie się z tymi materiałami tak, abyś-ko środki pomocowe na zakończe-
rezerwowej na listę podstawową. my mogli zapoznać z nimi radnych nie rozbudowy szkoły w Porębie 
Istnieje możliwość, że bez dodatko- na sesji styczniowej. Według mojej Wielkiej. Publicznie dziękuję: Panu 
wego przetargu każda gmina może oceny są tam jedynie drobne uchy-Wojewodzie Małopolskiemu Jerze-
zgłosić 5%. Jeżeli ktoś jest na tej li- bienia. mu Millerowi, Posłance Krystynie 
ście, proszę o kontakt z Justyną Ła- - Część dydaktyczna szkoły w Po-Skowrońskiej, wiceprzewodniczą-
buz by się ewentualnie dopisać, bo- rębie jest zakończona, teraz trwają cej Komisji Finansów w Sejmie, 
wiem jest to uzależnione od liczby odbiory. Myślę, że poświęcenie na-która walnie się do tego przyczyni-
osób, które się na listę już wpisały.   stąpi w styczniu. ła oraz posłowi Ireneuszowi Rasio-

- Przygotowuję specjalne „podzię- - Natura 2000 - dokumenty zwią-wi za pomoc. 
kowania” dla naszych bohaterskich zane z tą sprawą zostały rozesłane - Kompletujemy wnioski na dofi-
młodzieńców, którzy niszczą znaki radnym, także wójtom  gmin „około-nansowanie remontów 2 mostów: 
drogowe, ławki, kosze, itd. Szcze- parkowych”. Mieszkańcom, dokład-os. Szwaje w kierunku Koniny i os. 
gólnie bulwersuje niszczenie zna- na informacja przekazana zostanie Woźny w Koninie. Mamy przygoto-
ków drogowych.Ostrzegam, iż w ra- na zebraniach wiejskich, które zor-wane mapy, kosztorysy i oświad-
zie wypadku, to oni poniosą wszel- ganizujemy po uporaniu się z tym czenia. Decyzje Wojewody zapad-
kie konsekwencje. Rozumiem, że problemem przez GPN.ną, jak przypuszczam, gdzieś w po-
młodość ich rozpiera, ale nie tędy - Uruchamiając Państwową Szko-łowie grudnia. 
droga! Apeluję do wszystkich mie- łę Muzyczną I stopnia, zapożyczy-- Kompletujemy dokumenty na 
szkańców o  pomoc i reakcję! liśmy na jej działalność w III kwar-dofinansowanie zabezpieczenia 

tale br. kwotę 105 tysięcy złotych z przeciwpożarowego „Orkanówki”. 
Informacja z sesji listopadowej „budżetu” hali sportowej. Niestety, Możemy ze względu na fakt, iż jest 

(stan na dzień 11 listopada) Ministerstwo Edukacji Narodowej to zabytek, uzyskać 100% dofinan-
 przyznało nam zaledwie 33 tys. zł. sowania.   

- Otrzymaliśmy zwrot pieniędzy za Na nic zdał się mój wyjazd z T. Pata-- 30 X mamy w Zakopanem spot-
wykonanie rewitalizacji rynku. Cze- litą do Warszawy, gdzie usłyszeli-kanie z Wojewodą. Będzie na nim  
kamy na zwrot za zakup pojemni- śmy: nie ma pieniędzy i kwita. Jak obszerna porcja wiedzy o projekcie 
ków i remont budynku Klubu Spor- żeście się decydowali na taką szko-Natura 2000. Informację ze spotka-
towego „Orkan”. łę, to musicie ponieść część konse-nia przekażę na piśmie.

- Rozliczona została dotacja (ok. kwencji finansowych. - Staramy się o 1,5 mln zł. na urzą-
390 tysięcy zł.) na dokończenie bu- Widoczny jest spory ubytek śmie-dzenie i remont budynku Domu Kul-
dowy części dydaktycznej szkoły w ci. W poprzednich miesiącach opła-tury pod szkołę muzyczną. 
Porębie Wielkiej. Złożyliśmy kolejny ta wynosiła ok. 45 tys. zł, a w listo-- Starosta limanowski planuje 13 
wniosek, który podpisał i wysłał do padzie spadła do ok. 25 tysięcy.listopada odbyć Konwent Wójtów    
Premiera p. Wojewoda Jerzy Miller. - Budżet Gminy na 2014 r. chce-i Burmistrzów. Niestety, w tym roku 
Chodzi o doposażenie pomiesz- my uchwalić między świętami.nie będziemy odśnieżać chodników 
czeń dydaktycznych. Mam prośbę do poszczególnych przy drodze powiatowej (są jej czę-

- Zakończona została komplekso- komisji, aby zebrały się w terminie ścią). Proponowaliśmy zakup spe-
wa kontrola RIO. Podpisaliśmy koń- do 15 grudnia, tak, by w tym dniu cjalnego ciągniczka przeznaczone-
cowy protokół. Po otrzymaniu zale- Komisja Budżetowa mogła sporzą-go do odśnieżania chodników; nie 
ceń pokontrolnych, proszę stosow- dzić końcowy wniosek. ma żadnej reakcji na tę propozycję. 

  

Na początku 2013 r. miał w telewizji miejsce kolejny pro-
gram E. Jaworowicz. Został w nim pokazany trzeci z kolei po-
żar domu w wyniku którego wszystko spłonęło. W progra-
mie wystąpiła dziewczynka, która ma bezwład nóg. Spłonęły 
jej nawet wózki, które miała. Przypadkowo oglądałem ten 
program. Wzruszyła mnie scena, gdy ojciec, poczciwy czło-
wiek, stwierdził publicznie na wizji, że odbierze sobie życie, 
bo nad jego domem ciąży chyba jakieś fatum. Wówczas 
dziewczynka, jego córeczka, przytuliła się do niego mówiąc: 
tatusiu, damy sobie jakoś radę. Bardzo mnie to wzruszyło. 
Pomyślałem sobie; dlaczego nie mógłbym jej pomóc? Pod-
jęliśmy wspólnie z sołtysami decyzję, że zafundujemy więź-
bę dachową. Nawiązałem kontakt z wójtem Gminy Mircze, 
Lechem Szopińskim. Pan Kościelniak wykonał więźbę, którą 
przekazaliśmy. Potem zostaliśmy zaproszeni na dziękczyn-
ny koncert, na który pojechaliśmy z T. Patalitą. Radna Sej-
miku Małopolskiego B. Dziwisz zorganizowała w imieniu 
Marszałka Małopolski M. Sowy paczki, no i była bardzo sym-
patyczna uroczystość. Otrzymaliśmy podziękowanie i tak się 
ta przygoda skończyła.                                  

 Janusz Potaczek
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RODZAJ  PODATKU 
 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

     
  1/ od gruntów: 
     a) związanych z prowadzeniem dzia- 
 łalności gospodarczej, bez względu na  
 sposób zakwalifikowania w ewidencji  
 gruntów i budynków.............................. 
    b ) pod jeziorami, zajętych na zbiorni- 
 ki wodne retencyjne lub elektrowni 
 wodnych……………………………....  
     c) pozostałych, w tym zajętych na  
 prowadzenie odpłatnej statutowej dzia- 
 łalności pożytku publicznego przez  
 organizacje pożytku publicznego……... 
  
 2/ od budynków lub ich części:  
     a)  mieszkalnych……………………. 
     b) związanych z prowadzeniem dzia- 
 łalności gospodarczej oraz budynków 
 mieszkalnych lub ich części zajętych  
 na prowadzenie działalności gospodar-  
 czej......................................................... 
     c) zajętych na prowadzenie działalno- 
 ści gospodarczej w zakresie obrotu  
 kwalifikowanym materiałem siewnym...    
     d) zajętych na prowadzenie działal- 
 ności gospodarczej w zakresie udziela - 
 nia świadczeń zdrowotnych................... 
     e)   pozostałych, w tym zajętych na  
 prowadzenie odpłatnej statutowej dzia- 
 łalności pożytku publicznego przez  
 organizacje pożytku publicznego……... 
 

   4/ od budowli ..................................... 
 

 

 
 
 

 
 

74 gr od 1 m kw. powierzchni 
 

 
4 zł  51  gr od 1 ha powierzchni 

 
 
 

35 gr od 1 m kw. powierzchni 
 

 
70 gr od 1 m kw. powierzchni użytkowej 
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 10,65 zł od 1 m kw. powierzchni użytk.

   4,63 zł od 1 m kw. powierzchni użytk.

zł 80 gr od 1 m kw. pow. użytkowej  
 
 

 
 
 

  
 
 
 

  7,63 zł za 1 m. kw. powierzchni użytk.    
 

2%  
 

   
 
 

 

 

 
 

 
Opłata targowa 

 

 
10,00 zł za jedno miejsce sprzedaży. 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
   

 
  1. Opublikowane obok stawki 
podatków i opłat lokalnych obo-
wiązują od 1 stycznia 2014 roku. 
  2. Obowiązuje podatek od  

posiadania więcej niż 1 psa. 
  3. Od opłaty miejscowej (klima -
tycznej) zwolnieni są:  
  - dzieci i młodzież ucząca się  
w wieku do 25 lat przebywająca
indywidualnie na terenie Gminy 
Niedźwiedź, 
  - emeryci i renciści nie objęci 
zwolnieniem ustawowym. 
 4. Wysokość stawek podatkowych
od środków transportowych   
do wglądu w Urzędzie Gminy, 
u Sławomira Grzywacza.    
   

 

                            Drogi............................ 10 groszy od 1 m kw. powierzchni  

10 złotych od drugiego i każdego
 następnego psa. 

 Podatek od posiadania psów..........

14
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- Bardzo dobrze, że Starostwo podzieliło tę inwesty-
cję na dwa etapy - mówi Janusz Potaczek, Wójt gminy 
Niedźwiedź. - Wody na Podhalu to wody termalne, cie-
płe. Nie mają właściwości leczniczych. My mamy so-
lankę, ciepłą wodę leczniczą. Gmina liczy na rozwój 
balneologii - dodaje Wójt. - To trwa już kilkadziesiąt 
lat, ale wreszcie nabrało tempa - zauważa J. Potaczek. Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego   

 Mieszkańcy Poręby Wielkiej nie mogą doczekać się Spółka „Gorczańskie Wody Termalne” otrzymała dnia         
Centrum Rekreacji i Balneologii. Liczą, że dzięki tej 3 grudnia koncesję na wydobywanie wód termalnych 
inwestycji wieś czeka rozkwit, a wielu tutejszych zy-w Porębie Wielkiej. Odebrał ją prezes spółki Marek 
ska pracę. Jak zauważa sołtys wsi Piotr Haras, nowe Mąkowski. Warunkiem utrzymania w mocy koncesji 
miejsca pracy powstaną przy centrum, wzbogacą się jest jednak rozwiązanie problemu zrzutu zasolonych 
także ci, którzy prowadzą pensjonaty i gospodarstwa wód - nie wiadomo, czy po modernizacji oczyszczal-
agroturystyczne. - Wszyscy czekamy na to cierpliwie nia będzie zdolna przyjąć i oczyścić ścieki w wystar-
już od 50 lat. Bardzo chcemy, żeby centrum powstało - czającej ilości.
mówi Piotr Haras. - To będzie wielka radość dla miesz-- Udzielona koncesja, zgodnie z wnioskiem Gorczań-
kańców - zapewnia.skich Wód Termalnych, zezwala na eksploatację wód 

3 W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, stanowiącym termalnych w ilości 5m /dobę. Koncesja określa jed-
załącznik do budżetu powiatu, zakłada się wykonanie nak wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
pierwszego etapu inwestycji przed 2017 r. W pierw-środowiska, w tym przypadku warunkiem jest obowią-
szym etapie została opracowana koncepcja inwestycji zek rozwiązania przez Gorczańskie Wody Termalne  
zlokalizowana na nieruchomości należącej do jednost-Sp. z o.o. problemu zrzutu zasolonych wód o minerali-

3 ki Powiatu, tj. Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie zacji 24 g/dm , wykorzystanych do celów balneologi-
Wielkiej. Natomiast drugi etap będzie polegał na bu-cznych i rekreacyjnych - informuje Biuro Prasowe 
dowie basenów rekreacyjnych. Realizacją inwestycji Urzędu Marszałkowskiego. 
ma się zająć spółka Gorczańskie Wody Termalne wraz - Obecnie użytkownik oczyszczalni ścieków, Górna 
z partnerem prywatnym. Termin wykonania tej części Raba Sp. z o.o., nie może jednoznacznie określić,czy i 
inwestycji nie jest na razie znany.jakie ilości ścieków pochodzących z zabiegów balneo-

- To dla nas historyczny moment! Dzięki staraniom logicznych i basenów termalnych będzie mogła przy-
wielu osób, uzyskana koncesja na wydobywanie wód jąć oczyszczalnia w Mszanie Dolnej. Ze wstępnych in-
termalnych w Porębie ostatecznie umożliwia przystą-formacji wynika, że oczyszczalnia po modernizacji po-
pienie do realizacji kluczowych inwestycji wchodzą-winna być zdolna przyjąć i oczyścić ścieki w wystar-
cych w skład Centrum Rekreacji i Balneologii - mówi czającej ilości.
Starosta limanowski Jan Puchała. Aktualnie S-ka „GWT” posiada zgodę S-ki „Górna 

3 - Na bazie występujących wód geotermalnych w Po-Raba” na przyjęcie 20 m  wody na dobę, pod warun-
rębie Wielkiej, budowa Centrum Rekreacji i Balneolo-kiem, że zrzut będzie odpowiednio rozłożony w cza-
gii podzielona została na dwa etapy: pierwszy obejmu-sie. Zwiększenie wydobycia wymaga docelowego 
je budowę Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z hote-rozwiązania problemu zrzutu wykorzystanych wód.
lem i będzie on realizowany przez Powiat Limanowski, - W przypadku braku rozwiązania tej kwestii, możli-
przy Domu Wczasów Dziecięcych. 27 XI Zarząd Po-we będzie wszczęcie postępowania administracyjne-
wiatu  podjął uchwałę o ogłoszeniu przetargu na opra-go w sprawie cofnięcia udzielonej koncesji - mówi 
cowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Piotr Odorczuk, kierownik Biura Prasowego UMWM.
Rekreacji i Balneologii na bazie Wód Geotermalnych Tydzień wcześniej Zarząd Powiatu podjął decyzję    
w Porębie. Kompletna dokumentacja ma być gotowa o ogłoszeniu przetargu na wykonanie projektu pierw-
do połowy maja przyszłego roku, a pozwolenie na bu-szego etapu inwestycji - budowy Zakładu Przyrodole-
dowę - na koniec czerwca. Jeżeli nie wystąpią nieprze-czniczego wraz z hotelem, który powstanie na bazie 
widziane okoliczności, zakłada się wykonanie inwesty-Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej.
cji do końca 2016 roku. Drugi etap polegał będzie na W następnej kolejności czynione będą starania o u-
budowie basenów rekreacyjnych i realizowany będzie zyskanie pozwoleń budowlanych. O ile nie wystąpią 
przez Spółkę „Gorczańskie Wody Termalne”.nieprzewidziane okoliczności, prace ruszą po 30 czer-

wca 2014 roku. Drugi etap polegał będzie na budowie Na podstawie informacji Starostwa Powiatowego 
kompleksu basenów rekreacyjnych  i  realizowany bę- oraz portalu Limanowa.in, opracował S. Stopa
dzie przez spółkę „Gorczańskie Wody Termalne”. 
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   Czech Bartłomiej, Kaciczak Jakub, 
Burczak Janusz, Liberda Mateusz.

     

 Sylwia Karpierz - kapelmistrzyni

Rok 2013 był kolejnym etapem w 3 - 
letniej działalności Gminnej Orkiestry 
Dętej w Niedźwiedziu. Liczy 26 muzy-
ków. Do naszej grupy wstąpili: Bar-
tłomiej Czech, Krystian Kowalczyk, 
Kacper Palac i Mateusz Wadyl. Próby 
odbywają się w każdy wtorek i czwar-
tek o godzinie 19.00. Na próbach ćwi-
czy się i opracowuje nowy repertuar, 
który poszerza się w szybkim tempie. 

Żeby zobrazować pracę orkiestry    
i nasz codzienny wysiłek, wymienię 
najważniejsze wydarzenia roku, które 
były naszym udziałem:

- Koncert kolęd i pastorałek w koś-
ciołach w Niedźwiedziu, Koninie i Po-
rębie Wielkiej; kolędowanie w zaprzy-
jaźnionej parafii w Słomnikach; Re-
zurekcja w Niedźwiedziu, Msza Świę-
ta w Poniedziałek Wielkanocny w Nie-
dźwiedziu, uroczystości 3 Maja; co-
dzienne „Majówki' na wieży kościel-
nej w Niedźwiedziu; Boże Ciało w 
Niedźwiedziu; Boże Ciało w Krakowie 
w parafii ks. Moskały; Dożynki w Nie-
dźwiedziu; Święto Niepodległości w 
Niedźwiedziu, uświetnienie uroczy-
stości rocznicowych Jubilatów w Gmi-
nie, oraz występy na uroczystościach 
pogrzebowych i okolicznościowych.

W roku 2013 orkiestra otrzymała 
środki finansowe, które posłużyły na 
zakup 12 nowych instrumentów. Wy-
rażamy wdzięczność za otrzymane 
wsparcie finansowe i dziękujemy oso-
bom, które bezpośrednio przyczyniły 
się do pozyskania tego wsparcia. Do-
finansowanie przyczyni się do pod-
niesienia jakości naszego repertuaru. 

Członkowie orkiestry na bieżąco 
prowadzą intensywne poszukiwania 
pośród swoich środowisk wszystkich 
chętnych do zasilenia jej szeregów. 

W zasadzie, jedynym kryterium 
wstąpienia do orkiestry, jest chęć i za-
pał oraz odrobina talentu muzyczne-
go.

Skład naszej orkiestry dętej: Krza-
nik Lidia, Paulina Kowalczyk, Łukasz 
Michalczewski, Mariusz Michalczew-
ski, Liberda Sylwester, Damian Ci-
chórz, Adrian Wadyl, Cichórz Tade-
usz, Paweł Kaciczak Paweł, Kołbon 
Magdalena, Łukasz Liberda, Gniecki 
Łukasz, Anna Karpierz, Chryc Lucy-
na, Barbara Kowalczyk, Tomasz 
Chryc, Dawid Haras, Haras Adrian, 
Kacper Palac, Mateusz Wadyl, Mi-
chał Mysza, Kowalczyk Krystian, 

Z pasją przez życie!
W życiu ważne jest, aby umieć zna-

leźć swoją pasję, zainteresowania. To 
dzięki nim szary dzień przestaje być 
szarym, a codzienne obowiązki mniej 
nużą i męczą. 

Taką pasją dla niektórych miesz-
kańców naszej gminnej społeczno-
ści jest śpiew i związana z nim aktyw-
ność w chórze „Oremus”.

Lata płyną, a nasz chór ciągle istnie-
je, służąc Bogu i ludziom. Ku wielkiej 
radości księdza proboszcza, uświet-
nia każdą większą uroczystość koś-
cielną, reprezentuje naszą gminę na 
corocznych przeglądach chórów  w 
Mszanie Dolnej. 

Chór rozwija się, ciągle poszerza 
swój repertuar, szlifuje głosy na coty-
godniowych, piątkowych próbach z 
siostrą Janiną, której dziękujemy, że 
wciąż w nas wierzy i jest wobec nas 
wymagająca. Członkowie chóru, mi-
mo codziennych obowiązków, pracy, 
nauki znajdują czas na wspólny śpiew 
który daje radość, satysfakcję z do-
brze, pożytecznie spędzonego cza-
su. Szczególne słowa uznania nale-
żą się naszym panom, którzy wyróż-
niają się niezwykłą pilnością i zaan-
gażowaniem. Chociaż czasami w te-
lewizji pokazują ważne rzeczy: mecz, 
skoki, to jednak próba chóru jest dla 
nich najważniejsza.  

Miniony rok kalendarzowy to kolej-
ny etap w historii chóru „Oremus”, 
czas wytężonej i radosnej pracy. Ma-
my nadzieję, że następne lata zaowo-
cują kolejnymi, może jeszcze pięk-
niejszymi utworami, które będą da-
wać radość słuchania naszym drogim 
parafianom, mieszkańcom gminy, 
przede wszystkim zaś, będą służyć  
Bożej chwale.

Chórzystka
 Ewa Nawara

   

Dzięki dobremu wyposażeniuw 
sprzęt oraz kwalifikacjom nauczy-
cieli, prowadzimy zajęcia instruktażo-
we z tenisa ziemnego, narciarstwa 
zjazdowego, biegowego, łyżwiarstwa  

Pamiętamy o jednym - przez sport 
uczymy dzieci i młodzież zdrowego 
stylu życia fizycznego i psychicznego. 
Jesteśmy wierni idei propagowanej 
przez wieloletniego kierownika 
koloniiW. Kocha, którego credo 
brzmiało: „By przez hart zdrowi i hart 
myśli z Po-ręby zdrowi, tężsi wyszli”. 
Mając taki zespół pracowników, 
można wiele zrobić i osiągać sukcesy. 

W r. 2013 pobiliśmy rekord, jeżeli 
chodzi o ilość dzieci, które gościliśmy 
w naszych progach. W 2012 r. było ich 
2739, a w minionym 3021. 

Po raz pierwszy odważyliśmy się 
przyjąć grupy przedszkolne, a także 
dzieci niepełnosprawne intelektual-
nie, a to dzięki temu, że nasi pracow-
nicy ciągle podnoszą swoje kwalifi-
kacje zawodowe. 

Adela Duda
Dyrektor Domu Wczasów  

Dziecięcych w Porębie Wielkiej

Każdy rok przynosi nam coś nowe-
go, wiele planujemy, a niejednokrot-
nie robimy coś więcej. 

Bardzo się cieszę, że ten rok po-
zwolił nam zakończyć znacząco re-
monty w budynku głównym  DWDz.  

Przyjeżdżają do nas dzieci z całej 
Polski, a my dajemy im możliwość po-
znania naszych, pięknych Gorców. 
Do programu wycieczek włączyliśmy 
Górę Potaczkową, Stare Wierchy, no  
i oczywiście zwiedzanie „Orkanów-
ki”. Ponadto prowadzimy z dziećmi 
zajęcia sportowo - rekreacyjno - kultu-
ralne. 

Działania edukacyjne i udostępnia-
nie Parku dla odwiedzających stano-
wią ważne zadania realizowane 
przez Gorczański Park Narodowy, w 
których uczestniczą pracownicy Ze-
społu Edukacji i Udostępniania Par-
ku, Pracowni Naukowo - Edukacyjnej, 
a także służby terenowe. W 2013 roku 
w organizacji imprez edukacyjnych 
pomagały także dwie wolontariuszki. 

Na realizację wielu przedsięwzięć   
z tego zakresu pozyskuje się środki 
zewnętrzne. W 2013 roku były to za-
równo fundusze krajowe z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiskai 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 
(ok. 555 tysięcy zł) jak i fundusze unij-
ne ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, w ra-
mach Programu Infrastruktura i Śro-
dowisko (około 755 tys. zł).

W różnorodnych, bezpośrednich 
działaniach edukacyjnych, kierowa-
nych do uczniów i nauczycieli, miesz-
kańców miejscowości sąsiadujących 
z GPN, a także odwiedzających Park 
turystów w 2013 roku uczestniczyło 
ponad 10.000 osób. 

Nasza oferta z roku na rok jest atra-
kcyjniejsza i bogatsza. Prezentujemy 
ją na stronie internetowej GPN, w po-
staci ulotek trafia do szkół, głównie   
województwa małopolskiego. Obej-
muje m.in. zajęcia stacjonarne o róż-
norodnej tematyce prowadzone głów-
nie w formie aktywnych warsztatów 
oraz zajęcia terenowe 



na ścieżkach edukacyjnych GPN. Dla 
uczniów szkół z naszej gminy dodat-
kowo  organizujemy spotkania z pod-
różnikami oraz autorami prezentowa-
nych wystaw w Dyrekcji GPN, wykła-
dy i prezentacje tematyczne  oraz co-
roczną imprezę edukacyjną z okazji 
Europejskiego Dnia Parków Narodo-
wych. 

Ważnym elementem oferty są szko-
lenia dla nauczycieli i przewodników 
beskidzkich. W 2013 roku uczestnicy 
tych zajęć mogli poszerzyć wiedzę na 
temat czynnej ochrony płazów, biolo-
gii nietoperzy, także poznać tajemni-
czy świat mszaków. Przeprowadzono 
również warsztaty dla właścicieli go-
spodarstw agroturystycznych z na- 
szej gminy na temat walorów przyro-
dniczych i kulturowych Gorców, oferty   
edukacyjnej i turystycznej,zasad udo-
stępniania Parku. Rozpoczęto dwule-
tni cykl szkoleń z tematyki dotyczącej 
NATURY 2000, w których uczestniczy 
30 - osobowa grupa nauczycieli, ucz-
niów, pracowników nadleśnictw i są- Miniony rok 2013 dla społeczności 
siednich parków narodowych. naszego sołectwa był spokojny. Na 

W ramach udostępniania Parku     szczęście, nie dotknęły nas żadne 
utrzymuje się szlaki, ścieżki eduka- niebezpieczne żywioły. Przeżyliśmy 
cyjne i infrastrukturę turystyczną. wiele dobrych wydarzeń na terenie 

W 2013 roku m.in. przeprowadzo- naszej gminy i byliśmy świadkami re-
no remont szlaku spacerowego łą- alizacji wielu inwestycji. 
czącego doliny: Olszowego Potoku    Dla mieszkańców mojego sołectwa 
i potoku Turbacz oraz zielonego szla- korzystne było zwiększenie ilości 
ku turystycznego na odcinku: polana miejsc dla dzieci w przedszkolu.
Tobołów - Obidowiec. Po raz pierwszy w Zespole Placó-

W związku z koniecznością zapew- wek Oświatowych w Podobinie odbył 
nienia bezpieczeństwa turystom, w o- się Piknik Rodzinny, Bal Charytatyw-
kresie letnim na wielu odcinkach szla- ny oraz Wieczornica Niepodległości. 
ków usunięto martwe drzewa znajdu- Imprezy te zorganizowali nauczy-
jące się w bezpośrednim sąsiedztwie ciele na czele z p. Dyrektor i przy 
tras dopuszczonych do ruchu turysty- współpracy z Radą. Potwierdzają one 
cznego. tezę, że ludzie chętnie biorą udział w 

Systematycznie poszerza się nasza tego rodzaju wydarzeniach kultural-
oferta wydawnicza. W minionym roku nych. 
udało się wznowić kwartalnik dla mło- Osobiście współpraca z p. Wójtem 
dzieży Salamandra: wydano dwa nu- Gminy układa mi się dobrze.
mery: Jesień 2013, i Zima 2013. Uka-

Tadeusz Zapała zał się także edukacyjny kalendarz 
Sołtys wsi Podobin przyrodniczy na 2014 rok „Ptaki Gor-

ców”, a także przewodnik „Jak pozna-
wać Gorce”. Wydawnictwa dostępne 
są w Dyrekcji PN w Porębie Wielkiej. 

Przez cały rok w Dyrekcji GPN pre-
zentujemy wystawy: fotograficzne      
i prac plastycznych, głównie twórców 
związanych z Gorcami. 

Obecnie przygotowywana jest wy-
stawa fotograficzna pt. ”Gorce w Na-
turze 2000”, przedstawiająca bogac-
two przyrodnicze obszarów chronio-
nych w sieci NATURA 2000. Uroczy-
ste otwarcie nastąpi 10 stycznia 2014 
roku o godzinie 17.00.

 Serdecznie zapraszamy!

Ewa Strauchmann
Gorczański Park Narodowy

12 sierpnia poczet sztandarowy     
w składzie: J. Palac, J. Lach i J. Napo-
ra, oraz delegacja w osobach A. Na-
pory i A. Gruszczyka, a także bardzo 
liczni członkowie naszego Oddziału 
uczestniczyli w dorocznej, Tischnero-
wskiej Mszy świętej na Turbaczu oraz 
w odsłonięciu pomnika Partyzantów  
II Wojny Światowej. Uroczystość od- źródeł  finansowania. Z pomocą zaw-
słonięcia pomnika zakłóciła solidna sze przychodzi nam Urząd Marszał-
ulewa, ale wszyscy dotrwali do końca. kowski w Krakowie i Starostwo Po-

15 sierpnia, poczet sztandarowy  w i atowe w Limanowej. 
w składzie: J. Napora, S. Burnos   D z ię k i w s parciu Urzędu Marszałko-
i A. Gruszczyk uczestniczył w uroczy- wskiego zrealizowaliśmy wniosek pn: 
stości 50-lecia koronacji Matki Bo- „Kultura zaklęta w muzyce - zakup in-
skiej Ludźmierskiej, gdzie Mszę świę- strumentów dla orkiestry dętej działa-
tą celebrował Ks. Kard. S. Dziwisz. jącej przy Gminnym Centrum Kultury 
Wśród zgromadzonych wiernych było w Niedźwiedziu” i otrzymaliśmy z A-
sporo członków naszego Oddziału  g e ncji Restrukturyzacji i Modernizacji 
z jego członkiem honorowym F. Krzy- Rolnictwa dofinansowanie na realiza-
sztofiakiem z Bielska - Białej. cję tej operacji. Obecnie czekamy na 

zwrot kosztów związanych z opera-Andrzej Gruszczyk - Sekretarz 
cją pn.: „Plon niesiemy plon - organi-Oddziału ZP w Niedźwiedzi
zacja VI Dożynek w Gminie Niedź-
wiedź” w ramach działania 413 Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju dla 
małych projektów.

Złożyliśmy wniosek o dofinansowa-
nie remontu pomieszczeń znajdują-
cych się w piwnicach Domu Kultury. 
Chcemy, aby powstała tam szatnia, 
która służyć będzie uczestnikom im-
prez organizowanych w Domu Kultu-
ry. Przy pomocy środków przyzna-
nych ze Starostwa Limanowskiego 
udało się zorganizować XII Majówkę 
u Orkana oraz akcję „Odkryj Beskid 
Wyspowy”.  

Wśród zaplanowanych przedsię-
wzięć na rok 2013 możemy się po-
chwalić tym, iż zrealizowaliśmy nie-
mal wszystkie zamierzone zadania. 
Wśród imprez, o których było najgłoś-
niej, znalazły się: Majówka u Orkana, 
akcja „Odkryj Beskid Wyspowy” - zor-
ganizowana na Górze Potaczkowej  
w Podobinie, Dożynki Gminne - zor-
ganizowane na rynku w Niedźwie-
dziu, Posiady Zagórzańskie, Jubile-
usz Małżeństw oraz Konkurs Potraw 
Regionalnych. Informacje z przebie-
gu imprez można znaleźć na naszej 

Rok 2013 był trudny dla Gminnego stronie internetowej:
Centrum Kultury. Głównym problem  gckniedzwiedz.pl     
stanowiły finanse ,które przesądzają W dalszym ciągu były prowadzone 
o tym, co z planowanych zamysłów lekcje gry na instrumentach muzycz-
uda się zrealizować, a z czego trzeba nych i nauka tańców regionalnych. 
zrezygnować. Zespoły uczestniczyły w minionym ro-

Mimo kryzysu, który dotykał nas      ku w wielu wydarzeniach kulturalnych 
z każdej strony, staraliśmy się robić nie tylko na terenie Gminy, ale także 
wszystko co w naszej mocy, aby akty- poza jej granicami. Zespoły regional-
wizować społeczność lokalną oraz ne jak i pojedyncze osoby brały udział 
promować kulturę naszego regionu. w różnych konkursach  i przeglądach, 
W zwiąku z tym, że każde przedsię- osiągając bardzo dobre wyniki. 
wzięcie wiąże się z ogromnymi kosz- Dom W. Orkana w Porębie Wielkiej 
tami, które nie zawsze jesteśmy w nieustannie cieszył się dużą frekwen-
stanie sami pokryć, GCK nieustannie cją zwiedzających.
starało się szukać pieniędzy z innych

u
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Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego    
o dofinansowanie wykonania syste-
mu zabezpieczenia przeciwpożaro-
wego i antywłamaniowego, mającego 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
zabytkowej „Orkanówce”.  

Jadwiga Zapała
Kierownik GCK

W okresie od marca do grudnia ub.r. 
z pomocy psychologicznej  w Punkcie 
Konsultacyjno - Informacyjnym Pro-
blemów Alkoholowych skorzystały 24 
osoby. W tym: 

- osoby z rodzin z problemem uza- Rok 2013 uważam za udany zarów-
leżnienia od alkoholu: 9 no w pracy zawodowej, w rodzinie,    

- diagnoza i poradnictwo dla rodzi- w gminie, w powiecie, mimo, że ma   
ców w kwestiach wychowawczych: 8 w końcówce „13”. Zadania, jakie so-

- pomoc psychologiczna dzieciom   bie postawiliśmy za cel, wykonaliśmy, 
i młodzieży: 5 zatem rok był dla powiatu dobry. 

- pomoc psychologiczna osobom    Jeżeli chodzi o poszczególne gmi-
z problemami psychicznymi: 2 ny, również nie narzekamy, ponieważ 

W ramach dyżuru współpracowa- z każdą z nich udało nam się dobrze 
łam z GOPS i szkołami z terenu gminy współpracować.

Franciszek DziedzinaBeata Wietrzyk - psycholog
Wicestarosta Limanowski

Miniony rok był wyjątkowo spokoj-
ny. Zdarzeń losowych było bardzo 
mało - tylko jeden pożar budynku mie-
szkalnego i dwóch kotłowni.

Wzrosło zainteresowanie działalno-
ścią straży. Jest 7 nowych kandyda-
tów na członków OSP, którzy w sty-
czniu rozpoczną 2 - miesięczne szko-
lenie. Do OSP chcą wstąpić trzy dzie-
wczyny, którym gratuluję odwagi; są 
to kandydaci z Koniny, Podobina        
i Niedźwiedzia, natomiast Poręby nie 
widać. Mam nadzieję, że może w tym 
roku będzie lepiej. 

Podziękowania prywatnym sponso-
rom zamieściliśmy w kalendarzu stra-
żackim, a pozostałym również dzię-
kuję. Dodam, że największym spon-
sorem jest Urząd Gminy.

Składki i ofiary za kalendarze od 
mieszkańców naszej gminy przezna-
czone zostaną na działalność naszej 
straży, tzn. na zakup ubiorów galo-
wych oraz częściowo na zakup umun-
durowania bojowego. 

W tym miejscu proszę o wpuszcza-
nie strażaków roznoszących kalenda-
rze do domów, bo niejednokrotnie są 
lekceważeni przez niektórych miesz-
kańców gminy. 

Jeśli ktoś nie jest w stanie wspomóc 
działalności ochotników drobną kwo-
tą za kalendarz, to niech chociaż wpu-
ści strażaków i zostawi sobie kalen-
darz na pamiątkę, ponieważ chcemy, 
aby był w każdym domu . 

Andrzej Smaciarz
Prezes OSP w Niedźwiedzi

dyl, Paulina Jania, Aneta Dudzik oraz 
nowa kandydatka Kinga Krzan.

Naukę gry rozpoczęły dzieci: Hu-
bert i Marysia Adamczykowie oraz 
Paweł Smaciarz. 

Występowaliśmy na uroczysto-
ściach gminnych, kościelnych oraz 
braliśmy udział w konkursach. Zajęli-
śmy I miejsce w kategorii  muzyka lu-
dowa - młodzież, oraz mistrz i uczeń 
(Kuba Rusiecki i Hubert Adamczyk) w 
„Limanowskiej Słazie”. Na przeglą-
dzie zespołów regionalnych w Pode-
grodziu zajęliśmy II miejsce, zaś      
w Nowym Targu III miejsce. 

Wojażyliśmy po Polsce i zagranicy. 
W lipcu zaproszono nas do Lublina na 
święto, tzw. „Maliniaki”. W sierpniu na 
zaproszenie naszego rodaka ks. Mar-
ka Cichorza i tamtejszego wójta,go-
ściliśmy przez tydzień w Szwajcarii. 
Pobyt finansował ks. M. Cichórz.

 Zwracałem się do GCK o wsparcie 
finansowe na te wyjazdy, ale otrzy-
małem negatywną odpowiedź, moty-
wowaną brakiem pieniędzy.

Zastanawiam się, dlaczego innym 
zespołom, które wyjeżdżają, jakoś u-
daje się te pieniądze dostać, my na-
tomiast wszystkie wyjazdy pokrywa-
my z własnych środków. 

Andrzej Smaciarz 
Opiekun zespołu „Gorcani

Zmienił się skład zespołu „Gorca-
nie”. Obecny tworzą: Karol Adam-
czyk - prymista, Jacek Adamczyk -  
basista, Magda Smaciarz - basistka, 
a sekundzistki to: Natalia Smaciarz, 
Weronika Smaciarz, Agnieszka Wa-

ginekologiczna - zatrudniamy 3 gine-
kologów, urologa i endokrynologa,    
oraz rehabilitacyjna dzieci i dorosłych 
Przyjmę również lekarzy specjalistów 
z reumatologii, pulmologii i ultrasono-
grafii.  

Nad Państwa zdrowiem będzie czu-
wać 14 lekarzy, 5 pań pielęgniarek, 
technik laboratoryjny i zespół fizjote-
rapeutów oraz rehabilitantów, to ze-
spół 25 - osobowy. 

Staramy się również zapraszać na 
nasz teren okulistów, laryngologów    
i zespoły wykonujące badania profila-
ktyczne dla pań (mammografia), aby 
jak najwcześniej wychwytywać niepo-
kojące objawy i zapobiegać rozwojo-
wi ewentualnej choroby.

Jeszcze trochę statystyki: W porad-
niach ogólnie przyjęliśmy blisko 20 ty-
sięcy pacjentów. W poradniach spe-
cjalistycznych 4400.

1445 osób skorzystało z zabiegów 
rehabilitacyjnych. Panie pielęgniarki 
wykonały 1500 odwiedzin w środowi-
sku udzielając wszelkiej pomocy pie-
lęgniarskiej, realizując zlecone zabie-
gi oraz udzielając porad medycznych. 

Na koniec pozwolę sobie złożyć 
serdeczne podziękowania dla całego 
zespołu za pełną poświęcenia pracę, 
wszystkim gminnym instytucjom za 
współpracę, a Państwu życzę dużo, 
zdrowia i pomyślności w Nowym Ro-
ku 2014 .

Niech nam się wszystkim darzy!

Dr Renata Modrzejewska 
Kierownik ZOZ w Porębie Wielkiej 

Rok 2013 mimo „trzynastki” widnie-
jącej w dacie, był dla naszego ZOZ 
dość stabilny. W chwili, gdy piszę ten 
artykuł, mamy już podpisane kontrak-
ty na 2014 rok ze specjalizacji i reha-
bilitacji. POZ wkrótce będzie je finali-
zować, mam nadzieję, bez większych 
niespodzianek. 

Działamy w takich warunkach, na 
jakie pozwala nam NFZ. Przypomnę, 
że  oprócz POZ, który obejmuje opie-
kę nad dziećmi i dorosłymi w którym 
pracuje 4 lekarzy, są też poradnie: 



  

W tym roku mija 95 lat, od kiedy Polska powróciła na 
mapę Europy. 11 listopada 1918 r. zwieńczony został 
trud pokoleń, cierpiących przez ponad sto lat pod za-
borczym jarzmem. Ich pracę, walkę i marzenia od-
zwierciedla wiele dzieł polskiej kultury; poezja oraz 
proza, malarstwo, a także pieśni w których treść wple-
cione zostały zawiłe losy naszego narodu.

Organizatorzy małopolskich obchodów Święta Nie-
podległości przygotowali XXXIX wydanie śpiewnika 
pieśni patriotycznych w ramach projektu „Młodzież pa- Dopełnieniem obchodów Święta była wieczornica 
mięta”. Akcja ma zwrócić uwagę na to, jak ważna jest pieśni patriotycznych zorganizowana w szkole w Po-
pamięć narodowa i patriotyczna tradycja, a zarazem dobinie. Przybywających witała Dyrektor Szkoły Bar-
pokazać społeczeństwu, że młodzież pamięta o naj- bara Dziwisz, uczniowie obdarowywali kokardkami    
ważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Mogli- w barwach narodowych i w pięknie udekorowanej sali 
śmy się o tym przekonać i na naszym terenie, podczas gimnastycznej czekały przygotowane śpiewniki. 
obchodów Święta Niepodległości na uroczystej Mszy Występy dzieci przygotowały: I. Domagała, L. Gniec-
świętej w Niedźwiedziu oraz wieczornicy pieśn ipatrio- ka i D. Sochacka, a dekoracja była dziełem M. Jaśkie-
tycznych w Podobinie. wicz - Koza. We wspólny śpiew włączała się publicz-

Kościół w Niedźwiedziu, odświętnie udekorowany na ność, zarówno przy programie artystycznym realizo-
tą okazję z biało - czerwoną flagą spływającą od figury wanym przez dzieci jak i występie „Porębiańskiego 
Zmartwychwstałego Chrystusa do grobu z zapalonym Rodu” z kapelą „Kaczory”. 
zniczem i brzozowym krzyżem, wprowadził zebranych Tym śpiewem podziękowaliśmy przodkom za to, że 
w podniosły nastrój. Potęgowały go Poczty Sztandaro- ocalili i odbudowali dla nas Ojczyznę z której mamy 
we szkół, Związku Podhalan, OSP, Związku Komba- prawo być dumni. Mając w pamięci ich wysiłek, często 
tantów i Byłych Więźniów RP, PSL, Róż Różańcowych okupiony życiem, my swój patriotyzm możemy realizo-
oraz zebrana u stóp ołtarza młodzież z biało-czerwo- wać w codziennej pracy. Małopolska ma szczególne 
nymi kwiatami. W jej wykonaniu usłyszeliśmy pieśni powody by świętować 11 Listopada; to z Krakowa wy-
patriotyczne, poezję i słowo mówione przygotowane ruszyli legioniści J. Piłsudskiego do walki o niepodle-
pod opieką nauczycielek ze szkoły w Niedźwiedziu A. głość, a my radosnym świętowaniem tych wydarzeń    
Worwy i B. Sułkowskiej. Oprawę muzyczną liturgii za- i szacunkiem dla przyszłości spłacamy dług wdzięcz-
pewniła orkiestra dęta prowadzona przez S. Karpierz. ności.                                                         Maria Lupa
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Spotkanie 
z Beatą Szydło
Wiceprezes PiS  

 

Grzegorz Biedroń i Marta Mordar- partii oraz aktualnej sytuacji kraju. 
ska. Obecny był wiceprzewodni- Za największe bolączki Małopol-
czący Rady Powiatu Wojciech Wło- ski, którymi należy się zająć w pier-
darczyk, burmistrz Mszany Dolnej wszej kolejności, posłowie uznali: 
Tadeusz Filipiak, przewodniczący walkę z bezrobociem, politykę pro-
Rady Gminy Dobra - Jan Palki, rad- rodzinną i społeczną, służbę zdro-
ni powiatowi: Ewa Filipiak, Włady- wia, także edukację oraz infrastru-
sława Jamróz, szef struktur PiS na kturę, które winny być fundamen-
gminy Mszana Dolna i Niedźwiedź, tem gospodarczego rozwoju regio-
Rafał Rusnak. nu.

Eksperci Prawa i Sprawiedliwości W spotkaniu uczestniczyli człon-
przygotowali program dla Małopol- kowie i sympatycy partii, którzy chę-
ski, który jest teraz poddawany kon- tnie wyrażali własne zdania i opinie 
sultacjom społecznym. Celem spot- na temat programu PiS oraz obec-
kań jest dyskusja z mieszkańcami   n ych rządów PO. 
i samorządowcami nad tym progra- Posłanka B. Szydło zachęcała do 

14 października, w ramach reali- mem. PiS chce w ramach konsul- głosowania na Prawo i Sprawiedli-
zowanego przez Prawo i Sprawie- tacji w najbliższym czasie odwie- wość, gdyż według niej, tylko samo-
dliwość cyklu spotkań posłów tej  dzić wszystkie powiaty w Małopol- dzielne rządy partii mogą zagwa-
partii z mieszkańcami miast, wice- sce, aby rozmawiać o najważniej- rantować pożądane zmiany w Pol-
prezes Beata Szydło odwiedziła szych dla nich sprawach. sce. 
Mszanę Dolną. Na spotkaniu w Mszanie Dolnej Z naszej gminy w spotkaniu wzięli 

Na spotkanie przybyli posłowie: mówiono m. in. o bezrobociu, niżu udział: Rafał Rusnak, Halina Palka, 
Wiesław Janczyk, Anna Paluch, demograficznym oraz założeniach Marian Mrowca. 
Piotr Naimski i radni województwa programowych i dalszych planach Anna Liberda
małopolskiego PiS: Jan Hamerski, 
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Jan Paweł II  
Papież Dialogu

  

ŚWIĘTO 
SZKOŁY

W PODOBINIE
 

 

                               

ną. Uczniowie pamiętali o strojach Podczas homilii ks. Dziekan Ma-
galowych, było bardzo uroczyście.    rek Wójcik nawiązał do dialogu, 
Pod kierunkiem Szczepana Zaręby  który prowadził Papież z młodzieżą 

22 października - w rocznicę inau- i s. Marii Rokosz przygotowali pro-i dorosłymi przez całe swoje życie. 
guracji pontyfikatu Jana Pawła II - gram słowno - muzyczny, poświę-Ukazał postać pielgrzyma, przypo-
w Zespole Placówek Oświatowych cony Patronowi szkoły. Uczniowie minając o104 pielgrzymkach w tym 
w Podobinie uroczyście obchodzo- klasy V zaprezentowali w krótkich, ośmiu do Polski. Po Mszy świętej 
no „Święto Szkoły”. Społeczność humorystycznych scenkach poka-przedszkolaki recytowały wiersze 
placówki uczciła wielkiego Roda- zujących, jak w szkole dobro wal-poświęcone Papieżowi. 
ka, szkoła bowiem nosi zaszczytne czy ze złem, i jak w tym wszystkim Dalsza część uroczystości kościel-
imię największego spośród Pola- pomaga Patron Jan Paweł II.nych odbyła się pod pomnikiem Ja-
ków - Jana Pawła II. Po części oficjalnej zaproszono na Pawła II. Delegacja uczniów za-

Święto Szkoły to dzień szczegól- wszystkie dzieci do udziału w kon-paliła znicze oraz złożyła kwiaty. 
ny, dzień oddania czci Ojcu Świę- kursach związanych z osobą Patro-Wspólne odśpiewanie „Barki”, ulu-
temu, głębsze poznanie Jego nauki, na szkoły. Przygotowano m.in: Ko-bionej pieśni Papieża, zakończyło 
szczególnie tej, kierowanej do mło- ło fortuny, Prawda czy fałsz, Rybki, pierwszą część uroczystości.
dzieży. Hasło tegorocznego święta Odczytanie wiersza. Zwycięzcy po-Druga rozpoczęła się na terenie 
brzmiało „Jan Paweł II - Papież dia- szczególnych konkurencji zostali szkoły. Przed głównymi uroczysto-
logu”, gdyż był mistrzem dialogu    nagrodzeni słodyczami. ściami ks. Dziekan w towarzystwie 
i wielkim przyjacielem młodzieży. Ostatnią konkurencją, która wy-Dyr. B. Dziwisz i Wójta J. Potaczka, 
Wskazywał młodym ludziom wzor- wołała wiele radości, był mech piłki poświęcił nowo otwarte przedszko-
ce postępowania, swoją postawą   nożnej: nauczyciele kontra ucznio-le. W udekorowanej sali przedszko-
okazywał niezwykły szacunek każ- wie. laki cieszyły się z wielkiej paczki 
demu z kim się spotykał. Święto Szkoły, które przygotowa-pluszaków otrzymanych od księdza 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą li wspólnie nauczyciele,uczniowie, Dziekana. 
św. w kościele parafialnym w Nie- Rada Rodziców pod okiem Dyrek- W specjalnie przygotowanej na tę 
dźwiedziu. Ze szkołą modlili się ro- torki, wypadło okazale. Była to bar-okazję sali gimnastycznej, Barbara 
dzice, dzieci i zaproszeni goście. dzo piękna impreza.Dziwisz przywitała zaproszonych 
Obecny był poczet sztandarowy. Anna Liberdagości oraz całą społeczność szkol-
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PROŚBA  *  PROŚBA  *  PROŚBA Materiały te wykorzystane zostaną do przygo-
towywanej, poświęconej Jego postaci publika-

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Szanow- cji. Uprzejmie proszę dostarczyć je do Marii Ba-
nych Czytelników Biuletynu Informacyjnego rzyk z Poręby Wielkiej nr 534 (wnuczki artysty), 
„Zgoda”, a także do mieszkańców naszej Gmi- bądź na ręce Stanisława Stopy z Koniny albo 
ny, o chwilowe wypożyczenie wszelkich posia- Gminnego Centrum Kultury w Niedźwiedziu.
danych materiałów (zdjęcia, wspomnienia, do- Materiały po wykorzystaniu zostaną zwrócone 
kumenty) dotyczących Osoby śp. Jana Bulasa    w nienaruszalnym stanie. 
z Poręby Wielkiej, wielce zasłużonego dla na-  Za pomoc z góry serdecznie dziękuję.
szego regionu malarza, pisarza i rzeźbiarza. 

Maria Barzyk
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Konkurs 
szopek bożonarodzeniowych

 i stroików świątecznych

W przedświąteczny czwartek 19 grudnia w Zespole 
Placówek Oświatowych w Podobinie podsumowany 
został szkolny konkurs stroików świątecznych i szo-
pek bożonarodzeniowych, tradycyjnie organizowa-
ny przez Marię Zobek, a tegoroczny także pod przy-
chylnym okiem Dyrektor Szkoły Barbary Dziwisz. 

Celem konkursu jest popularyzacja wśród najmłod-
szych staropolskich tradycji i obyczajów związanych 
ze Świętami Bożego Narodzenia.  

W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże 
Narodzenie wiązał się z wykonywaniem ozdób choin-

W kategorii - szopka świąteczna:
kowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały 

I - Gabrysia Kacik, Emilia Florek
się całe rodziny. Ozdoby wykonywane z kolorowego 

II - Bolisęga Igor, Wadyl Alicja i Kinga, Jan Rako-
papieru i bibuły, słomy, ziaren zbóż, orzechów, szy-

czy, Patryk Liberda.
szek, czy pestek owoców, świadczyły o ogromnej po-

III - praca zbiorowa: Napora Kinga, Mysza Klau-
mysłowości twórców, a przede wszystkim łączyły po-

dia, Karolina Broźna, oraz Kamila, Justyna i Pau-
kolenia w przekazywaniu tradycji bożonarodzenio-

lina Zając
wych. 

Wyróżnienie: Napora Karolina
Kultywowanie tych tradycji można było zaobserwo-

W kategorii - stroiki świąteczne:
wać, podziwiając pięknie i pomysłowo wykonane 

I  - Stróżak Natalia,  Stróżak Bartłomiej,  Pankie-
szopki i stroiki  przez uczniów ze szkoły w Podobinie . 

wicz Jan.
Dzieci wraz z rodzicami włożyły bardzo wiele pracy 

II - praca zbiorowa: Pankiewicz Antoś, Pankiewicz 
w ich przygotowanie, więc komisja konkursowa sta-

Marysia, Traczyk Zuzanna . 
nęła przed bardzo trudnym wyborem. Dokonując ana-

III -  praca zbiorowa: Igor, Natasza, Nina Pastor.
lizy i oceny prac, komisja wzięła pod uwagę: estetykę 

Wyróżnienia: Maciej Markowicz, Emilia Pacho-
pracy i walory artystyczne, technikę wykonania pracy 

wicz.
i nawiązanie do tradycji. 

 Serdecznie gratuluję zwycięzcom, zachęcając ich do 
Podkreślając, iż wszystkie wymagały mnóstwa pra-

przyszłorocznej edycji konkursu .   
cy i pomysłowości od wykonawców komisja przyzna-

A. Liberda
ła następujące miejsca: 

 

             

 W miesiącu grudniu zorganizowano w Zespole Pla-
cówek Oświatowych im Jana Pawła II w Podobinie 
kiermasz ozdób świątecznych. Zebrano kwotę 2 tysię-
cy zł, którą przeznaczono dla 3 dzieci z Podobina, bo-
rykających się z niepełnosprawnością, oraz dzieciom  
z rodziny poszkodowanej w grudniowym pożarze. 

Składam serdeczne podziękowania nauczycielom, 
rodzicom zaangażowanym w wykonanie prac na kier-
masz oraz wszystkim, którzy tę akcję wsparli.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć 
świąteczne życzenia: Niech pod rodzinnym dachem nie 
zabraknie światła świecy, ciepła rodzinnej atmosfery   
i spełnienia najskrytszych marzeń. 

Niech wszystkie dni w Nowym Roku będą tak piękne   
i szczęśliwe, jak ten jeden, wigilijny wieczór.    

Niech te życzenia popłyną do wszystkich mieszkań-
ców Podobina i Gminy Niedźwiedź.    

Barbara Dziwisz
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych 

                                   im. Jana Pawła II w Podobinie 
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też placki ziemniaczane pieczone Wreszcie przyszedł czas na roz-
na blasze, lub z mąką owsianą tzw. strzygnięcie konkursu. Decyzja ko-
moskole. Znane były kluski z ziem- misji była jednoznaczna: wszystkie 
niaków tzw. kycioki, spożywane naj- Koła Gospodyń zaprezentowały się 
częściej z mlekiem, masłem lub ze znakomicie i zasłużyły na najwyż-
spyrką. Poza domem ziemniaki pie- sze uznanie, toteż uhonorowano je 
kło się w ognisku. pamiątkowymi dyplomami i równo-

Drugim ważnym produktem była rzędnymi nagrodami rzeczowymi  
kapusta. Podobnie jak ziemniaki, ufundowanymi przez GCK, wójta 
przyrządzano ją na różne sposoby. Gminy, wicestarostę limanowskie-
Najczęściej spożywało się ją za- go oraz Małopolską Izbę Rolną. Do-
smażaną z ziemniakami, grochem datkowo KGW z Podobina otrzyma-
lub fasolą. W każdym domu kiszono ło nagrodę „Grand Prix”, ufundowa-
ją w dużych, dębowych beczkach. ną przez B. Dziwisz. 16 listopada w budynku remizy 
Bogaci gazdowie maścili kapustę Postanowiono wyróżnić najlepsze OSP odbył się X Konkurs Potraw 
skwarzoną spyrką. potrawy spośród wszystkich zapre-Regionalnych, którego organizato-

Uprawiano wiele zbóż, z których zentowanych. I tak:rami byli: GCK, Wójt Gminy oraz 
otrzymywano mąkę. Była ona głów- KGW z Niedźwiedzia: gulasz gó-Małopolska Izba Rolna. 
nym składnikiem placków wypieka- ralski, naleśniki z serem i galaretka Otwierając imprezę, J. Zapała po-
nych na różne sposoby, na blasze, z kurczaka. Zachęcały do degusta-witała gości w osobach: wójta J. Po-
czy palenisku. cji: ciasta domowe, grzyby maryno-taczka, przew. Rady E. Krzysztofia-

Na święta z ciasta drożdżowego wane, konfitura z czarnej porzeczki, ka, T. Patality, wicestarosty F. Dzie-
pieczono kołacze oraz podpłomyki. sałatka z papryki, wędliny, domowy dziny, kierownika Powiatowego Ze-
Z jarmarku gazdowie wracali z za- chleb,nalewka z czarnej porzeczki. społu Doradztwa Rolniczego w Li-
kupioną kukiełką. Mąka służyła do KGW z Podobina: pieczeń z kury manowej L. Leśnika, radnej Sejmi-
sporządzania potraw gotowanych. z sosem śliwkowym, baranina w so-ku Małopolskiego B. Dziwisz, na-
Najpospolitszą z nich była bryjka, sie własnym z kapustą, oscypki z szych radnych i J. Kochniarczyka.
gotowana na wodzie lub mleku. Ja- żurawiną. Były wędliny, grochówka, Stanowiska konkursowe kusiły 
dano ją z mlekiem lub ze skwarka- pasztet z królika, ciasta domowe, nie tylko smakiem i aromatem dań, 
mi. smalec ze skwarkami, nalewka z ale również cieszyły oko barwnymi 

Do kapusty dodawano często fa- winogron, chleb wieloziarnisty.dekoracjami. Dominowały potrawy 
solę lub groch, które to warzywa od KGW z Koniny: udziec jagnięcy, tradycyjne z kuchni staropolskiej. 
dawna uprawiano w tych okolicach. kołacz, pstrąg tradycyjny. Znakomi-Przygotowano dania gorące, zim-

Jedną z podstawowych potraw,  cie smakowały: żurek z różą, korbo-ne, przystawki oraz ciasta. Nie za-
zwłaszcza w poście, był żur. Innymi ce oscypki, pączki domowe, ciasto brakło smakowitych deserów i do-
zupami były: barszcz, ślepy rosół, z owocami, wędliny, ogórki.mowych nalewek. 
czy wodzianka. KGW z Poręby Wielkiej: zapie-Komisja w składzie: B. Dziwisz -  

Mięso było rzadko spotykane na kanka mięsna z kremem z borowi-przewodnicząca oraz A. Liberda,   
stołach Zagórzan. Najczęściej pro- ków, tort w kształcie domku Baby F. Dziedzina i L. Leśnik, oceniła po-
się zabijano na Święta Bożego Na- Jagi, herbata z łodyg malin. Prezen-trawy, zgodnie z regulaminem kon-
rodzenia. Wtedy pojawiała się na towano także: pierogi z kapustą, go-kursu biorąc pod uwagę: zgodność 
stołach kiszka, czy salceson. Mięso łąbki z sosem pieczarkowym, zupę kuchni z lokalną tradycją, wygląd 
zasolone przechowywano poza do- grzybową, sery, korboce, oscypki, stoiska, estetykę i formę podania 
mem w piwnicach, bądź chłodnych marynowane grzyby, wędliny.potraw, ich walory smakowe oraz 
komorach. Znacznie częściej spo- Serdeczne gratulacje należą się strój prezentujących potrawy. 
żywano nabiał. Były to głównie sery wszystkim Gospodyniom biorącym Podczas degustacji i oceny po-
owcze (budz, bryndza) po wyrobie- udział w konkursie za dbałość o tra-traw przez komisję, J. Zapała umi-
niu których otrzymywano także żen- dycję i kulinarny kunszt. lała czas zebranym w sali gościom 
tycę. Jadano też sery z mleka kro- Po ocenie przez komisję przygo-pogadanką na temat dawnych pro-
wiego. Na stołach pojawiała się ma- towanych potraw, każdy z uczestni-duktów Zagórzan. Warto o nich wie-
ślanka, serwatka, kwaśne i słodkie ków mógł osobiście przekonać się o dzieć, więc przytoczę ją w całości. 
mleko, śmietana i masło. Z jaj robio- ich walorach smakowych. Imprezę „Podstawowymi produktami żyw-
no jajecznicę, najczęściej jednak uświetnił występ zespołu Porębiań-nościowymi Zagórzan były ziemnia-
nabiał sprzedawano, żeby mieć pie- ski Ród. Wspólna biesiada przy mu-ki, kapusta i mąka z własnych zbóż. 
niądze na sól, cukier i podatki. Owo- zyce była zwieńczeniem bardzo u-Gotowane ziemniaki spożywano 
ce: jabłka, śliwki  i gruszki zbierano danej imprezy. Wszystkim zaanga-głównie na obiad. Podawano je z 
na dziko rosnących drzewach. Las żowanym w działalność KGW skła-kapustą, kwaśnym lub słodkim mle-
dostarczał borówek i grzybów, które damy wyrazy uznania, podziękowa-kiem, rosołem, wodzianką, barsz-
były częstym pożywieniem, zwłasz- nia za trud i poświęcony czas.   czem, żurem lub galasem (kompo-
cza w okresie ich zbiorów”.  Anna Liberdatem z jabłek). Przygotowano z nich 

           
                               



    

   

  
                                                                             

27 października odbyła się w naszej Gminie uroczy-
stość “Złotych i Srebrnych Godów”, zorganizowana 
wspólnie przez parafię, USC i Gminne Centrum Kul-
tury. Na sumę do kościoła w Niedźwiedziu przybyli 
Jubilaci z rodzinami, by podziękować Bogu za 50-cio  
i 25-letni staż małżeński. Otrzymali specjalne błogo-
sławieństwo i życzenia dalszych szczęśliwych lat od 
ks. M. Wójcika, który sprawował Eucharystię. 

W drugiej części spotkania władze samorządowe po-
dejmowały Jubilatów w uroczyście przygotowanej sa-
li w Remizie OSP. Obecni byli: Wicestarosta powiatu 
F. Dziedzina, Przewodniczący Rady Gminy E. Krzy-
sztofiak, Wiceprzewodnicząca A. Liberda, kierownik 
USC D. Jania, sekretarz M. Mąkowski i kierowniczka 
Gminnego Centrum Kultury J. Zapała. 

Złotym Jubilatom wręczono medale przyznane przez 
Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, 
srebrnym „Listy Gratulacyjne”, a wszystkim okoli-
cznościowe upominki i wiele, wiele życzeń. 

W części artystycznej spotkania, przy tradycyjnej 
lampce szampana, kawie i ciastkach, podziwiali bra-
wurowy występ Gminnego Zespołu Regionalnego 
“Turbacyki - Gorce”. 

Maria Lupa
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ZŁOTE PARY

Kazimierz i Maria Cichańscy                          
Stefan i Wiktoria Domagała
Władysław i Maria Gnieccy
Stanisław i Anna Hudomięt
Józef i Anna Kowalczyk
Jan i Czesława Krzan
Andrzej i Teresa Pacanowscy
Franciszek i Maria Rapciak

SREBRNE PARY

Józef i Janina Bulik
Jan i Maria Cichorczyk
Marek i Grażyna Cichorczyk
Władysław i Krystyna Dudzik
Stanisław i Marta Gaweł
Jan i Małgorzata Halama
Stanisław i Danuta Hudomięt
Władysław i Maria Hudomięt
Antoni i Małgorzata Janik
Sebastian i Anna Karpierz
Józef i Ewa Karpierz
Zdzisław i Zofia Kozyra
Kazimierz i Zofia Krzan
Edward i Agata Krzysztofiak
Marian i Agata Krzysztofiak
Ryszard i Bogusława Kurek
Zbigniew i Antonina Lach
Jerzy i Wiesława Lasyk
Stanisław i Agata Lupa
Stanisław i Maria Lupa
Zdzisław i Katarzyna Matuła
Marek i Małgorzata Mąkowscy
Czesław i Zofia Maciuszek
Franciszek i Anna Napora
Marek i Stanisława Pachowicz
Czesław i Anna Polak
Władysław i Józefa Polak
Antoni i Elżbieta Porębscy
Józef i Maria Porębscy
Ryszard i Aniela Potaczek
Jan i Maria Rzepka
Andrzej i Janina Sikora
Tadeusz i Zofia Sowa
Józef i Maria Stróżak
Tadeusz i Józefa Trzajna
Tadeusz i Danuta Wsół
Jan i Jadwiga Zapała
Stanisław i Anna Zapała    
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Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej.
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