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 a jej pozytywna decyzja wa- uważają, że nie muszą w nich uczestni- Zawada w Podobinie. Otrzymałem 2        
runkiem uzyskania absolutorium przez czyć. A „żelazna” kadra poszczegól- pozytywne odpowiedzi. Zastanowimy 
Wójta Gminy. Szczegółowa analiza re- nych zebrań reaguje tak, aby zbudzić się, czy są dla nas przydatne? 
alizacji budżetu będzie przedmiotem o- zainteresowanie ogółu zebranych, obo- Jest jeszcze bodaj najważniejsze za-
brad tzw. sesji absolutoryjnej, którą po- jętnie jakim sposobem i jakimi środka- danie, które realizuje Spółka „Gorczań-
przedzają posiedzenia poszczególnych mi. Ale nie po to zwołuje się zebrania! skie Wody Termalne”. To budowa base-
komisji Rady Gminy. Uczestniczą w nich przecież radni, soł- nów solankowych. Oby rozpoczęła się 

tysi, rady sołeckie; ja przedstawiam o- właśnie w roku przyszłym. Spróbuje-Zadłużenie naszej gminy sięga obec-
gólne założenia, zaś szczegóły winny my się przymierzyć do budowy boiska nie około 35%, czyli połowę dopusz-
zostać powzięte po rozważnej dyskusji sportowego „ORLIK”. To może okazać czalnej granicy. To poziom średniego 
i podjęciu stosownych uchwał. się możliwe dzięki przychylności Księ-zadłużenia miast i gmin województwa 

Pyskówki niczego tu nie załatwią, a dza Dziekana Marka Wójcika, który za-małopolskiego. Uwaga: to jest zadłuże-
świadczą jedynie o poziomie tych, co je deklarował wydzierżawienie kawałka nie inwestycyjne, nie konsumpcyjne! 
wywołują, także i pozostałych, którzy swojego „terytorium” koło starego koś-Oznacza to, że za zaciągnięte kredyty i 
na nie przyzwalają. No, ale jest takie cioła. Serdecznie za to dziękuję! pożyczki, został wytworzony majątek. 
przysłowie: „Jak sobie pościelisz, tak W jakim stopniu - Pana zdaniem -  Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby 
się wyśpisz”. I to niektórym dedykuję! kryzysowa sytuacja w kraju przełoży tę politykę prowadzić nadal, gdyż oba-

się na życie społeczne i gospodarcze w wiam się nadejścia ciężkich czasów 
naszej Gminie?(kryzys gospodarczy), kiedy to gminy 

Trudno dzisiaj wyrokować jak głębo-nie będą mogły zaciągnąć ani złotówki 
ko dotknie nas kryzys gospodarczy. Ja-kredytu, co pociągnie za sobą wstrzy-
ko gmina, jesteśmy niemal całkowicie manie wszelkich inwestycji.   

Na jesieni spotkał się Pan Wójt na uzależnieni od różnego rodzaju sub-
zebraniach wiejskich z mieszkańcami wencji i dotacji. Dochód własny to za-
wszystkich sołectw. Może kilka reflek- ledwie ok. 10% rocznego budżetu. Je-
sji, spostrzeżeń na ten temat? żeli Ministerstwo Finansów obetnie 

przyznane nam dofinansowanie, to bę-Atmosfera tych zebrań była różna. 
dziemy musieli - niestety - zacisnąć pa-Dziwi mnie fakt, że z błahymi sprawa-
sa i odłożyć wcześniej zaplanowane za-mi trzeba było czekać na zebrania wiej-
dania na lepsze czasy. Żadnej podwyżki skie. Spodziewałem się, iż poszczegól-
nie przewidujemy w grupie tzw. budże-ne społeczności wiejskie mają ważniej-
tówki, co oznacza, że nikt z pracowni-sze problemy, jak choćby rozbudowa 
ków Urzędu Gminy i podległych jed-wodociągu w Koninie. Ale o tym nie 
nostek nie otrzyma żadnego podwyż-było nawet słowa. Może, panująca w 
szenia pensji. Wyjątek stanowią tylko kraju i naszej gminie susza wzbudzi ich 
nauczyciele. Reasumując, sądzę, że i zainteresowanie? Na uzgodnienia do-
ten kryzys jakoś przeżyjemy!kumentacyjne przychodzi garstka lu-

Pańskie priorytety do realizacji w ro-
Na koniec, jak co roku od kilkunastu dzi, sąsiad nie chce „puścić” sąsiada: 

ku 2012,  to? 
lat, życzę wszystkim Mieszkańcom na-Nie, bo nie! Do czego to prowadzi? Je-

Najważniejsze priorytety w 2012 ro-
szej Gminy niezmiennie tego samego: żeli nie będzie zgody, to nie uzyskamy 

ku, to kontynuacja budowy sali sporto-
Aby wszystkie życzenia wypowiedzia-pozwoleń na budowę wodociągów i nie 

wej przy Zespole Szkoły Podstawowej 
ne przy stołach wigilijnych się spełniły. będziemy mogli skorzystać z dofinan-

i Gimnazjum w Porębie Wielkiej. Ko-
DO SIEGO ROKU!sowań unijnych. 

lejne zadanie to rozbudowa wodocią-
W imieniu Czytelników dziękuję Pa-Złożyliśmy wniosek na likwidację aż  

gów wiejskich oraz budowa kolejnych 
nu Wójtowi za cenne informacje wni-sześciu „białych plam” na łączną kwotę 

odcinków chodników przy drogach po-
kliwie podsumowujące miniony rok. 3,8 mln złotych. Teraz wszystko zależy 

wiatowych. Myślę, że w przyszłym ro-
Życzę w Nowym, 2012, zrealizowa-od kilku mieszkańców (patrz: przykład 

ku uda nam się wykonać dokumentację 
nia zamierzeń i planów, bo powodze-oświetlenia drogi do cmentarza w Ko-

na rewitalizację centrum Niedźwiedzia 
nia i sukcesy Gospodarza Gminy są za-ninie, gdzie protest jednego z miesz-

oraz zabudowę podpiwniczeń obok Oś-
razem korzyścią wszystkich jej miesz-kańców spowodował konieczność wy-

rodka Zdrowia w Porębie Wielkiej. Ro-
kańców. Osobiście, życzę Panu Wójto-cofania wniosku o realizację tego zada-

zesłałem około 100 zapytań do gmin i 
wi i Pańskiej Rodzinie wszelkiej po-nia). 

miast o możliwość odkupienia kon-
myślności na cały nowy rok!Generalnie, na zebrania wiejskie 

strukcji kładki, którą chcielibyśmy wy-
przychodzi coraz mniej mieszkańców. Rozmawiał Stanisław Stopabudować na potoku Porębianka do os. 
Ci, którzy swoje problemy pozałatwiali 

       * Mogę stwierdzić, że miniony rok w naszym sołectwie 
           był spokojny. Większym tegorocznym wydarzeniem były 
                                                                             wybory do sejmu i senatu, oraz wybory sołeckie. Moim wy-
* Rok 2011 pod względem wykonanych inwestycji uwa- borcom przy tej okazji bardzo dziękuję za okazane zaufanie, 

żam za bardzo udany. Zrobiono drogi do osiedli i wykonano postaram się nie zawieść ich oczekiwań. W Podobinie udało 
remonty już istniejących. Zostały zabezpieczone osuwiska i się wykonać oświetlenie drogi na osiedle Zawada. Przy oka-
ułożono chodnik. Dziękuję Wójtowi i Radzie Gminy za do- zji otwarcia nowego szlaku turystycznego na górze Potacz-
brą współpracę. kowej umieszczono ławo-stoły, które będą służyły miesz-

                              Piotr Haras - Sołtys wsi Poręba Wielka  kańcom i turystom.       Tadeusz Zapała - Sołtys wsi Podobin



Najkrócej rzecz uj-
mując, podatki i o-
płaty pozostały na 
n i ezmien ionym 
poziomie, czyli ta-
kie jak obowiązy-
wały w 2011 roku. 
Nowością jest je-
dynie wprowadze-
nie podatku od po-
siadania więcej niż 
1-go psa (za każde-
go następnego wy-
nosi on 10 zł. rocz-

XIII Sesja nie); 
- wysłuchali propozycji i wyjaśnień, przedyskutowali i u-

Miała miejsce 10 października. Uczestniczyli w niej: rad- chwalili nowe, znacznie wyższe podatki od środków tran-
ni, Wójt J. Potaczek, Prezes OSP A. Smaciarz, Skarbnik S. sportowych;
Smreczak, sołtysi. - pozostawili zwolnienia od podatków i opłat w niezmie-

 Na tematykę obrad złożyły się: nionym kształcie (z wyjątkiem podatku od psów);
- informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesja- - dokonali zmian w budżecie gminy na 2011 r. zapropono-

mi; wanych i uargumentowanych przez Skarbnika S. Smreczak;
- dokonanie zaproponowanych przez S. Smreczak zmian - podjęli uchwałę w sprawie zmiany długoletniej progno-

w budżecie gminy na 2011 r.; zy finansowej na lata 2012 - 2024;
- dyskusja nad zaplanowanymi punktami porządku, które - zaakceptowali przystąpienie przez Gminny Ośrodek Po-

znalazły wyraz w treści niżej podjętych uchwał: mocy Społecznej do realizacji projektu partnerskiego pn. 
- w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej „Kobietą być” w ramach Działania 7.3 “Inicjatywy lokalne 

Gminy Niedźwiedź na lata 2011 -  2021; na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Ka-
- w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w wysokości 270 tys. pitał Ludzki”;

złotych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i - upoważnili Wójta Gminy do sprowadzenia geodety w ce-
Gospodarki Wodnej w Krakowie na „Zakup samochodu ra- lu dokonania pomiaru i ostatecznego uregulowania prawne-
towniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP”; go spornych odcinków dróg gminnych w Koninie i Podobi-

- w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej nie. Wcześniej J. Potaczek nakreślił tło i przyczyny konflik-
Straży Pożarnej w Niedźwiedziu na zakup samochodu rato- tów na owych drogach w Koninie (os. Trojaki), i w Podobi-
wniczo - gaśniczego w kwocie 270 tysięcy złotych; nie. Sesję zakończyły wolne wnioski.                      S. Stopa

- w sprawie: wyboru ławnika. Po zapoznaniu się z opinią 
zespołu powołanego Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 wrześ-
nia br., radni wybrali na ławnika do Sądu Rejonowego w Li-
manowej Tadeusza Zapałę, sołtysa Podobina. 

Radni postanowili zakupić ze swoich diet węgiel dla jed-
nego z mieszkańców będących w potrzebie.

XIV Sesja 

Zwołana została na 14 listopada. Obok radnych wzięli w 
niej udział: wójt J. Potaczek, sekretarz M. Mąkowski, pra-
cownicy UG S. Potaczek, B. Misiura i S. Grzywacz, Joanna 
Palac z GOPS i sołtysi poszczególnych wsi. 

Były to wyjątkowo długie obrady w czasie których poru-
szono wiele istotnych spraw i problemów, z których na czo-
ło wysuwa się uchwalenie nowych stawek podatków i opłat 
lokalnych na 2012 rok. Wcześniej jednak, zgodnie z zapla-
nowanym i przegłosowanym porządkiem obrad radni:

- wysłuchali informacji Wójta Gminy z pracy między se-
sjami;

- wysłuchali informacji sekretarza M. Mąkowskiego na te-
mat nowych wzorów deklaracji podatkowych na 2012 r. i 
podjęli stosowną uchwałę. Także wysłuchali aktualnych in-
formacji na temat działalności Spółki “Gorczańskie Wody 
Termalne” z ust jej Prezesa;

- dokonali zmian w planie zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy po uprzednim, dokładnym omówieniu i wyja-
śnieniu propozycji przez S. Potaczek. W jednym przypadku 
radni nie wyrazili zgody na przekwalifikowanie działki;

- uchwalili jednogłośnie stawki podatków i opłat lokal-
nych na 2012 r. (zamieszczamy je w oddzielnym miejscu). 
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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 ..................................... 
 

 

 
 
 

 
 

71 gr od 1 m kw. powierzchni 
 

 
3 zł 90 gr od 1 ha powierzchni 

 
 
 

35 gr od 1 m kw. powierzchni 
 

 
58 gr od 1 m kw. powierzchni użytkowej 
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  9,24 zł od 1 m kw. powierzchni użytk.

   4,01 zł od 1 m kw. powierzchni użytk.

zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

  6,36 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 2012 roku. 
  2. Wprowadza się 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 p. 
Sławomira Grzywacza.    
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                            Drogi............................ 10 groszy od 1 m kw. powierzchni  

10 złotych od drugiego i każdego
     następnego psa. 

 Podatek od posiadania psów..........



wali na szkle w czasie zajęć przygoto- Serdeczne podziękowania kieruję do ZAGRANICZNI 
wanych przez Joannę Cichańską, a na- Agaty Napora, która przygotowała z 
uczyciele wykonywali ozdoby ze sło- naszą młodzieżą przepiękne piosenki GOŚCIE 
my i siana pod czujnym okiem ludo- na powitanie, oraz kapeli góralskiej W NASZEJ SZKOLE wej artystki Józefy Hanula. Andrzeja Smaciarza, która uświetniła 

Bardzo udanym punktem programu swoim występem Święto Szkoły. czyli 
było zorganizowane - nieco wcześniej Nigdy nie zapomnę łez na twarzach “Comeniusa” ciąg dalszy
niż zwykle - Święto Szkoły, poświęco- gości, którzy żegnając się z nami zgod-
ne tradycjom i kulturze zagórzańskiej. nie twierdzili, że przeżyli u nas nieza-
Nauczycielki Halina Kaciczak i Joanna pomniane chwile. 

Rok szkolny 2011/2012 zaczął się dla Cichańska przygo-
naszej szkolnej społeczności ciężko, a- towały bardzo cie-
le bardzo ciekawie, a to za sprawą 2 wi- kawą inscenizację 
zyt gości zagranicznych w ramach dawnego zwyczaju 
szkolnej, partnerskiej współpracy szkół kiszenia kapusty o-
„Comenius”. raz tańce i śpiewy 

Od 1 września rozpoczęliśmy inten- góralskie. 
sywne przygotowania do pierwszej wi- Cała wizyta oka-
zyty ze Szkoły Podstawowej. Zorgani- zała się absolut-
zowaliśmy miejsca u rodzin na przyję- nym sukcesem, go-
cie 17 uczniów z zagranicy, zaś dla 16 ście byli zachwy-
nauczycieli zarezerwowaliśmy miejsca ceni programem, 
w hotelu w Mszanie Dolnej. Tak więc atrakcjami, pięk-
uczniowie z partnerskich szkó łHiszpa- nem naszej, gor-
nii, Włoch, Szwecji, Niemiec, Turcji i czańskiej ziemi, o-
Słowenii mieli okazję zobaczyć, jak ży- raz gościnnością. 
ją ich rówieśnicy z Niedźwiedzia. Zdaje się, że wszy-

 Program wizyty obejmował: stko mieliśmy po swojej stronie, nawet Nie było nam dane długo odpoczy-
- wizytę w Muzeum Wł. Orkana,  pogodę, gdyż przez cały okres pobytu wać po pierwszej wizycie, bo już po 2 
- wyjazd kolejką na Tobołów i wykład gości panowało piękne „babie lato”. tygodniach od pożegnania gości szko-

w obserwatorium astronomicznym, Pamiętam, że w czasie wizyty w Sło- ły podstawowej, witaliśmy kolejną gru-
- udział w zajęciach edukacyjnych wenii, na hucznie przygotowanym pę, tym razem 12 uczniów i 15 nauczy-

„Ziarno i chleb” w Muzeum Etnografi- przez naszych partnerów spotkaniu cieli z Turcji, Niemiec, Hiszpanii, Buł-
cznym w Zubrzycy Górnej, oraz spacer rozmawiałam z przedstawicielem na- garii i Litwy. 
po Chochołowie, szej ambasady w Lubljanie, opisując Wizyta szkół gimnazjalnych była o 1 

- wyjazd kolejką na Gubałówkę (ucz- mu wrażenia jakie wywarły na mnie a- dzień krótsza i trwała od 17 do 21 paź-
niowie) i Kasprowy Wierch (nauczy- trakcje przygotowane przez szkołę sło- dziernika. Jej program był bardzo po-
ciele) oraz spacer po Krupówkach, weńską. Powiedziałam wtedy, że nie dobny do poprzedniego. Furorę - po raz 

wiem, czy uda się kolejny - zrobił program artystyczny 
nam dorównać tej przygotowany na Święto Szkoły; zdję-
szkole, ale pan re- cia oraz filmik do obejrzenia w
prezentujący naszą 
ambasadę powie- Ponieważ tematem projektu jest „o-
dział: u nas będzie żywianie” książek i motywowanie do 
jeszcze lepiej i nie ich czytania, nie mogło zabraknąć wi-
pomylił się. Cała zyty w Bibliotece Jagiellońskiej w Kra-
grupa naszych go- kowie. Byliśmy tam na niezwykle cie-
ści była zgodna co kawym pokazie starodruków oraz wy-
do oceny wizyty, kładzie dotyczącym biblioteki cyfro-
stawiając ją za wej, następnie, zabraliśmy naszych go-
wzór dla innych. ści na Wawel, aby obejrzeli zgroma-

To sukces całej dzone na zamku unikatowe arrasy i in-
naszej szkoły, po- ne skarby naszego dziedzictwa kulturo-
cząwszy od dyrek- wego. Nasi goście nie kryli zachwytu w 
tora Tomasza Za- czasie zwiedzania Kopalni Soli w Wie-
wirskiego, przez liczce. - wycieczkę do Krakowa ze zwiedza-

nauczycieli, obsługę szkoły, uczniów i W pierwszym dniu wizyty zrealizo-niem Katedry na Wawelu i Muzeum Hi-
rodziców, którzy dołożyli wszelkich waliśmy większość zaplanowanych storycznego w Sukiennicach,
starań, aby ta wizyta się udała. warsztatów związanych z projektem, - zwiedzanie kopalni soli w Wielicz-

Chciałabym podziękować Wójtowi tak, by przez kolejne dni pokazać goś-ce.
Januszowi Potaczkowi, który zaprosił ciom piękno naszego regionu. Było to  Oprócz tych atrakcji, uczniowie wraz 
gości - nauczycieli do siebie; opowie- seminarium dla nauczycieli związane z z nauczycielami brali udział w zaję-
dział o naszej gminie, a na koniec obda- motywowaniem uczniów do czytania ciach w naszej szkole, byli obecni na le-
rował miłymi upominkami. lektur oraz prezentacja wybranych lek-kcjach i warsztatach. Uczniowie ma-lo-

 tur przez młodzież. 

 interne-
cie na stronie: www.zsig.niedzwiedz.pl
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Wszystkie kraje uczestniczące w wi- Po powrocie z Kasprowego i Guba- przyjaźnie. Jestem przekonana o tym, 
zycie przedstawiły swoje lektury, czy łówki pogoda się poprawiła i mogliś- że wszyscy, którzy brali udział w spot-
to w formie prezentacji Power Point, my podziwiać pełne uroku, otaczające kaniach i całym projekcie przekonali 
dialogu, czy też dramy. Nasza młodzież miasto, góry. się, jak ważna w dzisiejszych czasach 
przygotowała wspaniałe przedstawie- Po wizycie w Muzeum Tatrzańskim i jest nauka języków obcych i umiejęt-
nie „Małego Księcia” w języku angiel- spacerze na Krupówkach, podjechaliś- ność władania nimi.   
skim, zdobywając uznanie w oczach my pod Wielką Krokiew, następnie u- Także ta wizyta okazała się hitem na-
widzów. Także to przedstawienie jest daliśmy się w drogę powrotną. szego projektu. Czas upłynął gościom 
dostępne w internecie na stronie: Był to ostatni dzień wizyty,  czas po- tak szybko i miło, że chętnie zostaliby u 

żegnania. Nauczyciele spotkali się na nas dłużej. 
W czwartek, 20 X, mimo padającego ognisku w Koninkach, a rodzice ucz- Czytając maile, przysyłane przez na-

deszczu ze śniegiem wybraliśmy się do niów, którzy gościli młodzież z zagra- szych partnerów, jestem bardzo dumna 
Zakopanego; nie wyobrażaliśmy sobie nicy, zorganizowali pożegnalne party z wszystkich, zaangażowanych w te 
by, nie pochwalić się zimową stolicą na którym młodzież znakomicie się ba- wizyty i utwierdzam się w przekona-
Polski. Nasi goście zobaczyli pierwszy wiła, ani myśląc o rozstaniu. niu, iż warto było podejmować się tego 
tej jesieni śnieg, zaś uczniowie mieli o- Doprawdy, przyjemnie było patrzeć wyzwania. 
kazję pobawić się na Gubałówce śnież- jak dogadują się ze sobą w języku an- Bogusława Gniecka
kami. gielskim i z jaką łatwością nawiązują 

www.zsig.niedzwiedz.pl

kopanem, o Wielkiej Krokwi, Małyszu i Kowalczyk. Znana ROZMOWA nam jest także historia Żydów w Polsce, w tym okrutny los, 
jaki ich spotkał w czasie II wojny światowej.Z GOŚCIEM

Czy Pan był w Oświęcimiu? 
 Tak, tak, byłem w Auschwitz - Birkenau.ZE SŁOWENII
Wie Pan może o tym, że Polacy mojego pokolenia słu-

chali przed laty z ogromnym entuzjazmem słynnego u nas    
wtedy radia Ljubljana, nadającego w czwartkowe wieczory Po raz który gości Pan w Pol-
ludową muzykę Słowenii? sce? Jak się podoba nasz kraj?

Nasza muzyka ludowa różni się od waszej, polskiej. Nie- W Polsce bywam dwa razy w 
stety, nie wiedziałem o fakcie, który Pan wspomina, czyli roku. Wasz kraj bardzo, bardzo 
popularności naszej muzyki u polskich radiosłuchaczy.mi się podoba. Zajmuję się modelarstwem (wykonuję mo-

 Interesuje się Pan muzyką?dele samolotów) i przyjeżdżam do Zielonej Góry i do Kra-
 Tak. Nawet poprosiłem o płytę z nagraniami tutejszego kowa. 

zespołu Gorcanie, którą otrzymałem i za którą bardzo dzię-Co się Panu najbardziej spodobało w naszej gminie? 
kuję. Które z wrażeń z pobytu u nas najbardziej utkwiło w pa-

 Zna Pan osobiście braci Avsenik? Może ich syna Gre-mięci?
gora, bądź wnuka Saso? Czy odwiedził Pan kiedyś Begunje Najbardziej podobają mi się ludzie, ludzie, jeszcze raz lu-
na Gorenjskiem, a w nim restaurację „Pri Jożovcu”? dzie, którzy są otwarci, przyjaźni, mili i gościnni. Jestem też 

 Braci Slavko i Vilko osobiście nie, natomiast ich wnuka zachwycony pięknem i urokiem waszej przyrody.
Saso, tak. W słynnej restauracji i hotelu „Pri Jożovcu” w Be-Co łączy Polaków ze Słoweńcami? W czym jesteśmy do 
gunje, który jest własnością braci Avsenik, byłem. Mieści siebie podobni, a czym się różnimy?
się tam wspaniałe muzeum prezentujące imponujący doro- Podstawową różnicę, jaką zauważyłem to ta, że Polacy są 
bek muzyczny Zespołu Bratov Avsenik. bardziej otwarci, bardziej gościnni. Akurat tam, gdzie ja 

Spotkał się Pan może osobiście z takimi postaciami jak: mieszkam ludzie są też otwarcie nastawieni, ale generalnie, 
Alfi Nipić, Danica Filipić, Franc Koren, Ema Prodnik, Słoweńcy są bardziej skryci, zamknięci, nie są tak wylewni, 
Natalja Verboten, Jasna Kuljaj?  jak Polacy.  

Tak, z wieloma z nich się spotkałem. Są osobami bardzo Od kiedy uczestniczy Pan w projekcie „Comenius”? 
sympatycznymi i wielce, wielce zasłużonymi dla naszej W jaki sposób nawiązał Pan kontakt z naszą szkołą?
kultury muzycznej. To jest pierwszy projekt, który napisała moja koleżanka  

Które ze słoweńskich zespołów ludowych uważa Pan za anglistka. Ja uczestniczę w tym projekcie jako nauczyciel 
najlepsze w historii?  - Jozeta Slaka i Braci Avsenik. techniki. 

 Jak się Panu podoba „nasza” pogoda?Pańska opinia o tej formie współpracy, jaką proponuje 
 Znakomita. Jestem nią mile zaskoczony, choć, osobiście projekt „Comenius”? Co zaliczyłby Pan do korzyści pły-

lubię każdy jej rodzaj i nie mam z tym żadnego problemu. nących z tego rodzaju kontaktów?
Jak wywiązuje się z roli Gospodarza, dyrektor Tomasz Najważniejszą korzyścią płynącą z tego projektu jest fakt, 

Zawirski?że łączy on narody, kultury, ludzi. Pozwala poznać, jak inni 
Wszyscy wasi nauczyciele z dyrektorem Tomaszem Za-ludzie żyją, mieszkają, jakie mają zwyczaje i tradycje. 

wirskim na czele, spisali się fantastycznie. Wykonali wspa-Dla nas, Polaków, symbolami Słowenii są narty „Elan”, 
niałą pracę w szkole. Jesteśmy zachwyceni i pełni podziwu mamucia skocznia narciarska Velikanka w Planicy, rywal-
dla nich, a ja osobiście, zakochałem się w waszej szkole. ka Justyny Kowalczyk, Petra Majdić, oraz słynna poleczka 

 Kiedy ponownie wybiera się Pan do nas, do Polski?„Na Golici”. Co uznałby Pan za symbol naszego kraju, 
 Już w zimie. Oczywiście tegorocznej.Polski?
 Hvala lepa! Srecno Novo Leto Wam żelimo!Małysz, Małysz, jeszcze raz Małysz. Także Justyna Ko-

walczyk, no i Zakopane. W Słowenii wszyscy wiedzą o Za- Rozmawiał Stanisław Stopa



 

W dniach 3 - 6 XI   
odbył się XXXVII Fe-
stiwal Folklorystycz-
ny „Limanowska Sła-
za”. 

Na scenie limanow-
skiego Domu Kultury 
prezentowano 86 pun-
któw programu, w któ-
rych uczestniczyło 708 

osób. Wśród nich było 13 zespołów regionalnych, 4 grupy 
obrzędowe, 14 muzyków, 11 instrumentalistów, 13 śpiewa-
ków solistów, 12 grup śpiewaczych, 11 gawędziarzy oraz 3 
mistrzów z uczniami. W protokole konkursowym komisja 
stwierdziła, że „…prezentacje tegorocznego XXXVII Fe-

12 listopada w budynku remizy w Niedźwiedziu odbył się stiwalu Folklorystycznego Limanowska Słaza miały bardzo 
VIII Konkurs Potraw Regionalnych, który zorganizowa-wysoki poziom, zwłaszcza wśród zespołów regionalnych, 
ły: GCK, MODR w Karniowicach oraz PZDR w Limano-muzyk i instrumentalistów.”
wej; jej pracownikiem jest Jan Kochniarczyk.Nie mogło zabraknąć na festiwalu reprezentantów nasze-
   Po kilkuletniej przerwie powrócono do chlubnej tradycji go, rodzimego folkloru, którzy od lat godnie promują zagó-
prezentacji potraw regionalnych. Panie działające w Kołach rzańską muzykę i śpiew. Oto osiągnięcia naszych w tegoro-
Gospodyń Wiejskich, w pięknych strojach zagórzańskich, cznej „Słazie”:
przygotowały stoiska z różnorodnymi potrawami z naszego INSTRUMENTALIŚCI  LUDOWI 
regionu. Nie sposób tu wszystkiego wymienić, zatem tylko Dorośli: I miejsce - Franciszek Krzysztofiak z Koniny,
te najważniejsze:                               Bronisław Kaczor z Poręby Wielkiej
   KGW z Poręby Wielkiej prezentowało: gołąbki z sosem Młodzież: I miejsce - Andrzej Krzysztofiak z Koniny 
grzybowym, korboce, smalec ze skwarkami, ciasta domo-                                  (na zdjęciu powyżej).
we, marynowane grzyby, chleb wiejski, nalewki. Dzieci: II miejsce - Karol Adamczyk z Poręby Wielkiej.

 KGW z Podobina: pierogi z kapustą i grzybami, wieprzo-MISTRZ  I  UCZEŃ
wina z kminkiem, chleb wiejski ze słonecznikiem, praw-I miejsce - Bronisław Kaczor z uczennicą 
dziwki marynowane, ciasto z jabłkami, ogórki kiszone.                  Weroniką Jania z Poręby Wielkiej. 

KGW z Koniny: kwaśnica z żeberkami, żurek z kiełbasą, MUZYKI  LUDOWE - Młodzież
kołacz, moskole z masłem, bundz, korboce, sernik, nalewki. II miejsce - “GORCANIE” gr. B z Niedźwiedzia,

KGW z Niedźwiedzia: pieczona kaczka, pstrąg w galare-                    “ TURBACYKI” z Koniny. 
cie, papryka nadziewana, chleb razowy, jajka faszerowane, III miejsce - “GORCANIE” gr. A z Niedźwiedzia.
smalec ze skwarkami, bryndza.GRUPY  ŚPIEWACZE

W Konkursie brano pod uwagę takie kryteria jak: regio-Dorośli: I miejsce - “PORĘBIAŃSKI RÓD” z Poręby.
nalny charakter potrawy, smak i estetykę podania. Komisja II miejsce - KONINIANKI z Koniny.
w składzie: J. Potaczek, F. Dziedzina, H. Palka, dokonała Młodzież: II miejsce - “GORCANIE” z Niedźwiedzia.
wyboru najlepszych potraw spełniających wspomniane kry-ŚPIEW  SOLOWY
teria. Wyróżniono potrawy: pieczoną kaczkę i pstrąg w ga-Młodzież: II miejsce - Anna Kaciczak z Poręby Wielkiej.
larecie, przygotowane przez KGW z Niedźwiedzia, kwaś-GAWĘDZIARZE
nicę z żeberkami i moskole z Koniny, pierogi z kapustą i Dorośli: II miejsce - Stanisław Kurek z Koniny. 
grzybami i wieprzowina w sosie kminkowym z Podobina,  Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!      SS
gołąbki w sosie grzybowym i smalec ze skwarkami z Poręby 

Po ogłoszeniu werdyktu, organizatorzy zaprosili wszyst-
kich uczestników na poczęstunek, podczas którego, skocz-9 listopada w Limano-
nie i melodyjnie przygrywała kapela „Kaczory”. Do popicia wej odbyła się VII Gala 
przygotowano wina i nalewki na bazie domowych owoców. Przedsiębiorczości. 

W trakcie degustacji, kierowniczka GCK J. Zapała przy-W jej  trakcie  Wojewo-
bliżyła gościom dawne zagórzańskie tradycje kulinarne, da Małopolski Stanisław 
czyli po prostu opowiedziała, co dawniej jadano. Wspólna Kracik wręczył przedsię-
biesiada przy muzyce była zwieńczeniem bardzo udanej im-biorcom po raz pierwszy 
prezy.                                                                    A. Liberdaodznaczenia państwowe. 

Srebrnym Krzyżem Za-
   sługi przyznanym przez 
6 grudnia scena w sali Domu Kultury szczelnie wypełniła Prezydenta RP Bronisła-

się  przedszkolakami z Samorządowego Przedszkola w Nie-wa Komorowskiego ude-
dźwiedziu, a na widowni miejsca zajęli rodzice z małymi korowany został nasz 
dziećmi. Dzieci nie mogły doczekać się przybycia Mikołaja, przedsiębiorca  MAREK FLORCZAK. Serdecznie gratu-
ciągle kierowały spojrzenie w kierunku drzwi i nasłuchiwa-lujemy i życzymy dalszych sukcesów!                             SS               
ły. 

                                     <><><><><><><><>
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         Wreszcie po głośnym zaproszeniu przez dyr. przed-
szkola M. Balińską w drzwiach stanął upragniony Mikołaj. 
Witaj św. Mikołaju tutaj w tej sali, witają cię  wszyscy zebra-
ni. Spójrz na buzie dzieci jak się uśmiechają. Prosimy cię 
usiądź  tu z nami, chętnie się z tobą przywitamy - tymi słowy 
M. Balińska powitała gościa i zaprosiła, by spoczął na przy-
gotowanym fotelu. Do spotkania z takim gościem przed-
szkolaki przygotowywały się już od dłuższego czasu. Ćwi-
czyły piosenki, wiersze, tańce i scenki, aby odpowiednio 
Mikołaja powitać. Każdy z maluchów chciał pokazać się z 
jak najlepszej strony. To nic że, wstydzą się przybyłego go-
ścia, a nawet niektórzy troszeczkę się go obawiają. Mikoła-

Rok 2011 minął godnie i pracowicie. Tradycyjnie, oprócz jowi występy przedszkolaków bardzo się podobały, a upew-
kolędowania w naszej parafii byliśmy na występach: w My-niwszy się że były grzeczne, bardzo sprawnie rozdał im, jak 
ślenicach w kościele u Matki Bożej Myślenickiej; w zakła-i przybyłym z zewnątrz kolorowe paczki. Każde obdarowa-
dzie opiekuńczo - leczniczym w Głogoczowie; w szpitalu - ne dziecko robiło sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.
sanatorium dziecięcym w Radziszowie. A. Liberda

Z okazji imienin odwiedziliśmy ks. Grzegorza Łomzika 
(który pracował w naszej parafii) i śpiewaliśmy w Jabłonce. 
Wiosną mieliśmy ognisko ze śpiewem w Potaśni.28 XI odbyła się w 
   26 lipca odbyły się I śluby sióstr Franciszkanek w Mszanie sali obrad  Domu Kul-
Dolnej i ubogaciliśmy uroczystość śpiewem pieśni. Naszą tury konferencja “In-
radością była pielgrzymka do Dębowca, Kalwarii Pacław-westycja w przyszłość. 
skiej, Dukli i Krasiczyna. Program aktywizacji 
 13 listopada w Mszanie Dolnej w kościele Bożego Miło-społecznej i zawodo-
sierdzia odbyło się V Zagórzańskie Spotkanie Chórów w wej w Gminie Niedź-
których brało udział 9 zespołów. Wykonywaliśmy program wiedź”. Na tematykę 
przewidziany regulaminem oraz pieśń powołaniową dla ks. obrad złożyły się na-
proboszcza parafii Stanisława Parzygnata. stępujące zagadnienia:

Spotkał nas aplauz publiczności, nagroda za występ oraz - realizacja priorytetu 7.1.1 PO KL w Gminie Niedźwiedź;
wzmianka w Gazecie Tatrzańskiej, która zamieściła rów-- projekt “Inwestycja w przyszłość. Program aktywizacji 
nież fotkę tylko z naszym chórem; „z Niedźwiedzia przybył społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiedź, jako narzę-
niemal profesjonalny „Chór Oremus” kierowany od kilku-dzie sprawnej realizacji lokalnych celów strategicznych po-
nastu lat przez siostrę Marię Kowalczyk”. mocy społecznej”;

Cieszy serce, że nasza systematyczna, mozolna praca daje - rozwiązania modelowe dla osób niepełnosprawnych;
satysfakcję. W ciągu roku zapewniamy oprawę liturgiczną - źródła finansowania działalności gospodarczej osób 
świąt, uroczystości i imprez regionalnych takich jak: 3 Maja   niepełnosprawnych;
Odpust parafialny, Boże Ciało, Dożynki Gminne, 11 Listo-- niepełnosprawni na rynku pracy.
pada.                                             Siostra Maria KowalczykPrelegentami poszczególnych zagadnień byli pracownicy

 w Nowym Sączu.
W Konferencji uczestniczyli: radni z wiceprzewodniczą-

cą Anną Liberda, przedstawiciele Stowarzyszenia im. św. Chór Parafialny Gloria Dei przy 
Brata Alberta w Niedźwiedziu z prezesem T. Kowalczy- parafii Matki Bożej Fatimskiej w 
kiem, sołtysi oraz beneficjenci Projektu z terenu gminy. Porębie Wielkiej rozpoczął działal-

Było to pierwsze, na tak szeroką skalę, spotkanie o chara- ność we wrześniu 2010 r. Począt-
kterze szkoleniowym poświęcone problemom osób niepeł- kowo liczył około 20 członków. Te-
nosprawnych na naszym terenie. raz w chórze śpiewa ponad 30 osób 

Organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentujących różne zawody.
w Niedźwiedziu, który wywiązał się ze swej roli znakomi- Znaczną część zespołu stanowi 
cie, przygotowując odpowiednie materiały dla wszystkich młodzież szkolna i studenci. Wszy-
uczestników, jak i smaczny poczęstunek. stkie te osoby łączy wspólna pasja: 

Sądzę, że wszyscy uczestnicy mogli czuć się usatysfak- zamiłowanie do śpiewu i muzyki.
cjonowani, zarówno tym, co dla ducha, jak i co dla ciała.                                                                  Pierwszy publiczny występ miał 

S. Stopa miejsce 11 XI 2010 roku podczas Mszy św. w intencji Oj-
czyzny, po której chór zaśpiewał kilka pieśni patriotycz-
nych. Potem były koncerty kolęd i pastorałek. Chór Gloria Pragnę serdecznie podziękować wszystkim ludziom do-
Dei uświetnia wszystkie ważne uroczystości parafialne, za-brej woli, którzy odpowiedzieli na apel pomocy dla Piotra. 
pewniając oprawę muzyczną. W najbliższej przyszłości ze-Jednocześnie zwracam się z prośbą o dalszą pomoc. Zainte-
spół będzie można usłyszeć w repertuarze kolędowym. resowanych proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 

Chór prowadzi Beata Klimek, dla której praca z tak wiel-788 591 389 lub 695 716 037.
kimi pasjonatami muzyki to olbrzymia przyjemność, ale i                                   Z wyrazami wdzięczności i szacunku             
odpowiedzialność.                                       Organizator zbiórki: Kamil Lupa
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  Ojciec Święty Jan Paweł II wiosną 1959 r. jako biskup 
krakowski odwiedził i pobłogosławił ten dom. Przybył 
tu wizytując salki katechetyczne Parafii Niedźwiedź.   
 

“Janie Pawle z domu Ojca wspieraj naszą Gorczań-
ską Ziemię swym wstawiennictwem, tak jak kiedyś 
podziwiałeś jej piękno przemierzając górskie szlaki”.

W roku beatyfikacji naszego Wielkiego Rodaka
Maria Kozyra z potomkami Anny i Józefa Nowaków
 postawili i poświęcili tę tablicę.
 

   Poświęcił ks. Marek Cichórz w dniu 03.07.2011r.
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wiekiem mówił, że była to niezwykła osoba. Umiał słuchać 
jak nikt inny. To do niego ludzie zwracali się o radę w waż-
nych sprawach. Zawsze uśmiechnięty i potrafiący żartować, 
tak wiele zrobił dla Polski i całego świata.  

„Nasz” papież był naprawdę wyjątkowy. Rozmawiał ze 
wszystkimi, ale przede wszystkim słuchał. Szczególnie u-
podobał sobie dzieci i młodzież. Starał się do nich dotrzeć, 
ponieważ uważał, że to właśnie od was, w dużej mierze za-
leży przyszłość świata. Razem z nimi modlił się i śpiewał, 
rozmawiał na poważne tematy i żartował. Na zawsze pozo-
stanie mi w pamięci jego szczery uśmiech. To chyba tym uj-
mował wszystkich najbardziej, tym, że był tak bardzo „ludz-
ki” i radosny. 

Zapraszam wszystkich do udziału w wesołych konkursach 
i zabawach związanych ze wszystkim co ukochał, poświę-Jan Paweł II - Człowiek modlitwy conych pamięci Jana Pawła II -  naszego Patrona.” 

Gwarnie i wesoło zrobiło się w sali gimnastycznej. Mło-
Pod takim hasłem nauczyciele i uczniowie Zespołu Pla- dzież z klas starszych i gimnazjum chętnie uczestniczyła w 

cówek Oświatowych w Podobinie, obchodzili Święto Szko- licznych konkurencjach, zabawach i konkursach, przygoto-
ły, której patronuje błogosławiony Jan Paweł II. wanych przez Małgorzatę Łabuz, Małgorzatę Jaśkiewicz  

17 października 2011 r. świętowanie rozpoczęło się Mszą Kozę, Jolantę Węglarz  Burnus, Justynę Potaczek, wykazu-
świętą odprawioną przez ks. Dziekana M. Wójcika. W wy- jąc się dużą wiedzą o życiu Karola Wojtyły 
głoszonej homilii przypomniał zgromadzonym w kościele Natomiast dzieci z klas młodszych zaproszono piętro wy-
nauczycielom, dzieciom i rodzicom życiowe drogowskazy, 
które przekazywał nam Jan Paweł II. Oprawę liturgiczną 
nabożeństwa przygotowała siostra katechetka M. Rokosz.

Po Mszy św. odbyła się krótka część artystyczna nawiązu-
jąca do rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, przy-
gotowana przez przedszkolaków, zakończona złożeniem 
kwiatów pod obrazem z wizerunkiem błogosławionego Ja-
na Pawła II.

Dalsza część uroczystości kościelnych miała miejsce pod 
pomnikiem J. Pawła II. Delegacje uczniów poszczególnych 
klas zapaliły znicze i złożyły wiązanki kwiatów. Wspólne 
odśpiewanie „Barki”, ulubionej pieśni papieża, zakończyło 
pierwszą część uroczystości.

Druga odbyła się już w szkole. W stosownie udekorowa-
nej sali gimnastycznej, dzieci zaprezentowały pięknie przy-
gotowany program słowno - muzyczny  poświęcony patro-
nowi szkoły. W ciekawy sposób przybliżyły postać Jana Pa-
wła II, przesłania z pielgrzymek do Polski. 

żej na konkurs piosenki, przygotowany przez Iwonę Pło-Z kolei głos zabrała dyrektor szkoły mgr Dominika Gniec-
skonkę i Anetę Bulik, oraz konkurs plastyczny pod opieką ka, witając wszystkich, przede wszystkim przybyłego na tę 
Lucyny Gnieckiej i Anny Cichórz. Na zwycięzców czekały uroczystość ks. Dziekana Marka Wójcika. Zwracając się do 
dyplomy, nagrody rzeczowe i słodycze, zasponsorowane młodzieży powiedziała: -„16 października1978 roku to data 
przez ks. Dziekana, siostrę katechetkę oraz z pieniędzy po-bardzo ważna dla Polaków, dla wszystkich ludzi bez wzglę-
zyskanych przez szkołę.du na wyznanie czy pochodzenie. To właśnie tego dnia zo-

Na zakończenie tego uroczystego dnia odbył się mecz pił-stał ogłoszony wybór Karola Wojtyły na papieża. Pierwszy 
ki nożnej, nauczyciele kontra uczniowie, jako, że papież był papież pochodzący z Polski, kraju tak mało znanego.Ta za-
fanem „Cracovii”. Nauczyciele przegrali 6 : 10, a śmiecho-skakująca wiadomość szybko obiegła świat. Równie szybko 
wi nie było końca. Jan Paweł II podbił serca większości ludzi na świecie. Każ-

Anna Liberdady, kto miał możliwość spotkania z tym niezwykłym czło-
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  ną Patronce szkoły. Chodzi o program w którym znalazło się 
wszystko: złożyliśmy pod pomnikiem Katarzyny Smre-ŚWIĘTO  SZKOŁY czyńskiej wieńce i kwiaty, był poczet sztandarowy, góral-
skie stroje, taniec i śpiew regionalny w wykonaniu zespołu 
„Turbacyki - Gorce”. Uczniowie pokazali piękne, tradycyj-W  KONINIE
ne obrzędy, no i co zasługuje na szczególne podkreślenie - 
większość zebranych ubrana jest po góralsku, co świadczy o 25 listopada, w dniu imienin Katarzyny, Zespół Szkół w 
tym, że góralska kultura regionalna kwitnie w Koninie. Koninie, godnie i z pełnym rozmachem uczcił swoją Patron-

kę Katarzynę Smreczyńską, matkę piewcy Gorców Włady- B. Cichańska - wiceprzewodnicząca Rady Gminy:
sława Orkana. Od kilku ładnych lat, w tym właśnie dniu ob- Myślę, że warto tutaj podziękować p. Dyrektor, nauczy-
chodzone jest w konińskiej placówce Święto Szkoły. Do je- cielom i rodzicom, że dbają o tę naszą tradycję, że się jej nie 
go organizacji przygotowują się wszyscy: nauczyciele, ucz- wstydzą i kultywują ją. Cieszy oko, że tyle młodzieży jest w 
niowie, Rada Rodziców, personel administracyjno - obsłu- strojach regionalnych, jak i fakt, że tak pieczołowicie stara-
gowy oraz zespoły regionalne wraz z kapelą, a wszystko to   my się dbać o pamięć matki W. Orkana, K. Smreczyńskiej. 
pod czujnym okiem Dyrektorki Szkoły mgr Elżbiety Kurek.

Gośćmi tegorocznego Święta byli przedstawiciele niedź-
wiedzkiego Oddziału Związku Podhalan z Prezesem An-
drzejem Naporą, radni z wiceprzewodniczącą Barbarą Ci-
chańską, rodzice. Duchowieństwo reprezentował ks. Probo-
szcz Piotr Pławecki. 

Wrażenie robiła udekorowana w regionalne, dawne sprzę-
ty i meble sala gimnastyczna. Rzucała się w oczy wygląda-
jąca niezwykle barwnie, przybrana w góralskie stroje wy-
pełniająca salę młodzież szkolna; od najmłodszych do naj-
starszych uczniów.  

 Na tę przemiłą i sympatyczną uroczystość złożyły się:
- uroczysty Apel z odśpiewaniem Hymnu Szkoły i prezen-

tacją Pocztu Sztandarowego;
- złożenie wieńców pod pomnikiem Patronki szkoły;
- pokaz tańców i śpiewów góralskich w wykonaniu 
zespołu „Turbacyki-Gorce”;

A. Hopek - radny, były dyrektor szkoły w Koninie:
- inscenizacja zwyczajów kulinarnych  z czasów K. Smre-

Dziękuję bardzo p. Dyrektor, że pamiętała o radnych, któ-
czyńskiej zaprezentowanych przez młodzież szkolną;

rych zaprosiła na tę uroczystość szkolną. Dla mnie to jest 
- wręczenie nagród i dyplomów uczniom - laureatom kon-

przyjemność, bo kiedyś miałem problem z tym świętem;  
kursów wiedzy poświęconych Patronce Szkoły;

Katarzyna Smreczyńska urodziła się 1 listopada i był to nie-
- zbiorowa degustacja smakowitych, wspaniale przygoto-

dobry dzień na obchodzenie Święta Patrona. Zmarła 5 paź-
wanych przez Radę Rodziców i obsługę szkoły potraw re-

dziernika, ale dnia śmierci się nie obchodzi. Pomysł, aby 
gionalnych. Degustacja była zaiste udana, zaś jakość i ilość 

święto obchodzić w dniu imienin Patronki był „strzałem w 
potraw imponująca. Wszystkim razem i każdemu z osobna, 

dziesiątkę” i przyjął się znakomicie. 
którzy te przysmaki przygotowali, należy się publiczne po-
dziękowanie, co niniejszym w imieniu nas, konsumentów T. Domagała  - radny z Koniny:
czynimy. Dziękujemy za już i prosimy... To bardzo piękna impreza. Dziękuję wszystkim, którzy się 

 Zapytani o wrażenia wyniesione z imprezy powiedzieli: przyczynili do jej zorganizowania. Szczególne podzięko-
wania kieruję pod adresem p. Dyrektor. Piękne stroje, pięk-

A. Napora - prezes Gorczańskiego Oddziału Związku Pod-
na uroczystość. Bardzo dziękuję za zaproszenie na nią.  

halan w Niedźwiedziu:
  

 Cieszę się, że p. Dyrektor potrafiła zmobilizować nau-
Stanisław Stopa

czycieli i zorganizować taką piękną uroczystość poświęco-
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MAREK ŻOŁĄDEK: Urodzony w 1982 roku w Porębie Wielkiej, gdzie 
ukończył szkołę podstawową. Naukę kontynuował w II Liceum Ogólno-
kształcącym w Rabce. Tu zdał maturę, po której studiował na Uniwersy-
tecie Pedagogicznym (wówczas Akademia Pedagogiczna) w Krakowie na 
kierunku geografia i ochrona środowiska. Uczelnię ukończył z tytułem ma-
gistra. Obecnie zaczął studia doktoranckie. Od lat jest stałym i cennym 
współpracownikiem Biuletynu „ZGODA”, na łamach którego dzieli się z 
naszymi Czytelnikami wrażeniami z zagranicznych wojaży. Hobby Marka 
to podróże, wspinaczka, turystyka.

MICHAŁ APOLLO: Urodzony w 1981 r. w Gorlicach. Pochodzi z Mo-
szczenicy Małopolskiej, gdzie ukończył szkołę podstawową. Naukę konty-
nuował w Liceum Ogólnokształcącym w Gorlicach, gdzie zdał maturę, po 
której, podobnie jak Marek, ukończył studia magisterskie na Uniwersyte-
cie Pedagogicznym w Krakowie. Kontynuuje studia doktoranckie. Hobby: 
podróże, wspinaczka na wysokie góry, „życie aktywne”, jak sam określił. 
Fotografie Michała często goszczą na łamach naszego Biuletynu.

Skąd czerpiecie środki na organizo- Prorektorem d/s studenckich P. prof. 
27 października w Gimnazjum w wanie tak odległych, a co za tym idzie Romanem Malarzem, którzy wspiera-

Koninie gościli dwaj młodzi nauczy- kosztownych podróży? ją nas nieustannie w naszych wypra-
ciele - geografowie z wykształcenia, Marek: Część środków pozyskujemy wach. 
zaś podróżnicy z zamiłowania. Prze- od instytucji, stale współpracujemy z  Kto i kiedy wyszedł z pomysłem pro-
prowadzili lekcje multimedialne w Uniwersytetem Pedagogicznym. Cza- wadzenia lekcji multimedialnych?
klasach gimnazjalnych. sem jedziemy w jakieś miejsce wyko- Michał: Wynika to z faktu naszej 

Skorzystaliśmy z okazji, by szerzej nać konkretne badania, które następnie współpracy z władzami uczelni. 
porozmawiać z młodymi adeptami wykorzystujemy. Współpracujemy też Pani Iwona Tomasik z Rektoratu wy-
zdobywania “Korony Ziemi” (w jej  z “Marabutem” - firmą produkującą na- myśliła taki cykl, który poprzez współ-
skład wchodzą najwyższe szczyty mioty i z „Tatra - Trade” z Zakopanego, pracę z Biurem Promocji Uniwersytetu 
wszystkich kontynentów) i nieustan- jako testerzy sprzętu outdoor. Pedagogicznego, miałby na celu akty-
nego podróżowania po świecie. Michał: Pomagają nam też wójtowie wizację młodych ludzi i ich umysłów 

Oto treść naszej rozmowy: gmin, wspomagając  środkami, które są przede wszystkim do innego postrzega-
nam bardzo przydatne. nia nauki.Nie przez pryzmat wyłącznie 

Kto jest Waszym organizatorem, jak- książki, ale jak Pan widział, staramy się Kiedy i jak się poznaliście?
by takim  „impresario”? operować różnego rodzaju wiadomo-Michał: Może zacznę od anegdoty? 

Michał: Sami sobie radzimy, we wła- ściami, nie tylko stricte geograficzny-Spotkaliśmy się na studiach. Marek 
snym zakresie. Nie korzystamy z żad- mi, bo to nie jest też głównym celem miał akurat takie buty, jakie ja chciałem 
nych biur podróży. Jedynym wyjątkiem  naszych zajęć. Naszym zadaniem nie kupić. Podszedłem do niego, powie-
było wejście na Kilimandżaro w Afry- jest zastępowanie nauczyciela, ale ra-dział mi, że te buty są fajne (to były bu-
ce, gdzie istnieje taki obowiązek nało- czej jego dopełnienie. Celem jest tutaj ty do chodzenia po Tatrach), no i umó-
żony przez Państwo. poszerzenie wiedzy, inne spojrzenie na wiliśmy się na ściankę wspinaczkową. 

Może kilka słów o uczelnianym Kole nią, wzbudzenie zainteresowania u u-Na ściance zorganizowaliśmy pierwszy 
Naukowym, do którego należycie? czniów i uczestników naszych prelek-wyjazd w Alpy na Mount Blanc …i tak 

Marek: Istotnie, jesteśmy członkami cji multimedialnych określonymi za-to się zaczęło. Potem coraz wyższe gó-
Koła Naukowego Geografów oraz Sa- gadnieniami.    ry i tym sposobem nasza wspólna przy-
morządu Doktorantów na Uniwersyte-goda trwa do dzisiaj. 
cie Pedagogicznym w Krakowie. Jak i z czyjej inicjatywy narodził się 

Przewodniczącym jest Łukasz Ban-pomysł wędrowania po świecie?
doła, który czasem pomaga nam w lo-Marek: To był obopólny pomysł. Kie-
gistycznym przygotowaniu wypraw,  dy znaleźliśmy się na ściance wspina-
od strony papierkowej, czyli popraw-czkowej, zgadaliśmy się i wymyśliliś-
nego załatwienia potrzebnych do po-my wspólnie projekt wyjazdu na Mount 
dróży dokumentów. Blanc. To był pierwszy taki wyjazd. 

Koło doktorantów pomaga wszyst-Michał: Patrząc z perspektywy czasu, 
kim absolwentom studiów, którzy do-to był logistycznie trudny wyjazd bo je-
stają się na studia doktoranckie, w od-szcze nic nie wiedzieliśmy o podróżach 
krywaniu świata lub prowadzeniu ba-i z tych względów to był dla nas trud-
dań. W naszym przypadku geografia niejszy wyjazd, niż np. zorganizowanie 
wiąże się z podróżami. Pragnę nad-dzisiaj wyprawy na Mt. Everest. Wtedy 
mienić, że główną pomoc otrzymujemy było to dla nas gigantyczne przedsię-

]ze strony władz uczelni z obecnym Re-wzięcie ze względu na młody wiek i Michał i Marek: podczas rozmowy.
ktorem P. prof. Michałem Śliwą, oraz brak doświadczenia.    



tyczyć nową drogę na szczyt Yerupaji Która z dotychczasowych wypraw Michał: Może dodam, że jeśli chodzi 
(6635 m. npm). Ze względu na zbyt sprawiła Panom najwięcej kłopotu i o stronę finansową, to są to kwoty rzędu 
duże ryzyko zrezygnowaliśmy, po pro-wiązała się z największym ryzykiem? 10-15 tysięcy dolarów za poszczególny 
stu nie było sensu; doszliśmy do pew-Marek: Jeżeli chodzi o ryzyko to trud- szczyt, za opłaty, pozwolenia, tak, że to 
nego momentu …kaplica …koniec! no określić, ale chyba wyprawa do Re- są gigantyczne koszty. Nie liczymy tu 

Podobnie było na Aconcagui, naj-publiki Południowej Afryki jest takim dojazdu, sprzętu czy innych kosztów, 
wyższej górze Andów i całej Ameryki miejscem w którym człowiek nigdy nie które musimy opłacić; w grę wchodzą 
(6962 m). Też byliśmy z Markiem 200 jest pewny swego, ze względu na tutej- naprawdę gigantyczne pieniądze. 
metrów od szczytu kiedy nastąpiło nag-szą kulturę jak i stanowisko miejsco- Marek: Zezwolenie na sam Mount  

wych, rdzennych mieszkań- Everest kosztuje 10 tys. dola-
ców do białego człowieka, po rów za osobę, nie licząc żad-
upadku apartheidu. Po prostu nych innych kosztów, tylko za 
oni się czasem mszczą za dy- sam świstek papieru. 
skryminację do nich w prze- Michał: Trzeba np. także za-
szłości. I choć nie odczuwali- płacić 4 tysiące dolarów depo-
śmy tego niebezpieczeństwa zytu za śmieci, że je zniesie-
bezpośrednio, to wiedzieliś- my, tak, że są różnego rodzaju 
my, że jest realne. Ostrzegano dziwaczne opłaty miejscowe, 
nas, tak, że odczuwaliśmy pe- które tam trzeba wnosić. 
wną nerwówkę. Pod wzglę- Panowie interesują się lą-
dem trudności technicznych dami. Czy nie pociągają Was 
zaliczyłbym wyprawy: w Hi- morza, oceany?
malaje na dziewiczy szczyt Michał: Jak najbardziej! 
Masala Peak i na Alaskę, Mieliśmy to w planach, ale 
gdzie podczas wychodzenia odsunęło się w czasie ze 
na Denali (Mc Kinley), był ty- względu na góry, które nas te-
dzień z temperaturą minus 40 raz pochłaniają. Mieliśmy w 

łe załamanie pogody. Zdecydowaliśmy stopni Celsjusza.    planie przepłynąć statkiem towarowym 
się na szybki odwrót, co się nam opłaci-Michał: Jeśli chodzi o mnie to było z USA do Europy w charakterze, po-
ło, bowiem w trzy dni później, już do-bardzo podobnie. Tak, jak Marek mó- wiedzmy, pomocnika marynarza; takie 
skonale zaaklimatyzowani wbiegliśmy wił, niebezpieczeństwo na linii czło- przedsięwzięcie o charakterze pionier-
niemal na górę. wiek-człowiek to chyba RPA, gdzie to skim. 

Nie ma sensu ryzykować! Nie uzna-zagrożenie czuło się jakby w powietrzu. Marek: Może jeszcze kiedyś zajmie-
jemy ryzyka! Trzymamy się zasady:   Nie było odczuwane przez nas bezpo- my się nurkowaniem. Należy zauwa-
„Strzeżonego, Pan Bóg strzeże”.średnio, ale ono istniało, jakby takie za- żyć, że oceany, to najmniej poznane re-

Najbliższe plany na przyszłość? Czy wieszone. Zgadzam też z  Himalajami. jony Ziemi stanowiące główne wyzwa-
zostanie zdobyta „Korona Ziemi”?Tam szliśmy nową, nieprzetartą jeszcze nie przyszłości przed naukowcami.  

Marek: „Korona Ziemi” jest cały czas ścieżką, i tak naprawdę, wszystko mo- Na koniec chciałbym zapytać o to 
w projekcie, tylko te góry, które nam je-gło się zdarzyć. Nie mieliśmy żadnych jedno,  najważniejsze zadanie - marze-
szcze pozostały do zdobycia są na razie informacji o szczelinach, urwiskach, nie do zrealizowania, które chcielibyś-
„odgrodzone” barierą finansową; po skałach w tamtej okolicy, bo cie osiągnąć? 

nikogo tam wcześniej nie by- Marek: No, chyba, żeby ca-
ło, i z tego powodu nieustan- ły czas cieszyć się z tego, co 
nie towarzyszyło nam ryzyko. się lubi.  
Trzeba było na bieżąco oce- Michał: Trzeba działać tak, 
niać sytuację i podejmować aby zawsze mieć jakieś plany 
ważkie decyzje. na przyszłość. Gdyby poli-

Czy znaleźliście się kiedyś w czyć wszystko to, co chcemy 
sytuacji bezpośredniego za- zrobić, to mamy plan na 20 lat 
grożenia życia? do przodu. Jak na razie, udaje 

Michał: Nie było jeszcze ta- się nam systematycznie rea-
kiej sytuacji. Jesteśmy roz- lizować nasze zamierzenia, 
sądni, zachowujemy się zaw- czasem nawet z nadwyżką. 
sze racjonalnie. Chodzi o to, aby wciąż podą-

Tak, jak wspomnieliśmy żać do przodu.
wcześniej, jeździmy na zasa- W imieniu Czytelników 
dach sponsoringu, i wiadomo, dziękuję Panom za bardzo in-

prostu wyprawa na nie jest bardzo ko-że nigdy sponsor nie będzie zadowo- teresującą rozmowę. Życzę, aby Nowy, 
sztowna. Bez odpowiedniego (czytaj lony, jeżeli cel przez niego zlecony nie 2012 Rok, przyniósł Wam wiele osiąg-
hojnego) sponsora, wyprawa na Mount zostanie osiągnięty. Tu działa stara za- nięć i satysfakcji z pomyślnej realizacji 
Everest, czy na Antarktydę, jest niemo-sada: towar opłacony winien być do- zamierzeń, nade wszystko zaś, szczę-
żliwa. Z bliższych planów, to wybiera-starczony. My jednak, pomimo tego ry- śliwych powrotów z dalekich podróży! 
my się do Malezji na wspinaczkę skał-zyka, często decydujemy się na odwrót. Wszystkiego najlepszego! 
kową w dżungli oraz na wulkan Fudżi Tak było np. w czasie ubiegłorocznej 
w Japonii. Rozmawiał Stanisław Stopapodróży do Peru, gdzie chcieliśmy wy-
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Starosta J. Puchała: - Pozyskanie tych środków to kolej-
ny etap budowy tak długo oczekiwanych basenów w Porę-
bie. Chcę bardzo podziękować wiceministrowi S. Gawłow-
skiemu za to, że dotrzymał słowa, co nas bardzo cieszy. 
Dziękuję posłowi T. Patalicie za skuteczne lobowanie. 
Dziękuję panom prezesom za dobrze przygotowane, prawi-
dłowo napisane i złożone wnioski, co stało się podstawą po-
zyskania tych pieniędzy i że te wszystkie prace związane z 
przetargiem są zakończone. Praktycznie, po dzisiejszym 
dniu można powiedzieć, że za parę tygodni stanie tu wieża, 
która potwierdzi nam rozpoczęcie badań, na które tak długo 
oczekujemy. Dziękuję wam wspólnicy, że ciągniemy ten 
wóz razem, że mimo trudności i przeciwności (m.in. dzia-
łania silnego lobby, żeby się nam tu w Porębie nie udało) lo-

Jeszcze na jesieni ruszą pierwsze próbne odwierty wód su, przełamaliśmy je. Świadczy to o tym, że determinacja 
geotermalnych w Porębie Wielkiej. Kilkumiesięczne ba- nas wszystkich i przychylność osób,które nam pomogły w 
dania mają potwierdzić skład chemiczny odkrytego po- pozyskaniu działek jak i pieniędzy, odniosły sukces. Dla-
nad czterdzieści lat temu źródła i sprawdzić jego wydaj- tego dziękuję wam za tę determinację, szczególnie wójtowi 
ność. Przedstawiciele zainteresowanych samorządów li- J. Potaczkowi, który mnie tematem „zaraził”. Ledwo co zo-
czą, że potem już tylko krok do uruchomienia basenów z stałem wybrany starostą, pierwsze kroki skierował do mnie 
ciepłą wodą. Temu tematowi poświęcone zostało specjal- z propozycją „budujemy baseny w Porębie” i pod jego 
ne spotkanie władz i głównych udziałowców S-ki  “Gor- wpływem, złapałem tego „bakcyla”. 
czańskie Wody Termalne” zorganizowane przez Wójta Następnym etapem jest pozyskanie funduszy, ale mam na-
Janusza Potaczka. Niżej, zarejestrowany przebieg tego dzieję, że z tym nie będzie problemu, bo informacje, które 
spotkania: posiadamy dają podstawę do optymizmu. Rozmawialiśmy 

w kuluarach forum ekonomicznego w Krynicy z wieloma 
znaczącymi przedsiębiorcami z Nowego Sącza, Krynicy, o-M. Mąkowski - Prezes Spółki „GWT”. 
kolic Limanowej, którzy są zainteresowani i już wyrazili Spółka otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
akces wykupienia akcji na kilka, a niektórzy nawet na kil-dowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 28 września 2011 ro-
kanaście milionów złotych. Jestem przekonany, że dzień ku informację o tym, że wniosek, który złożyła o dofinan-
dzisiejszy potwierdza, iż idziemy w dobrym kierunku i je-sowanie w kwocie 50% na zadanie związane z realizacją 
steśmy coraz bliżej budowy tych basenów.        koncesji na badania na odwiercie IG-1 w Porębie Wielkiej 

Wójt J. Potaczek: - Ja pragnę podziękować szczególnie otrzymała dotację i została umieszczona na liście rankin-
dwóm osobom, nie mówiąc o pośle Patalicie z którym pra-gowej NFOŚiGW. Do tego konkursu zostało zgłoszonych 6 
cujemy na co dzień, mianowicie: Małgorzacie i-wniosków, wszystkie przeszły formalne wymogi, natomiast 
ceprezes NFOŚ, i Staroście, bo gdyby nie ten milion zło-potem pod względem merytorycznym jeden został odrzu-
tych, który ryzykując włożył tutaj, to nie wiem, jakby się to cony, a 5 przyjętych. Łączna kwota dofinansowania wynosi 
wszystko potoczyło. To był, jakby zapalnik! Nie ukrywam, 44 miliony złotych, na ogólną wartość wniosków w wyso-
że z posłem Patalitą byliśmy niejeden raz w sejmie, również kości ponad 80 mln złotych. Nasz wniosek był najmniej-
w towarzystwie osób, które kategorycznie robiły wszystko, szym wnioskiem, opiewał wyłącznie na prace badawcze i 
żeby tę inicjatywę storpedować, w tym szczególnie Podha-zostało nam przyznane 1.300.000 zł. Druga część w tej sa-
le.mej wysokości jest po stronie Spółki.   

 Musimy jedno wiedzieć i ludziom to tłumaczyć: że to są Witam udziałowców w osobach: Starosty Jana Puchały, 
wody lecznicze. To nie są wody termalne, które są tylko cie-Wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława Żaby,Wójta Niedź-
płymi wodami, w których można się wykąpać, ogrzać i nic wiedzia Janusza Potaczka, Burmistrza Mszany Dolnej Ta-
więcej. To są wody o właściwości leczniczej - ciepła solan-deusza Filipiaka, posła na sejm Tadeusza Patality, oraz mo-
ka. Kolejna rzecz to fakt, że idziemy w kierunku balneolo-jego zastępcy Marcina Radzięty. 
gii, czyli możemy wykorzystać wybudowane skrzydło Do-Pragnę podziękować T. Patalicie, który nam czas pomagał 
mu Wczasów Dziecięcych, zakład w Porębie, czy wreszcie w tym, abyśmy to dofinansowanie otrzymali. Obecnie Spół-
„Starą Kolonię”, żeby tam można było zainstalować wanny. ka jest już po przetargu, który odbył się w maju, wygrała go 
Chodzi o to, żeby można się tam było wykąpać, tak jak to krakowska „Nafta”, która przygotowywuje plan Ruchu Za-
jest w Busku czy innych uzdrowiskach. Poza tym, musimy kładu Górniczego, a my w tym czasie przygotowując się do 
wziąć jeszcze jedno pod uwagę; powstanie tu masa miejsc podpisania umowy, dostarczamy firmie, która jest już jakby 
pracy. To jest też bardzo istotna sprawa, bo przecież obok fi-na starcie do wykonywania tych czynności, aby po podpisa-
zjoterapeutek, musi funkcjonować całe obsługowe zaplecze niu umowy mogła wejść w krótkim czasie w teren i rozpo-
administracyjno - gospodarcze i socjalne. To ewenement w cząć prace przy odwiercie.  
tej skali, z czego się bardzo cieszę, i wszystkim jak najser-Treść informacji NFOŚiGW przekazana przez M. Mąko-
deczniej, jak mogę, dziękuję.  wskiego: „Uprzejmie informujemy, że Zarząd NFOŚiGW 

Starosta J. Puchała: - Dodam do tego, co powiedział wójt, zatwierdził listę rankingową przedsięwzięć do dofinanso-
że dość długo dyskutowaliśmy na posiedzeniu Zarządu Po-wania w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu 
wiatu, że nowe skrzydło Domu Wczasów Dziecięcych po-na rok 2011, przewidzianych do realizacji w ramach progra-
siada tak wykonane pomieszczenia, że każdy pokój idealnie mu priorytetowego „Energetyczne wykorzystanie zasobów 
nadaje się na wanny, zabiegi i masaże. To jest na pewno du-geotermalnych”. Państwa wniosek nr 928/2011 znajduje się 
żym plusem tak, że biorąc pod uwagę fakt, żeby Spółka już na powyższej liście. Podpisał dyrektor Wydziału Ochrony 
zarabiała , zanim powstaną baseny, to można jużZiemi Jerzy Swatoń”. Pismo nosi datę 28.09 2011 roku.   

Skucha - w

Baseny 
coraz bliżej...?
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          nitkę z wodą solankowo - termalną podciągnąć do 
Starej Kolonii i skrzydła Domu Wczasów Dziecięcych i wy-
konywać zabiegi oraz masaże refundowane przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Zdrowia;  Spółka już będzie zarabia-
ła. Na pewno wspólnicy potwierdzą, że dobry gospodarz tak 
rządzi, aby pieniądze pracowały. Zatem w następnym eta-
pie, po zbadaniu i odwiercie, będziemy się starali podłączyć 
i zagospodarować te obiekty, aby Spółka nie oglądała się 
tylko na inwestorów i udziałowców, ale sama zaczęła zara-
biać pieniądze na zabiegach balneologicznych. Starostwo 
Powiatowe ma zamiar jako udziałowiec, włożyć aportem te 

storii: serdeczne podziękowania dla Starosty i Wójta Pota-
budynki do Spółki, żeby zarabiała pieniądze, bo to jest naj-

czka. Pamiętamy, że z tym tematem zaczęło się coś dziać, 
ważniejsze. 

kiedy starostą został J. Puchała. Wtedy zostały podjęte dzia-
 Wójt J. Potaczek: - Jedno zdanie na temat, o którym po-

łania mające na celu pozyskanie terenu od Skarbu Państwa. 
wiedział Starosta. Oravica, Stara Oravica, co tam jest? Dwie 

To Starosta poczynił starania, dzięki którym ten teren został 
niecki i nic więcej! Parę drewnianych łóżek i zobaczcie, że 

przekazany i od tego zaczęły się faktyczne, a nie tylko słow-
frekwencja nie ulega tam zmniejszeniu, mimo, że w odle-

ne działania. W imieniu Spółki dziękuję oczywiście wszyst-
głości kilkuset metrów został wybudowany piękny obiekt o 

kim wspólnikom, ale historycznie patrząc, te dwie osoby 
standardzie europejskim. Ale nie ma tej wody. Tam jest tyl-

położyły największe zasługi i poczyniły najwięcej starań. 
ko woda geotermalna, nic więcej, i wcale jedno drugiemu 

Panie Wójcie dziękujemy za to, że Spółka już od początku o-
nie przeszkadza. Chcesz się wykąpać, idziesz tam i już. A tu 

trzymała pewne dokumenty, które były wynikiem wcześ-
możesz wejść jedynie na 20 minut i musisz wyjść. 

niejszych działań gminy, a dzięki którym nie wchodziliśmy 
 J. Puchała: - Należy dodać, że nie jesteśmy konkurencją 

„na pusto”, mieliśmy już pewne przemyślenia i doświad-
dla „Bani” w Białce Tatrzańskiej, czy basenów w Bukowi-

czenia Wójta i Prezesa, co walnie przyczyniło się do dalsze-
nie, bo będziemy świadczyć nowy zakres usług: usługi lecz-

go, sprawnego działania; wiedzieliśmy w którym kierunku 
nicze, których oprócz sanatoriów w Busku czy Korczynie, 

iść? Serdecznie dziękujemy w imieniu Zarządu i postaramy 
nie ma i może być tak, że się przekształcimy w sanatorium, 

się, by jego działania przyniosły pozytywny efekt, czego 
mając wodę o tak znaczących parametrach leczniczych. Tu 

wynikiem, mam nadzieję, będzie fakt, że wieże wiertnicze 
leży szansa na rozwój regionu w skali nie tylko Limanow-

wreszcie staną i po tylu latach, nawet można powiedzieć 
szyzny, ale całej Małopolski. 

dziesięcioleciach w powiecie limanowskim doczekamy się 
M. Mąkowski: - Chcę Staroście serdecznie podziękować 

możliwości korzystania z bogactw naturalnych. 
za deklarację dotyczącą uruchomienia balneologii w Domu 

 T. Patalita: - Cieszę się, że mogę stwierdzić, iż ministro-
Wczasów Dziecięcych. Zachodząc co roku do Urzędu Skar-

wie Gawłowski i Ożoga-Skucha konsekwentnie tę sprawę 
bowego, słyszę uwagę: ciągle generujecie tam straty, kiedy 

prowadzili; były inne sugestie, o których nie chcę tu teraz 
wreszcie zacznie wam to przynosić jakieś dochody? Teraz 

mówić. Deklaruję pomoc odnośnie pozyskania dalszych 
będę mógł odpowiedzieć: musicie poczekać chwilę, która 

gruntów. Myślę, że krok milowy został zrobiony, dobrze, że 
nie jest już tak odległa. Mam nadzieję, że niedługo będzie 

dokupiliście te polany. Chcę powiedzieć, że w przeciągu 2 
jakieś dochody już wykazywać. 

lat w termy w Bukowinie Tatrzańskiej zainwestowano 250 
Marcin Radzięta: - Jako Zarząd, szczególnie jesteśmy po-

milionów złotych; to jest potężna kwota. Jeżeli tu uda się to 
wołani do bieżącej działalności i prowadzenia działań na co 

doprowadzić do końca, to na pewno wzbogaci i odmieni to 
dzień, które doprowadziły nas do sfinalizowania tego. W je-

powiat i cały region. Ze swojej strony pragnę zapewnić:  czy 
go imieniu chciałbym podziękować posłowi T. Patalicie, 

zostanę posłem, czy będę na innym stanowisku, będę Spół-
który faktycznie przyczynił się do tego, że Spółka te środki 

ce pomagał.                                                  Stanisław Stopa 
na badanie odwiertu otrzymała. Może parę zdań tytułem hi-

Podziękowania należą się Dyrekcji i wychowawcom Domu 
Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej za udostępnienie 
nam sali gimnastycznej. 

Sezon 2010/2011 II ligi trampkarzy i juniorów, już na normal-
nym boisku trawiastym,zakończył się w czerwcu miejscami: 
IV juniorzy i III trampkarzy. Obecny sezon 2011/2012, po I run-
dzie jesiennej wygląda następująco: III miejsce - juniorzy ze 
stratą 6 pkt do lidera i II miejsce - trampkarze ze stratą 3 pun-
któw do lidera, czyli jak widać bardzo niewiele.

Warto dodać, że nasz klub najlepszych zawodników posia-
da w szkołach sportowych o profilu piłki nożnej w Krakowie, a ROK SUKCESÓW!
więc mecze rozgrywają chłopcy w nieco okrojonych składach. 

Rok 2011 „Orkan” Niedźwiedź rozpoczął bardzo dobrze, od Poniekąd jest to jednak sukces, ponieważ w większym mieś-
wygrania XVII Turnieju Powiatowego w Limanowej w kategorii cie, w lepszych klubach nasi młodzi piłkarze mają szanse na 
trampkarzy starszych z rocznika 1996. Nasi zawodnicy poko- lepszy rozwój. Naszymi zawodnikami w krakowskich szko-
nali drużyny z Kamienicy, Ujanowic, Przyszowej, Dobrej,Tym- łach piłkarskich są: Kaczor Piotr, Wsół Damian, Porębski Wie-
barku, Słopnic i Limanowej. Najlepszym strzelcem turnieju sław, Gniecki Piotr i absolwent Lupa Dariusz. Nieoficjalnie 
został nasz piłkarz Damian Gniecki, a bramkarzem Sylwester wiadomo, że w tym roku dołączy do nich kolejnych dwóch 
Jania. Pozostali zawodnicy, którzy brali udział w turnieju to: młodych utalentowanych chłopców. 
Majerczyk Paweł, Adamczyk Piotr, Cichorczyk Kamil, Brzezi-                                        
cki Mateusz, Smreczak Adam, Porębski Krzysztof, Porębski 

Ireneusz Potaczek - trener piłkarzy 
Michał, Sobecki Damian i Kaczor Mateusz.
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Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
„Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”,  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - 2013” w ramach EFRROW

 
      Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30 grudnia 2011 roku do 27 stycznia 2012 roku

   Szczegóły na stronie www.lgd.mszana.pl  lub w siedzibie LGD (Urząd Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6,  
pok. 45 lub pod telefonem 18/3310009 wew.145)

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłącze-
KTO, ILE I NA CO niem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wo-

MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE? jewódzkich;
- Promocje i organizacje lokalnej twórczości kultural-

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. nej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i 
Każdy, kto ma pomysł na własny biznes lub chce posze- budowy budynków mieszkalnych;

rzyć już prowadzony, ma taką możliwość dzięki wsparciu w - Promocje lokalnej przedsiębiorczości;
ramach tego działania. Może na ten cel uzyskać nawet do - Remont połączony z modernizacja lub wyposażenie ist-
300 tys. zł., lecz nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowa- niejących świetlic wiejskich, oraz innych obiektów pełnią-
nych. Jednak wielkość dotacji uzależniona jest od ilości u- cych ich funkcje, oraz zagospodarowanie terenu przylega-
tworzonych miejsc pracy. W ramach tego działania zrefun- jącego do tych obiektów;
dowane mogą zostać koszty związane min. z budową, nad- - Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji 
budową, przebudową, remontem, modernizacją budynków turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron inter-
niemieszkalnych lub mieszkalnych, zagospodarowania te- netowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną ob-
renu, zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, szaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów o-
sprzętu w tym komputerowego oraz środków transportu. raz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych do-

tyczących obszaru objętego LSR;
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. - Budowę, odbudowe, przebudowę, remont połączony 
Jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą, ale masz pomysł na z modernizacja, zagospodarowanie lub oznakowanie o-

biznes i jesteś zainteresowany pozyskaniem środków unij- biektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyj-
nych a przy okazji jesteś rolnikiem, domownikiem lub mał- nej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje tury-
żonkiem rolnika ubezpieczonym w KRUS,właśnie dla Cie- styczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pen-
bie jest to działanie. W ramach tego działania mogą zostać sjonatów oraz bazy gastronomicznej;
zrefundowane takie same koszty jak w działaniu „Tworze- - Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie 
nie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Standardowo na ten cel lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobra-
można uzyskać do 100 tys. refundacji, a w przypadku dzia- zowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów obję-
łalności związanej z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub tych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym ob-
energii elektrycznej z tego biogazu nawet do 500 tys. zł, jed- szarów Natura 2000;
nak nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych.  - Odbudowa, renowacje, restauracje albo remont lub ozna-

kowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ob-
 Małe Projekty. jętych ewidencją zabytków;
Wszyscy, którzy nie kwalifikują się do wsparcia w ramach - Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub in-

wyżej wymienionych działań mogą starać się o wsparcie z nych obiektów pełniących ich funkcje;
Małych Projektów. Mogą to być osoby fizyczne, przedsię- - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i 
biorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, gminy, parafie. zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych 

W ramach tego działania można realizować projekty zawodów i rzemiosła;
związane z: - Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wpro-

- Udostępnianiem urządzeń i sprzętu (bez środków tran- wadzania na rynek produktów i usług, których podstawę 
sportu napędzanych mechanicznie); stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub 

- Organizacje szkoleń i innych przedsięwzięć o charakte- lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne i przy-
rze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru rodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalny-
objętego LSR; mi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług 

- Organizacje imprez kulturalnych, promocyjnych, rekre- przez:
acyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych - Udział w targach i konkursach produktów lub usług lo-
walorów; kalnych;
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ważniejsza jest możliwość ich odby-Nie mam już rąk
Ale tylko Twoje ręce wania, albowiem nie ma ludzi bezna-
Dla czynienia dziś moich dzieł dziejnych, są tylko ludzie,którzy stra-
Nie mam już nóg, mam tylko Twoje nogi, cili nadzieję i tą nadzieję mamy obo-
Aby iść dzisiaj do ludzi wiązek im przywracać.
Nie mam już głosu, ale tylko Twój głos, Na terenie gminy Niedźwiedź taką 
Aby mówić dzisiaj o mnie. pomoc niesie również Marek Zapała 
Nie mam więcej sił, mam tylko Twoje siły w Koninkach, który ze swoimi pa-
Aby ludzi prowadzić do Mnie. cjentami bywa na mitingach AA w 
                            Zakroczym -  marzec1986 Mszanie Dolnej, a wracając do swo-

ich Koninek zabiera uczestników mi-
tingu z naszej gminy.PUNKT KONSULTACYJNY Nową jakością w działalności Punktu w kończącym się ro-

   ku, są pojawiający się uczniowie szkół z terenu gminy i nie 
Mija ósmy rok, jak w gminie Niedźwiedź działa Punkt Kon- tylko, którzy zgłaszają się na rozmowy kierowani przez swo-

sultacyjny w zakresie problemów alkoholowych, a w nim dy- ich wychowawców po incydentach z piciem alkoholu w tle. 
żur pełni terapeuta uzależnień. Klientami Punktu, zgodnie z Otrzymują oni informację o dalszych konsekwencjach uży-
Ustawą o wychowaniu w Trzeźwości są ludzie, którym nad- wania alkoholu i kosztów jakie ono niesie. Trzeba podkreślić 
używanie alkoholu skomplikowało życie. Są to głównie rodzi- również działalność w tym zakresie pracowników Ośrodka 
ny osób pijących alkohol: matki, żony, dzieci. Przychodzą, bo Pomocy Społecznej oraz pielęgniarek środowiskowych, któ-
picie przez ich najbliższych, czyni życie trudnym, czasem rzy w swojej codziennej pracy najczęściej spotykają się ze 
wręcz niemożliwym. Przychodzą, bo same nie są w stanie skutkami społecznymi przez ludzi nieświadomych, że ich pi-
sobie pomóc. I my im pomagamy. cie ma znamiona choroby. Wiele wniosków do Komisji skła-

Pomagamy głównie poprzez uświadamianie, że tak dalej dają też policjanci o leczenie osób, które w wyniku używania 
nie musi być, że jest Gminna Komisja Rozwiązywania Pro- alkoholu łamią prawo.
blemów Alkoholowych, gdzie można złożyć wniosek o wy- Bardzo dużą rolę w tej trudnej pracy odgrywają księża, któ-
danie postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu o- rzy odbierają przyrzeczenia abstynencji i dają ludziom możli-
sób, których picie alkoholu przynosi innym szkody. Komisja wość włączenia Mocy Boga w swoje próby zmiany życia. 
wzywa te osoby do Punktu Konsultacyjnego na rozmowy z Przychodzą również do Punktu osoby, którym się udało, któ-
zatrudnionym tam terapeutą po to, aby ten ich uświadomił, rzy kiedyś posłuchali rady, podjęli leczenie i już od kilku lat 
że mogą sami, dobrowolnie zrobić coś ze swoim piciem, a je- nie używają alkoholu, zmieniają życie swoje i swoich rodzin.
żeli nie zechcą tego zrobić Komisja skieruje odpowiedni Ważną grupą klientów Punktu są studenci, którzy przycho-
wniosek do sądu o wydanie postanowienia obowiązku pod- dzą po materiały do pisanych przez siebie prac na ten, tak 
dania się leczeniu. trudny społecznie temat. To szczególnie cieszy bo w ten spo-

Terapeuta stara się uświadomić tym osobom, że jest wyj- sób rozszerza się krąg ludzi świadomych i mogących uświa-
ście, że mogą uczestniczyć w mitingach Wspólnoty Anoni- damiać innych, że w swoim cierpieniu nie są bezradni i bez-
mowych Alkoholików w Mszanie Dolnej (odbywają się one w silni.

00salce przy kościele parafialnym w czwartki o godzinie 18 ), Pewnie nie wszystkie osoby i instytucje udało się tutaj wy-
mogą podjąć leczenie w Poradni Odwykowej w Limanowej mienić, ale wszystkim im starajmy się podziękować, że nie u-
lub na Oddziale Leczenia Uzależnień Szpitala w Nowym Tar- ciekają przed tym jakże społecznie trudnym i bolesnym pro-
gu. Takich rozmów terapeuta odbywa w ciągu roku kilka- blemem.                                                 Tadeusz Waradzyn
dziesiąt - dokładna ich liczba nie jest tutaj najważniejsza - 

UWAGA! Aby móc starać się o dofinansowanie w ramach   -           
wszystkich działań należy mieszkać, realizować lub prowa-Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadza-
dzić działalność na terenie Gmin Mszana Dolna lub Niedź-nia na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią 
wiedź. Pomoc na wyżej wymienione działania można uzys-lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dzie-
kać tylko za pośrednictwem naszej LGD. dzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwa-

Jednak, by Państwa pomysły mogły uzyskać dofinansowanie, nych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podno-
muszą przyczynić się do osiągnięcia min. jednego z niżej poda-szenie jakości takich produktów lub usług przez:
nych celów zawartych w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju: - Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokal-

- Promocja walorów turystycznych;nych;
- Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru- Promocje produktów lub usług lokalnych;
- Poprawa infrastruktury turystycznej;- Budowę, adaptacje lub wyposażenie niemieszkalnych o-
- Podniesienie umiejętności i kompetencji mieszkańców ob-biektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia 

szaru;sprzedaży produktów lub usług lokalnych;
- Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz pielęgno-- Budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych o-

wanie lokalnej tradycji i kultury;biektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego 
- Poprawa infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb spo-wyrobu produktów lokalnych;

łeczno - kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mieszkań-- Badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłącze-
ców;niem działalności rolniczej;

Wsparcie  inicjatyw  proekologicznych (prośrodowiskowych- Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawial-
- Rozwój przedsiębiorczości nie wywierającej negatywnego nych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności 

wpływu na środowisko naturalne. kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie 
 pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności 

rolniczej. Zatem zachęcamy Państwa do składania wniosków oraz 
Jeden beneficjent w ramach Małych Projektów może otrzy- korzystania z doradztwa pracowników biura LGD. Warto 

mać pomoc nawet do 100 tys. zł, jednak na jeden projekt można spróbować i sięgnąć po te środki, ponieważ mamy ich jeszcze 
uzyskać maksymalnie 25 tys. zł, czyli nie więcej niż 70% kosz- sporo do rozdysponowania.   
tów kwalifikowanych. Opr. R.K
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nie dał rady podjąć się takiego wyzwa- Pani trzy życzenia pod adresem No-
nia i zaproponował to mnie. Ponieważ wego, 2012 roku?
kształciłam się w tym kierunku, był pe- Nowe instrumenty, własne pomiesz-
wny, że jestem odpowiednią osobą na tcoz     czenie na próby i stroje dla orkiestry.
stanowisko. Pozostała kwestia rozmo- Jest w naszej gminie wiele osób po-
wy z Wójtem J. Potaczkiem, który bar- trafiących grać na instrumentach dę-
dzo pozytywnie przychylił się do wszy- tych, a pozostających poza zespołem. 
stkich moich propozycji. I tak na począ- Jak ich zaktywizować?
tku grudnia 2010 roku zaczęliśmy pró- Trzeba tylko chcieć i przyjść na pró-
by, a w Święta Bożego Narodzenia już bę. Drzwi mamy zawsze otwarte!
zagraliśmy. Graniczyło to z cudem, nie Które z sekcji instrumentalnych wy-
wierzyliśmy, że się uda, na szczęście magają pilnego wzmocnienia? Na ja-
spotkało się z taką aprobatą mieszkań- kie instrumenty jest największe zapo-
ców Gminy, że nabraliśmy pewności, iż trzebowanie? Sylwia Karpierz, lat 25, instruktor-
tworzymy coś fajnego, w czym każdy z Najbardziej potrzebujemy puzonów,  ka i organizatorka orkiestry dętej w 
nas ma swój udział. Kolędy były najlep- basów, w drugiej kolejności tenorów i Niedźwiedziu, zamieszkała w Msza-
szym tego dowodem. W tym roku rów- barytonów. Są to instrumenty, których nie Górnej.

   nież wszystkich zapraszamy! Obiecu- nikt dla własnego użytku raczej nie ku-
Kiedy i w jaki sposób rozpoczęła się jemy więcej! pi, bo nie są „chodliwe” jak np. sakso-

Pani przygoda z muzyką? Kto miał Ilu muzyków liczy obecnie orkiestra fony; musimy tu czekać na pieniądze z 
największy wpływ na ukierunkowanie Jak ocenia Pani zdolności i zaangażo- gminy lub od ewentualnych sponsorów.
Pani muzycznych zainteresowań? wanie swoich „uczniów”? Proszę o informację dla kandydatów 

Wszystko zaczęło się, gdy miałam 5 Moi uczniowie są najlepsi. Czasem do orkiestry (tych, którzy chcą się u-
lat. Mój tata, saksofonista i klarnecista z denerwujemy się wszyscy na siebie, ale czyć gry, jak i tych, którzy już grają) o 
zamiłowania, bardzo chciał, aby jego każdy bardzo się stara. Każdy z nas jest terminach i miejscu prób i zajęć.
dzieci też grały i tak od najmłodszych inny, ale zna swoją wartość. Próby orkiestry odbywają się we wtor 
lat zapoznawał mnie z klarnetem i sa-
ksofonem. Gdy zauważył, że posiadam 
talent, wziął mnie na pierwszą próbę or-
kiestry dętej w Mszanie Dolnej, gdzie 
spędziłam kilkanaście lat. Ta gra jednak 
nie wystarczała, chciałam czegoś wię-
cej, więc tata zapisał mnie do Szkoły 
Muzycznej w Limanowej. Tam popra-
wiłam swoją technikę gry, wzbogaci-
łam wiedzę muzyczną i poznałam za-
sady w niej obowiązujące. 

W tym okresie zaczęła się także moja 
przygoda z weselami. Gra i śpiew stały 
się moją fascynacją na parę dobrych lat.

Czy jest rodzaj muzyki, który Pani 
najbardziej lubi? Które z instrumen-
tów muzycznych są Pani szczególnie 
bliskie?

Słucham wielu rodzajów muzyki, z Na dzień dzisiejszy orkiestra liczy 17 ki i piątki w godzinach 18.00 - 20.00. 
których ulubionym jest jednak rock. osób grających i 5 uczących się. Są też W poniedziałek i środę odbywają się 
Stary, dobry, polski rock. Uwielbiam starsi muzycy, którzy przychodzą nam lekcje indywidualne w tych samych go-
brzmienie gitar, jednak nie zmienia to pomagać, zazwyczaj w okresie świąt. dzinach. W imieniu całej orkiestry bar-
faktu, że najbliższymi mi instrumenta- Pracują za granicą, ale kiedy są w kraju dzo serdecznie zapraszamy wszystkich 
mi są saksofon i klarnet. z chęcią nas odwiedzają, a my jesteśmy chętnych na próby do Domu Kultury, 

W jaki sposób została Pani instruk- im za to bardzo wdzięczni. gdzie muzykujemy.
torką i organizatorką orkiestry w na- Jak ocenia Pani dotychczasową po- Dziękujemy Pani za rozmowę. Gra-
szej gminie?   moc i wsparcie władz gminnych dla po- tulujemy dotychczasowych efektów w 

Przez przypadek. Z inicjatywą wyszła wstającej orkiestry?  pracy. Życzymy wytrwałości, cierpli-
do mojego taty p. Danusia Liberda, któ- Jak to zawsze w takich sytuacjach by- wości i hojnych serc w 2012 roku. 
rej syna tata właśnie uczył gry na sakso- wa. Pomoc jest, ale bardzo mała.                                                  Redakcja
fonie. Ze względów zdrowotnych tato 
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Wpływ ruchu na organizm człowieka 

Ruch jest naturalną potrzebą ludzkiego organizmu. Akty-
wność ruchowa jest lekarstwem na wiele chorób: usprawnia 
działanie układu krwionośnego, kostnego, nerwowego, oraz 
korzystnie wpływa na nasze samopoczucie psychiczne, po-

Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie 
zwala także rozładować stres i poprawia nastrój.

człowieka, czyli woda, żywność, powietrze, gleba. Nasz organizm rozwija się i doskonali dzięki ruchowi. 
Bardzo ważna jest aktywność ruchowa, która wpływa na 

Konsekwencją zanieczyszczeń powietrza są:
prawidłowy rozwój młodego organizmu człowieka.

- Choroby układu oddechowego; 
W ostatnich latach obserwuje się zastój aktywności fizy-

- Zaburzenia centralnego układu nerwowego; 
cznej dzieci i młodzieży. Postęp cywilizacyjny, rozwój tech-

- Reakcje alergiczne ustroju; 
nologii komputerowej wpływa na nasilenie się tego zjawis-

- Zaburzenia w układzie krążenia. 
ka. Polacy to naród zasiedziały. 

  Na wskutek zanieczyszczenia wody i gleby zagrożone są 
W XIX w. Tissot powiedział; „Ruch może zastąpić wszy-

funkcje układu pokarmowego, wydalniczego i kostnego.
stkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastą-
pić ruchu.'’Azbest jest bardzo niebezpieczny!!! 

Opracowała Halina Palka 
Oddychanie powietrzem w którym znajdują się niewi- Pielęgniarka, radna, przewodnicząca Komisji Sportu 

dzialne dla oka włókna azbestu, prowadzi do rozwoju cho- Turystyki i Rekreacji 
rób układu oddechowego, takich jak: rak płuc, pylica azbe-
stowa, nowotwory o wysokiej złośliwości (międzybłoniak 
opłucnej i otrzewnej). 

Azbest jest zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do  usz-
kodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie) wyrobów zawierają-
cych go, bądź samoistne zniszczenie. 

Szkodliwe skutki spalania odpadów w piecach 
domowych: 

Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych takich jak: wor-
ki foliowe, butelki plastikowe, stare meble, buty, drewno la-
kierowane, opakowania po sokach, mleku, odpadów gumo-
wych, jest źródłem powstawania w powietrzu substancji 

O zdrowych walorach zajęć ruchowych nikomu nie musi-szkodliwych, które wdychamy. Wrzucając odpady do ognia 
my opowiadać. Każdy o tym dobrze wie, ucząc się ruchu na nie pozbywamy się problemu, lecz szkodzimy sobie, swoim 
zajęciach sportowych z naszym trenerem. Ale to była tylko bliskim, innym, także noworodkom znajdującym się jeszcze 
wiedza, teraz nasze dzieci dzięki poświęceniu się Mariana w łonie matki.
Mrowcy, byłego trenera Justyny Kowalczyk, Sylwii Jaśko-Podczas spalania odpadów, z kominów wydobywają się 
wiec i 50 medalistów niedźwiedzkiej i mszańskiej ziemi.szkodliwe związki chemiczne: chlorowodór, fluorowodór, 

Zajęcia pozalekcyjne dla szkoły podstawowej i gimna-tlenek azotu, tlenek siarki, tlenek węgla, dioksyny i furany, 
zjum odbywają się z entuzjazmem wszystkich, którzy mają pyły zawieszone w powietrzu i sadze, metale ciężkie, wie-
popołudniami wolny czas w czwartki, piątki, a nawet sobo-loperścieniowe węglowodory aromatyczne. Substancje te 
ty. Celem głównym jest dużo ruchu z piłką, na nartach w for-są przyczyną występowania wielu chorób takich jak:
mie realizacji w grupach wiekowych. Wybrani z nich wszy-- nowotwory,
stkich stworzą drużynę do walki w narciarstwie. Będą to - zwiększona podatność na infekcje, 
chętni, zdolni i pragnący próby sił w powiecie, Małopolsce, - uszkodzenie systemu odpornościowego i nerwowego, 
a może Kraju.- choroby alergiczne, 
 Obecnie Karolina Mrowca trenuje w kadrze polskich junio-- bóle głowy i stany depresyjne, 
rów i jeździ po Europie. Justyna Kowalczyk z Sylwią Jaś-- uszkodzenie wątroby i płuc, 
kowiec czy Pauliną Maciuszek, córką naszej pierwszej zło-- zaburzenie rozwoju i zdolności uczenia się. 
tej medalistki Polski z Niedźwiedzia Michaliny Maciuszek, Spalanie odpadów w piecach jest też przyczyną odkłada-
startują w drużynie w Pucharze Świata, plasując się w pier-nia się trujących substancji w glebie i wodach gruntowych, 
wszej dziesiątce najlepszych, a Justyna walczy o medale. które powodują zatruwanie warzyw i owoców uprawianych 

To ona wskazała, że dla Niedźwiedzia trzeba nowych nart, w przydomowych ogródkach.
na ręce jej byłego trenera - i już dzieci za darmo ten sprzęt 
mają. Poprzez program Animatora Sportu, dzięki szkole i Spalając odpady nie oszczędzamy, ale zwiększa-
Komisji Sportu mamy tę szansę dla dzieci.                     MMmy koszty leczenia całej rodziny!!!
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kumentację projektową, zakładającą Czy są koncepcje jego powiększenia 
objęcie ochroną 6720 ha centralnej czę- i szanse na ich realizację?
ści Gorców. O ochronę gorczańskiej Już w połowie lat osiemdziesiątych 
przyrody od lat zabiegały także organi- XX w. rozpoczęto wykupy enklaw pry-
zacje społeczne, między innymi Pol- watnej własności (polan reglowych) 
skie Towarzystwo Leśne, Liga Ochro- znajdujących się wewnątrz Parku. 
ny Przyrody oraz Polskie Towarzystwo  W roku 2009 udało się nam wykupić 
Turystyczno-Krajoznawcze. tereny także poza granicami GPN, na-

W roku 1976 Komitet Ochrony Przy- bywając blisko 16 ha lasów na półno-
rody i Jej Zasobów Polskiej Akademii cno-wschodnich stokach Turbacza. Jest 
Nauk, uznał powołanie GPN za prio- to bogaty pod względem przyrodni-

JANUSZ  TOMASIEWICZ rytetowe. W dniu 19 kwietnia 1979 ro- czym fragment borów świerkowych ze 
ku Minister Leśnictwa i Przemysłu śródleśnymi torfowiskami górskimi. Dyrektor GPN z parkiem związany 
Drzewnego powołał rezerwat „Gorce” Także sam najwyższy szczyt Gorców jest od 1983 roku. 
o powierzchni 1990,20 ha, który połą- znajduje się teraz we władaniu Parku. Po ukończeniu Wydziału Leśnego 
czył dotychczasowe rezerwaty „Tur- Niebawem nabyte tereny zostaną włą-Akademii Rolniczej w Krakowie 

podjął pracę w charakterze leśnicze- bacz” i „Dolina Łopusznej” w jeden ob- czone w granice GPN, tym samym zo-
go w Obwodzie Ochronnym Turbacz, szar ścisłej ochrony gorczańskiej pu- stanie on powiększony. 
w dolinie Kamienicy. szczy o powierzchni 2422,20 ha. W na- Bardzo ważnym dla ochrony gor-

Od 1992 pełnił funkcję zastępcy dy- stępnym roku, 8 sierpnia 1980, wydane czańskiej przyrody było wyznaczenie 
rektora Parku. Od 2001 roku na sta- zostało Rozporządzenia Rady Mini- dwóch obszarów specjalnej ochrony, 
nowisku dyrektora kieruje Parkiem. 

strów  w sprawie utworzenia GPN. będących elementami sieci Natura Z okazji Jubileuszu 10-lecia dyrek-
Na jego podstawie rozpoczął swoje 2000. Pierwszy z nich, to obszar spe-torowania GPN, proszę przyjąć gra-

istnienie z dniem 1 stycznia 1981 roku cjalnej ochrony ptaków „Gorce”, utwo-tulacje, oraz serdeczne życzenia, by 
czternasty w Polsce i piąty w naszych rzony w roku 2004 na areale 6824,9 ha, następne lata spełniły zamierzenia i 

dążenia zawodowe, a także przynio- Karpatach park narodowy w Gorcach o obejmujący w swym zasięgu przede 
sły Panu wiele satysfakcji z włas- łącznej powierzchni 5908,44 hektarów. wszystkim główny kompleks Parku. 
nych dokonań.  Tworząc Gorczański Park Narodowy Powstał dla ochrony występujących tu-

wybrano wersję o najmniejszej powie- taj kilkunastu (19) gatunków rzadkich 
Przechodząc do celu rozmowy proszę 

rzchni, i w dodatku okrojoną, dlatego ptaków , m. in: głuszca, dzięcioła biało-
o dokonanie oceny minionego roku z 

pierwszy dyrektor Parku Jerzy Honow- grzbietego i trójpalczastego, sóweczki, 
pozycji Gospodarza Parku. 

ski, członkowie Rady Naukowej Parku puszczyka uralskiego, a także pucha-
Mija kolejny rok działalności Gor-

i inni przyrodnicy, podjęli zabiegi o je- cza, orła przedniego, orlika krzykliwe-
czańskiego Parku Narodowego.To rok 

go powiększenie. Planowano włącze- go i innych. 
jubileuszowy. Proszę pokrótce o przy-

nie części doliny Olszowego Potoku i W roku 2008 Komisja Europejska za-
pomnienie historii utworzenia Parku 

potoku Poręba, które nie były objęte o- akceptowała utworzenie na znacznej 
Narodowego w Gorcach.

chroną. W roku 1988 decyzją Ministra części Gorców i fragmentu Beskidu 
Faktycznie w roku 2011 mija 30 lat od 

Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Ży- Wyspowego specjalnego obszaru o-
początku funkcjonowania Parku. Sta-

wnościowej przekazano w zarząd Par- chrony siedlisk o nazwie „Ostoja Gor-
rania o jego utworzenie w tej części Be-

ku 805 ha lasów, między innymi wy- czańska”, o powierzchni 17.997,89 ha. 
skidów rozpoczęły się już w latach 50. i 

mienione tereny. Także w drugiej poło- Podlega tam ochronie wiele cennych i 
60. XX w. W r. 1964 utworzono, a ści-

wie lat 90. XX w. kontynuowano prace bogatych pod względem florystycz-
ślej reaktywowano na obszarze 319 ha 

nad powiększeniem Parku, dążąc do nym oraz faunistycznym siedlisk. Są-
rezerwat „Turbacz” im. Władysława 

włączenia głęboko wcinających się en- dzę, że te obszary zabezpieczają naj-
Orkana. Kilka lat później w roku 1970  

klaw, m.in.: Hali Długiej, polany Pod- cenniejsze pod względem przyrodni-
został utworzony rezerwat „Dolina Ło-

skały. Z początkiem 1997 r. GPN został czym tereny Gorców, a i części Beski-
pusznej”. Z początkiem lat 70. minio-

powiększony do 7 019.07 hektarów. du Wyspowego. 
nego stulecia inż. Stanisław Smólski - 

Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Proszę o przedstawienie podejmowa-
ówczesny konserwator przyrody woje-

Andrzeja Gruszczyka utworzono rozle- nych działań na polu ochrony przyro-
wództwa krakowskiego przedstawił 

głą na 16 647 ha otulinę, mającą ogra- dy, edukacji i monitoringu przyrodni-
propozycję utworzenia Gorczańskiego 

niczać negatywne wpływy zewnętrzne czego w minionym roku. 
Parku Narodowego o powierzchni po-

na Park. Poza funkcją ochronną, w jej Podobnie jak i poprzednie, rok 2011 
nad 13 000 ha. Podobny projekt, zakła-

obszarze zakładano także realizację za- był okresem intensywnej pracy całego 
dający objęcie ochroną 9200 ha, opra-

dań edukacyjnych. GPN jest jednym z zespołu Pracowników Parku. Jak zaw-
cował też mgr inż. Jerzy Honowski  

mniejszych Parków Narodowych, zaj- sze, do priorytetowych należały zada-
pierwszy dyrektor Parku. W 1974 roku 

muje około 13% powierzchni Gorców. nia z zakresu ochrony przyrody
prof. Stefan Michalik przygotował do-
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lamy przez las wsi Konina na Kudłoń i których cześć wymieniłem wcześniej.           lasów i gorczańskich polan le-
dalej obok Kudłońskiego Bacy do Lu- Osobiście uważam, że rok ten należy o-żących w granicach ochrony czynnej i 
bomierza, a także żółtego, wiodącego z cenić pozytywnie. krajobrazowej. 
Lubomierza - Przysłopu przez Kudłoń i Jakie nowe wyzwania czekają Pana W ekosystemach leśnych staraliśmy 
przełęcz Borek na Turbacz. Odwiedza- i pracowników Parku w nowym roku?się dbać o ich stan sanitarny i zdrowot-
jący Park mieszkańcy i turyści będą W nadchodzącym 2012 roku czekają ny, w miarę posiadanych możliwości o-
mogli komfortowo wędrować przez nas kolejne zmiany, związane z nowe-graniczając rozwój kornika drukarza w 
gorczańskie ostępy. Prace te były reali- lizacją ustawy o ochronie przyrody. tej części Parku, oraz o dobry stan na-
zowane w ramach projektu „Ochrona Gorczański PN z państwowej jednostki turalnych odnowień jodłowych i liścia-
przyrody GPN poprzez modernizację budżetowej zostanie przekształcony w stych, między innymi przez ich zabez-
jego infrastruktury turystycznej  etap I” państwową osobę prawną. Zmieni się pieczenie przed presją jeleniowatych. 

Dzięki pozyskanym środkom z nieco system finansowania, bo poza o-Dużo uwagi poświęciliśmy niektórym 
NFOŚiGW mogliśmy przeprowadzić trzymywaną dotacją z budżetu, będzie-grupom zwierząt, np. płazów odtwarza-
gruntowną termomodernizację budyn- my mogli pozostawiać wypracowane i jąc dla nich miejsca rozrodu w postaci 

pochodzące z różnych źródeł środki fi-małych zbiorników wodnych, likwidu-
nansowe, a następnie przeznaczać je na jąc pułapki ekologiczne na drogach we-
ustawową działalność Parku. W myśl wnętrznych Parku. Ostatnie z wymie-
zapisów znowelizowanej ustawy sta-nionych zadań były możliwe do reali-
niemy się użytkownikami wieczystymi zacji dzięki otrzymanym środkom kra-
dotychczas zarządzanych gruntów.jowym i pochodzącym z UE w ramach 

 Oczywiście to nie wszystkie zmiany, projektu „Ochrona czynna gatunków 
jakie wprowadza prawo. fauny związanych z małymi zbiornika-

W 2012 roku kontynuować będziemy mi w GPN i jego najbliższym otocze-
wiele działań prowadzonych dotych-niu”. 
czas, o których wspominałem. Przystą-Szczególną uwagę skupiamy na pola-
pimy też do prac nad planem ochrony nach reglowych, które w zatrważają-
Parku, który mamy sporządzić do poło-cym tempie podlegają sukcesji leśnej.
wy 2014 roku. W nim zostaną określo-Wszystkie powierzchnie będące w 
ne na okres 20 najbliższych lat najważ-zarządzie Parku kosimy, odkrzewiamy; 
niejsze działania w zakresie ochrony na polanie Wzorowej kontynuowany 
przyrody, edukacji i udostępniania, mo-jest wypas kulturowy. 
nitoringu i badań.W minionym roku prowadziliśmy 

Powstaną też wytyczne do miejsco-wieloaspektowy monitoring przyrodni-
wych planów zagospodarowania prze-czy. Pracownicy Służby Parku groma-
strzennego. Będzie to bardzo ważny dla dzili informacje dotyczące migracji 
Parku dokument.zwierząt w korytarzach ekologicznych 

Dziękuję Panu Dyrektorowi za u-łączących Park i Gorce z innymi tere- ku dyrekcyjnego w Porębie Wielkiej. 
dzielenie obszernych informacji na za-nami, notowali miejsca występowania Obecnie, do ogrzewania korzystamy z 
dane pytania. W imieniu Redakcji ży-dzięciołów i sów, oraz innych ptaków odnawialnych źródeł energii, bowiem 
czę dużo zdrowia i wszelkiej pomyśl-drapieżnych. Badali stopień uszkodzeń zamontowane zostały pompy ciepła                 
ności w Nowym Roku!przez zwierzynę płową (jelenie i sarny) i panele słoneczne. 

młodego pokolenia lasu. Zbierali infor- Przedstawione hasłowo tematy jedy-
Rozmawiała Anna Liberdamacje dotyczące rzadkich gatunków nie w części przybliżają bogatą listę 

flory. działań Parku.
23 XI w siedzibie Gorczańskiego Par-Jak co roku, dużo czasu poświęciliś- Jak ocenia Pan rok 2011 w porów-

ku Narodowego w Porębie Wielkiej od-my edukacji przyrodniczej, kierowanej naniu z poprzednimi?
było się spotkanie grupy roboczej ds. o-głównie do młodych mieszkańców oto- Niewątpliwie, mijający rok był dla 
chrony przyrody Natura 2000 w aspek-czenia Parku jak i odwiedzających. Od nas czasem bardzo trudnym, bowiem z 
cie możliwości rozwoju lokalnej społe-początku maja niemal do końca paź- dniem 31 XII 2010 r. przestało istnieć 
czności na łuku polskich Karpat.”dziernika udostępniona była terenowa Gospodarstwo Pomocnicze przy GPN. 

Miało na celu opracowanie mechani-baza edukacyjna „Gajówka Mikołaja”            Wszystkie wypracowane dochody, któ-
zmów współpracy służb ochrony przy-w Łopusznej,  prowadzono w niej zaję- re wcześniej przynosiło, odprowadzane 
rody na obszarze polskich Karpat, słu-cia dla dzieci i młodzieży. Odbyło się były do budżetu państwa, następnie o-
żących efektywniejszemu działaniu o-też kilka spotkań z twórcami, którzy trzymywaliśmy z niego środki finanso-
raz prowadzących do silniejszego zaan-czytali swoje wiersze. Okresowo czyn- we na bieżące działania. Ich wysokość 
gażowania społeczności lokalnych. na była też baza edukacyjna na polanie była w dużej mierze uzależniona od 

Na spotkanie przybyli przedstawicie-Wzorowej pod Turbaczem. W miesią- wypracowanych. Tak procedura wy-
le karpackich parków narodowych i są-cach wakacyjnych zorganizowane zo- dłużała nieco drogę, a konkretnie czas 
siadujących z nimi gmin oraz regional-stały wycieczki tematyczne po Parku, w jakim spływały fundusze. Podobna 
nych dyrekcji ochrony środowiska.  ALw trakcie, których Pracownicy dzielili dotyczyła środków przekazywanych 

się z uczestnikami szeroką wiedzą z przez NFOŚiGW. 
dziedziny przyrody, kultury. Dzięki pomysłowości, zaangażowa-

W mijającym roku kontynuowaliśmy niu całego zespołu Pracowników w mi-
remonty szlaków turystycznych, m.in. jającym, jubileuszowym roku 2011, u-
czarnego prowadzącego z Koniny-Ha- dało nam się zrealizować wiele zadań, z 
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dniczącym Rady Gminy E. Krzyszto-
fiakiem, symboliczne pamiątki i ga-
dżety. 

E. Krzysztofiak podziękował w imie-
niu samorządu inwestorom i wykona-
wcom, a zwracając się do Starosty Li-
manowskiego stwierdził: - „Jako Ho-

cheński! To duże osiągnięcie, a jego Poręba Wielka wzbogaciła się o 2 
norowy Obywatel naszej gminy bę-

pomysłodawcą był J. Potaczek, który nowe, ważne inwestycje.
dzie się Pan czuł bezpieczniej na na-

8 XI mi zaproponował na początku moje- uroczyście oddana została jed-
szych drogach”.

go urzędowania na funkcji Starosty: na z najbardziej kosztownych inwe-
Starosta J. Puchała powiedział: 

Róbmy chodniki! stycji powiatowych w naszej gminie: 
- „Szanowni Państwo! Dziękuję, że 

Cieszę się, że po 9 latach zabiegów zabezpieczenie osuwisk przy drodze 
p. Wójt, Przewodniczący Rady i radni 

i starań udało się nam oddane dziś in-do Poręby Górnej. Inwestorem było 
tak miło nas goszczą.Rzadko się zda-

westycje wykonać. Jeszcze raz wszy-Starostwo Powiatowe w Limanowej, 
rza, by gmina tak okazywała wdzięcz-

stkim dziękuję! wykonawcą firma „DROGBUD” z Za-
ność. 

J. Potaczek: - Chciałbym podzięko-woi. Koszt przedsięwzięcia wyniósł o-
To nie było łatwe zadanie. Dziękuję 

Od 8 listopa- wać społecznym inspektorom nadzo-koło 4 milionów złotych. 
Dyrektorowi Urbańskiemu i całemu   

da droga do Poręby Górnej stała ru, bo takich żeśmy powołali. Są nimi 
Zarządowi Powiatowemu Dróg za to, 

się bezpieczniejsza; zlikwidowano obecni tu radni, którzy bardzo skute-
że przyjęli to zadanie na siebie, żeby 

jej czułe i niebezpieczne miejsce! cznie zadbali o porządne wykonanie 
projekt był dobrze zrobiony. Dziękuję 

pracy przez firmę „Janda”. Jeszcze O ważkości i znaczeniu przedsię-
wykonawcy za solidną robotę, także  

raz wszystkim bardzo dziękuję! wzięcia niech świadczą słowa wypo-
inspektorowi nadzoru. 

Imprezę zakończyła swobodna dy-wiedziane przez osoby bezpośrednio 
Powiem szczerze: przez te dwie ka-

skusja przy smacznym poczęstunku w nie zaangażowane: 
dencje udowodniliśmy, że tyle inwe-

serwowanym przez miłą obsługę go-Dyr. M. Urbański: - Oddajemy do u-
stycji drogowych ile zrobiliśmy w Gmi-

szczącego nas pensjonatu.   S. Stopażytku inwestycje - zabezpieczenie o-
nie Niedźwiedź, nie zrobiono w żad-

suwisk przy drodze powiatowej w Po-
nej gminie naszego powiatu. Pragnę 

rębie Wielkiej na os. Buchole i Zapały. 13 XII odbył się odbiór techniczny stwierdzić, że było to możliwe dzięki i-
Zostały wykonane przez powiat przy chodnika wraz z oświetleniem ulicz-nicjatywie Wójta Potaczka, który po-
dofinansowaniu z MSWiA. Koszt za- nym przy drodze w Porębie Wielkiej zyskał środki, umożliwiające wykona-
bezpieczenia osuwiska na os. Bucho- na odcinku GPN - Szkoła. Inwestycja nie tylu chodników, że może wam te-
le wynosi 1.745.000 zł, a na os. Zapa- kosztowała 374 713,69 złotych, z cze-go pozazdrościć każda inna gmina.
ły 1.400.000 złotych. go 228 483,00 zł. Gmina pozyskała ze Powiat limanowski otrzymał w ubie-

Po oficjalnym oddaniu inwestycji, środków Europejskiego Funduszu głym miesiącu nagrodę „Platynowej 
na II część uroczystości udano się do Rolnego Rozwoju Obszarów Wiej-Płyty” za największą ilość wykona-
pensjonatu „Tram” w Koninkach. Tu, skich), wkład własny z budżetu Gminy nych chodników, barier,umocnień,po-
Wójt Gminy przywitał gości i dzięku- Niedźwiedź wyniósł 146 230,69 zł. boczy i przejść dla pieszych w woje-
jąc za wzorowe wykonanie tak ważnej 

wództwie małopolskim. To  absolutny 
dla bezpieczeństwa naszych miesz-

rekord! Zrobiliśmy trzy razy więcej, 
kańców inwestycji, wręczył z Przewo-

niż drugi w kolejności, powiat bo-

  W zorganizowanym w Warszawie już a tym samym znaleźć się z na drugim miejscu spośród 379 w Pol-
po raz piąty konkursie Innowator 2011 sce - informuje Powiat Limanowski. W tegorocznej edycji konkur-
Powiat Limanowski został uznany jed- su Jan Puchała, Starosta Limanowski otrzymał także wyróżnienie 
nym z dwóch Najlepiej Zarządzanych w kategorii - Człowiek Roku Polskiego Samorządu. Nominacje 
Powiatów w Polsce. Powiat otrzymał do tytułu otrzymał z takimi osobami jak R. Dutkiewicz - Prezydent 
nominację za licznie zrealizowane in- Wrocławia, W. Murdzek - Prezydent Świdnicy, M. Długozima - 
westycje, które przyczyniają się do Burmistrz Trzebnicy, czy A. Struzik - Marszałek Województwa 
zrównoważonego rozwoju powiatu, a Mazowieckiego. Laureatem w tej kategorii został Rafał Dutkie-
także; wprowadzenie w Starostwie Po- wicz - Prezydent Wrocławia. Organizatorem konkursu Innowator 
wiatowym w Limanowej Systemu Za- jest Central European Quality Institute, gospodarzem Centrum im. 

rządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikatu ISO, oraz za Adama Smitha. Nad poprawnością głosowania czuwa firma audy-
managerskie zarządzanie powiatem.  torska KPMG. Człowiek Roku Polskiego Samorządu wybierany 

Jan Puchała, Starosta Limanowski wraz z A. Szawanem - Sta- jest drogą głosowania przez całe środowisko samorządowe. Głos 
rostą Wrocławskim odebrali nominacje w kategorii na Najlepiej oddają samorządowcy zarządzający jednostką. W pozostałych ka-
Zarządzany Powiat w Polsce. Jest to ogromne wyróżnienie dla ca- tegoriach głosują członkowie Akademii Samorządu, złożonej z 
łego Powiatu Limanowskiego otrzymać nominację do tej nagrody, laureatów dotychczasowych edycji.  Serdecznie gratulujemy!   SS
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nusz Potaczek i Kierowniczka Gmin- przystąpiono do wy-Walne Zebranie nego Centrum Kultury Jadwiga Zapa- boru władz na nową 
łowa, za co im bardzo dziękujemy. kadencję. W tajnym Oddziału Związku 

Na posiedzeniach Zarządu i zebra- głosowaniu wybrano: 
niach  ogólnych kilkakrotnie porusza- - Prezesa Oddziału Podhalan 
no sprawę ślimaczenia się działań Spół- Związku, którym po-
ki z.o.o Gorczańskie Wody Termalne w nownie został An-w Niedźwiedziu
zakresie uruchomienia eksploatacji od- drzej Napora; 
wiertu solanki termalnej w Porębie Wlk - Zarząd Oddział w 
Niestety, nasze zapytania skierowane składzie: Tadeusz Ci-23 października w Domu kultury w 
do Wójta, jako przedstawiciela Gminy chański - wiceprezes, Stanisław Bur-Niedźwiedziu, odbyło się Walne Zebra-
w Spółce jak i M. Mąkowskiego, Preze- nos - wiceprezes, Andrzej Gruszczyk -   nie Oddziału Związku Podhalan. Miało 
sa Zarządu Spółki, zostały zbyte obiet- sekretarz, Józefa Lupa  -  skarbnik, oraz na celu podsumowanie działalności w 
nicami, które później nie znalazły żad- członkowie: J. Lach, J. Napora, J. Ha-okresie ostatniej kadencji, udzielenie 
nego pokrycia w faktach. nula, F. Krzysztofiak, J. Hanula, M. absolutorium ustępującemu prezesowi 

Zajmowano się także sprawą realiza- Cieniawski, J. Palac. i wybór nowych władz Związku. 
cji umowy na zakup strojów regional-  Komisję Rewizyjną w składzie:  Na zebraniu obecni byli: wójt Janusz 
nych, realizowaną przez Gminne Cen- Marek Mysza - przewodniczący, oraz Potaczek, ks. kapelan W. Ulmaniec, ho-
trum Kultury. Członkowie Oddziału o- T. Krzysztofiak, A. Podoba, J. Zapała, norowy członek Związku S. Potaczek, 
sobiście uczestniczą i wspierają dzia- A. Smaciarz. oraz zespół regionalny „Turbacyki”.

łania zespołów regional- Sąd Koleżeński w składzie: 
nych w Koninie (Turbacyki - Hudomięt D., Jania W., Krzysztofiak 
Gorce, Turbacyki), w Porę- A., Lupa J., Rabciak G. 
bie (Porębiański Ród) i w Prezesowi i nowo wybranym wła-
Niedźwiedziu (Gorcanie). dzom Związku gratulacje złożył Wójt, 

W 2010 r. uchwałami wal- życząc sił do pracy społecznej i dalszej 
nego zebrania członków Od- dobrej współpracy z władzami gminy.
działu przyznano trzy tytuły Wybory przebiegły w miłej atmosfe-
Honorowych Członków Od- rze. Czas między głosowaniami na kan-
działu. Otrzymali je: ks. ka- dydatów do władz Związku wypełniał 
pelan W. Ulmaniec, F. Krzy- występ członków zespołu Turbacyki. 
sztofiak, A. Gruszczyk.  Na zakończenie spotkania, członkini 

Problemem jest niepłace- Związku Barbara Cichańska, odczytała Na przewodniczącego zebrania wy-
nie składek przez znaczną część człon- zebranym fragment „Wskazań dla sy-brano jednogłośnie A.Gruszczyka, któ-
ków (ok. 100 osób), a także niska frek- nów Podhala” Wł. Orkana, jako drogo-ry sprawnie je poprowadził. 
wencja na zebraniach ogólnych człon- wskaz do działania dla nowo wybra-Sprawozdanie z działalności w okre-
ków Oddziału - są to jednak czynniki nych władz Związku.      sie 3 - letniej kadencji złożył prezes An-
niezależne od działań Prezesa i Zarzą-drzej Napora. Ponieważ było ono dość Anna Liberda 
du.obszerne, przytoczę tu tylko wybrane  

Rok 2012 będzie dzie-fragmenty:
siątym, jubileuszowym ro-- Zarząd Oddziału odbył 13 posie-
kiem działania Oddziału. dzeń protokołowanych i około 10 nie-
Dla upamiętnienia tego fa-protokołowanych. Odbyło się 10 ze-
ktu podjęto starania (wnio-brań wszystkich członków Oddziału. 
sek do LGD) o wydanie Poczet sztandarowy uczestniczył w 24 
Kroniki Oddziału w formie uroczystych Mszach św z różnych oka-
albumu książkowego. zji (w tym w 12 Mszach w oprawie gó-

W przypadku powodze-ralskiej w miesiącach letnich) i wielu 
nia będziemy mieli ładną i innych uroczystościach gminnych i o-
godną pamiątkę. W Kro-gólnozwiązkowych.  
nice zamierzamy upamięt-Był współorganizatorem trzech ma-
nić wcześniejsze próby za-jówek na Orkanówce, trzykrotnie orga-
łożenia Związku w Niedź-nizował jesienne Posiady na Orkanów-
wiedziu. Ich dokumenta-ce oraz Spotkania Opłatkowe, w tym je-
cją dysponujemy dzięki p. A. Stożek.dno ogólnozwiązkowe w Porębie Wiel-  Przewodniczący Sądu Koleżeńskie-kiej, a także co roku uczestniczył w o-
go T. Cichański oznajmił, że nie wpły-prawie Gminnych Dożynek. 
nęła żadna skarga, którą trzeba by było Był współorganizatorem, z Zarządem 
rozpatrzyć, zaś sprawozdanie Komisji Głównym Związku Podhalan jednego z 
Rewizyjnej w imieniu przewodniczą-trzech dni Światowego Zjazdu Górali, 
cej A. Stożek, odczytał A. Niedośpiał.który odbył się w Niedźwiedziu i na Or-

Zgłoszony wniosek o udzielenie ab-kanówce.
solutorium dla prezesa A. Napory, zo-W organizacji tych imprez dużą po-
stał przyjęty jednogłośnie .  moc zawsze okazywał Wójt Gminy Ja-

Po występie zespołu “Turbacyki”, 
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