


                                Słowiański Papieżu, naucz wspinaczki do gór.
                                                          Taterniku z pierścieniem biskupa
                                                          i w purpurze kardynalskiej
                                                          Bądź z nami podczas szukania
                                                          szczęśliwych  przejść do szczytów  Pana.
                                                          Piotrze naszych czasów  
                                                          Wybierz się z nami wszystkimi
                                                          po górskich śniegach na narty
                                                          Do miejsca wiecznego spoczywania
                                                          Gdzie Chrystus rozdaje czystą wodę
                                                          Najbardziej spragnionym.
                                                                                                          Józef Krupiński       
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nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 915.108 
zł; wydatki na obsługę długu publicznego 675.260 zł.

 Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych 
na łączną kwotę 2.596.930 zł, w tym: wydatki na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.596.930 zł; z czego na 
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fi-
nansach publicznych w łącznej kwocie 1.346.930 zł. 

   Oto wysokość wydatków na bardziej istotne dziedziny ży-
cia społeczno-gospodarczego: 

Na ostatniej sesji starego roku, radni uchwalili tegoroczny Rolnictwo i łowiectwo - 40.400 zł, leśnictwo - 44.690 zł, 
budżet naszej gminy. Zamieszczamy podstawową porcję in- dostarczanie wody - 191.220 zł, drogi publiczne i gminne -  
formacji o wielkości, przychodach, wydatkach i planowa- 23.000 zł, drogi wewnętrzne - 376.000 zł, gospodarowanie 
nym zagospodarowaniu środków pieniężnych w bieżącym gruntami i nieruchomościami - 114.500 zł, plany zagospo-
roku. Poniższe dane pochodzą z załączników nr 1 i nr 2 do darowania przestrzennego - 35.956 zł, administracja publi-
Uchwały nr XVI/109/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 czna - 2.403.802 zł, ochrona przeciwpożarowa - 51.000 zł, 
grudnia 2011 roku. obsługa długu publicznego - 675.260 zł, rezerwy ogólne i 

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie w wy- celowe - 253.740 zł, oświata i wychowanie - 11.031.443 zł, 
sokości: 23.902.739 złotych, w tym: dochody bieżące - (szkoły podstawowe - 5.790.993 zł, oddziały przedszkolne 
22.282.636 zł, dochody majątkowe - 1.620.103 zł. w szkołach podstawowych - 449.030 zł, przedszkola - 

Planowanych dochodów dostarczą leśnictwo - 45.390 zł, 1.185.500 zł, gimnazja - 3.051.810 zł, zespoły obsługi eko-
wpływy z poboru wody - 125.500 zł, transport i łączność  nomiczno - administracyjnej szkół - 293.900 zł, stołówki 
228.483 zł, wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkal- szkolne i przedszkolne - 108.150 zł.), przeciwdziałanie al-
nych i użytkowych - 83.859 zł, administracja publiczna - koholizmowi i zwalczanie narkomanii - 67.335 zł, pomoc 
111.329 zł,  dochody od osób prawnych osób fizycznych i społeczna - 5.527.996 zł, rehabilitacja zawodowa i społecz-
od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na osób niepełnosprawnych - 30.000 zł, świetlice szkolne -
oraz wydatki związane z ich poborem (czyli wpływy z po- 110.100 zł, oczyszczanie wsi - 247.800 zł, oświetlenie ulic, 
datków, opłat i darowizn) - 2.976.630 zł, część oświatowa placów i dróg - 260.000 zł, kultura i ochrona dziedzictwa na-
subwencji ogólnej - 8.537.152 zł, część wyrównawcza sub- rodowego - 344.229 zł (w tym domy i ośrodki kultury, świe-
wencji ogólnej - 4.274.798 zł, część równoważąca subwen- tlice i kluby - 255.350 zł, biblioteki - 88.879 zł), kultura 
cji ogólnej - 517.441 zł, oświata i wychowanie - 262.010 zł, fizyczna - 69.500 złotych.        
pomoc społeczna - 4.524.762 zł, w tym m.in.: dotacja celo- 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi pla-
wa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - nowany deficyt budżetu w kwocie 6.270 zł, który zostanie 
4.004.984 zł, dotacja celowa na zasiłki okresowe i stałe - pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredy-
194.443, dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy spo- tów. 
łecznej - 107.024 zł, dotacja na dożywianie - 168.263 zł, po- Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.379.613 
zostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 862.095 zł  złotych i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.373.343 zł.
gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.351.930 zł.    4. Tworzy się: 

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie w wyso- - rezerwę ogólną budżetu w kwocie 163.440 zł; 
kości: 23.909.009 zł w tym wydatki bieżące jednostek bu- - rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 90.300 zł. 
dżetowych w kwocie łącznej 14.255.763 zł, z czego: wydat-
ki na wynagrodzenia i składki od nich - 10.812.113 zł; wy- Stanisław Stopa
datki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bu-
dżetowych - 3.443.650 zł; wydatki na dotacje na zadania Ps. Pełny tekst uchwały budżetowej dostępny jest na
bieżące - 470.629 zł; wydatki na świadczenia na rzecz osób Stronie internetowej (www.gminaniedzwiedz.iap.pl), 
fizycznych - 4.995.319 zł; wydatki bieżące na programy fi-    lub do wglądu w Urzędzie Gminy.
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Jednym z tematów lutowej sesji Rady Gminy była 

ocena stanu bezpieczeństwa na naszym terenie w roku u-

biegłym. Oto jego obraz sporządzony na podstawie da-

nych, przekazanych przez M. Szczepańskiego - Komen-

danta Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej.

PRZESTĘPCZOŚĆ W LICZBACH

   

* Podwoiła się liczba bójek i pobić (z 6 do 13).

* Nałożono 656 mandatów (w roku 2010 - 639). 

* Na 260 podejrzanych o popełnienie przestępstwa, 

   w 21 przypadkach (7,7%) byli to nieletni.

* Doprowadzono 64 osoby do wytrzeźwienia (wobec 71

   w roku 2010).

* Zatrzymano 55 nietrzeźwych kierowców (47 w r. 2010). 

* Wykonano 143 interwencje policyjne w Porębie Wlk.,
* Odnotowano znaczący spadek liczby przestępstw z 669    132 w Koninie, 104 w Niedźwiedziu i 81 w Podobinie.
   w roku 2010 do 426 w roku 2011 (spadek o 37%).  * Ujawniono 175 przestępstw w mieście Mszana Dolna,
* Odnotowano spadek liczby przestępstw o charakterze    148 w gm. Mszana Dolna i 100 w gm. Niedźwiedź. 
   kryminalnym (rok 2010 - 309, rok 2011 - 265). * Wskaźnik przestępczości na 1000 mieszkańców wynosi:
* Wzrosła liczba wypadków drogowych - odnotowano ich    miasto Mszana Dln - 23,7; gmina Mszana Dolna - 8,8;
   40, wobec 32 w 2010 roku.    gmina Niedźwiedź - 14,2.
* Znacząco spadła liczba przestępstw przeciw mieniu

   (kradzieże i włamania) do 97, wobec 159 w 2010 roku.

Lp.  Rodzaj  przestępstwa   2011  2010 

1.   Zgwałcenia    0   0 

2.   Włamania   32   44 

3.   Kradzieże   65 115 

 4.   Bójki, pobicia  13 

5.   Oszustwa  23   18 

6.   Wypadki drogowe  40  32 

7.   Inne   253  454 
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Zawsze bronił odważnie praw Kościo-„Czcigodny i umiłowany Księże Pry-
masie! Pozwól, że powiem po prostu, co ła, praw człowieka i praw narodu pol-
myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej skiego; wystarczy wspomnieć obchody 
tego Papieża Polaka, który dziś pełen Millenium Chrztu Polski, peregrynację 
bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, roz- kopii obrazu jasnogórskiego, czy słyn-
poczyna nowy pontyfikat, gdyby nie ny list do biskupów niemieckich. Pry-
było Twojej heroicznej wiary, nie cofa- mas Wyszyński zwycięsko przeprowa-
jącej się przed więzieniem i cierpie- dził Kościół w Polsce przez okres naj-
niem, Twojej heroicznej nadziei, Twe- bardziej brutalnych rządów dyktatury 
go zawierzenia bez reszty Matce Koś-

komunistycznej. 
cioła, gdyby nie było Jasnej Góry i te-

Zakończenie tej Jego „opatrznościo-
go całego okresu dziejów Kościoła w 

wej drogi” dla narodu polskiego nastą-Ojczyźnie naszej, które związane są z 
piło 16. X. 1978 r. wyborem Kard. Ka-Twoim biskupim i prymasowskim po-

Trzy Jego siostry darzyły Stefana ser-rola Wojtyły na papieża. To było też Je-sługiwaniem…”
deczną miłością. W 1910 r. rodzina Wy-go zwycięstwo, to On ukształtował Ko-
szyńskich przeniosła się do miejscowo-Błogosławiony Jan Paweł II  ściół na polskiej ziemi, który wydał 
ści Andrzejowo, gdzie zmarła jego ma-23.X.1978  światu takiego papieża - Jana Pawła II. 
ma Julianna, a ojciec znalazł nową po-Orędzie do Polaków. Gdy w maju 1981 roku przyszły dni 
sadę organisty. Będąc już księdzem po-ciężkiej choroby, a potem śmierci Księ-
wiedział: - Pojechałem z prymicją na dza Prymasa; cały naród zamarł. Był 

 Nie sposób wyobrazić sobie dziejów Jasną Górę, aby mieć Matkę, która już rozmodlony, bezradny zarazem, ale i 
Polski w XX wieku bez postaci pryma- będzie zawsze, która nie umiera…” wdzięczny Panu Bogu za dar Jego O-
sa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Najpierw, rozpoczął naukę w War-soby. W dniu pogrzebu za Jego trumną 
To prawdziwy przywódca i duchowy szawie w gimnazjum, aby ją dokończyć szła cała Polska. 
przewodnik milionów Polaków. w 1917 roku w Łomży. Przez trzy lata Minęło już ponad 30 lat od śmierci 

W Nim wszyscy znajdowali pomoc i przebywał w seminarium niższym, a od Stefana Kard. Wyszyńskiego. Naszym 
oparcie. Dzięki Niemu Polacy mieli si- 1920 roku w Wyższym Seminarium zadaniem jako Polaków i chrześcijan 
łę oprzeć się komunizmowi, a Kościół Duchownym we Włocławku. Podczas jest troska, aby pamięć o Nim była w 
w naszej Ojczyźnie ocalał w najtrud- studiów zmagał się z różnymi choroba-naszym narodzie żywa i żeby ugrunto-
niejszych czasach stalinizmu. W tym mi, tak, że został wyświęcony na kapła-wała w nas miłość do Ojczyzny, Koś-
trudnym i krytycznym okresie dziejów na  dopiero 3 08 1924 roku w katedrze cioła, i tego wszystkiego, co dziś Pol-
naszego narodu, ks. Prymas Stefan Wy- włocławskiej przez biskupa Wojciecha skę stanowi. 
szyński okazał się prawdziwym mężem Owczarka. Zaraz potem udał się na Ja-
opatrznościowym. Dla większości Po- sną Górę, by tam, przed Obrazem Czar-Droga do biskupstwa.
laków uosabiał największy autorytet nej Madonny, odprawić swoją prymi-   
moralny w trudnych czasach zakłama- cyjną Mszę św. Stefan Wyszyński urodził się 3 sierp-
nia narodu polskiego. Nie zamierzał u- Po roku posługi wikarego przy kate-nia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. 
czestniczyć w życiu politycznym, jed- drze włocławskiej, studiował na wy-Rodzice wychowali Go w duchu miło-
nak mimo woli stał się nie tylko bisku- dziale Katolickiego Uniwersytetu Lu-ści do Pana Boga, do Matki Najświęt-
pem, ale wybitnym mężem stanu, co belskiego, gdzie w roku 1929  szej i do Ojczyzny, wpoili Mu poszano-
podkreślali nawet jego przeciwnicy. wanie dla pracy i chleba. 
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uzyskał doktorat z prawa kanoniczne- pem, metropolitą gnieźnieńskim i war- skiego, różaniec z chleba otrzymany od 
go. Po obronie pracy doktorskiej ks. szawskim - Prymasem Polski. Społe- uwolnionych więźniów, oraz ryngraf 
Wyszyński na dalsze studia wyjechał czeństwo polskie ten wybór przyjęło z Matki Bożej. 
do: Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Ho- radością i nadzieją, a On wiedział, że Cały 1952 r. upłynął jednak pod zna-
landii i Niemiec, gdzie doskonale zapo- musi wziąć na swoje barki Krzyż Chry- kiem nieustannych ataków na Kościół i 
znał się ze stanem chrześcijańskiej nau- stusa - naszego Zbawiciela i godnie go osobiście na Prymasa. Widząc złą wolę 
ki społecznej oraz życiem Kościoła w nieść do końca swoich dni. komunistów, Kard. Wyszyński twardo 
tych krajach. Po powrocie do Polski był Ingres arcybiskupa Wyszyńskiego do bronił stanowiska Kościoła (komuniści 
wykładowcą w Seminarium Włocław- Gniezna odbył się 2.II.1949 roku. Po- likwidują niższe seminaria, zakony, u-
skim w Kozłówku, gdzie opiekował się tem odbył też ingres w Warszawie, a na derzają w naukę religii, prasę katolicką, 
dziećmi ociemniałymi. Od 1942 roku koniec udał się na Jasną Górę, aby tam, konfiskują budynki kościelne, nie uz-
został kapelanem ośrodka niewido- u stóp Królowej Polski, odprawić swo- nają nowych parafii, usuwają biskupów 
mych w podwarszawskich Laskach. je rekolekcje poprzedzające podjęcie z diecezji narzucając swoich kandyda-
Często bywał w Warszawie i brał udział trudnych pasterskich obowiązków… tów…) 
w konspiracyjnym nauczaniu. 12 stycznia 1953 roku Pius XII mia-

”…jeden drugiego Ks. Wyszyński pracował w Laskach nował Prymasa Polski kardynałem, ale 
brzemiona dźwigajcie”do końca lutego1945 r. Wrócił do Wło- władze komunistyczne odmówiły pa-

   cławka, aby utworzyć Seminarium Du- szportu i nie mógł odebrać godności 
Dla większości polskiego społeczeń-

chowne, jednak tymczasowo utworzył kardynalskiej w Watykanie.
stwa S.Wyszyński był nie tylko Pryma-

seminarium w parafii Lubraniec, gdzie  Tymczasem w Polsce nasiliła się fala 
sem Kościoła w Polsce, ale i przywód-

został rektorem, profesorem i ojcem represji wobec Kościoła, a rozmowy z 
cą narodu. Komunistyczny terror nasi-

duchownym. Później owe seminarium władzami reżimu nie przyniosły złago-
lał się z każdym rokiem i doszło do ata-

przeniesiono do Włocławka. dzenia. W czasie posiedzenia Episko-
ków prasowych na przedstawicieli Epi-

4. III. 1946 r. ks. profesor Stefan Wy- patu Polski, które odbyło się w Krako-
skopatu. 

szyński został mianowany przez papie- wie z okazji 700 rocznicy kanonizacji 
Prymas doprowadził do powstania 

ża Piusa XII biskupem lubelskim. Kon- św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 
Komisji Mieszanej, składającej się z 

sekracja nowego biskupa odbyła się w imieniu Episkopatu Polski w dniu 8 
przedstawicieli rządu i Episkopatu i mi-

12.V. 1946 r. na Jasnej Górze, a dokonał maja wystosował ks. Prymas memoriał 
mo różnych szykan oraz bezprawnych 

jej prymas August Hlond. 26 maja te- do komunistycznych władz, wyliczając 
działań wymierzonych w Kościół, do-

goż roku odbył swój ingres do Lublina, krzywdy doznane przez Kościół oraz 
szło do podpisania porozumienia. 

gdzie został serdecznie przyjęty. Ks. bp informując, że nie może pójść na dalsze 
W 1951 roku rząd aresztował biskupa 

S. Wyszyński kierował diecezją lubel- ustępstwa NON POSSUMUS (nie mo-
Kaczmarka i doprowadził do usunięcia 

ską w trudnych czasach powojennych. żemy!…), Rzeczy Bożych na ołtarzach 
administratorów apostolskich na Zie-

Był Wielkim Kanclerzem Katolickie- cesarza składać nam nie wolno. Te wła-
miach Zachodnich. Nastąpiło spotka-

go Uniwersytetu Lubelskiego. śnie słowa non possumus przeszły do 
nie ks. Prymasa z Bierutem, w czasie 

Ciężko chory prymas Hlond, prze- historii. Prymas i biskupi, świadomi 
którego Prymas otrzymał zgodę na wy-

czuwając, że jego misja dobiega końca, grożących, ciężkich konsekwencji, wy-
jazd do Rzymu z wizytą ad  limina apo-

poprosił papieża, aby biskup lubelski razili przekonanie, że dalej nie wolno 
stolorum i spotkał się z papieżem Piu-

został nowym prymasem Polski; proś- już milczeć wobec nieustających ogra-
sem XII. W darze przekazał Mu garść 

bę poparł też Episkopat. 12 XI 1948 r. niczeń i ciągłej walki z Kościołem w 
polskiej ziemi w którą wsiąkła krew 

na konsystorzu, papież Pius XII miano- Polsce. 
dzieci w czasie Powstania Warszaw-

wał ks. bp. S. Wyszyńskiego arcybisku-  (Koniec części I)

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii 
św. Siostry Faustyny i błog. Jana Pawła II w naszych parafiach

„MIŁOSIERDZIE ŹRÓDŁEM NADZIEI”

Od 16 października 2011 roku w naszej, krakowskiej diecezji trwa peregrynacja O-
brazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. S. Faustyny oraz błog. Jana Pawła II. Obraz i 
Relikwie przywitamy w dniu 12 czerwca w parafii Olszówka, a następnie będą przej-
mować je pozostałe parafie dekanatu Mszana Dolna. Na naszym terenie Obraz i reli-
kwie przyjmą: 26.06 (czwartek) - Poręba Wielka, 22.06 (piątek) - Konina, 23.06 (so-
bota) - Niedźwiedź. 

Nasze parafie na przyjęcie Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii będą przygotowy-
wać się przez rekolekcje i spowiedź świętą. Już od Wielkanocy módlmy się o dobre i 
owocne przeżycie tego świętego czasu w naszym dekanacie, a szczególnie w naszych 
parafiach. Módlmy się do św. Siostry Faustyny i błog. Jana Pawła II - apostołów Mi-
łosierdzia, aby wyprosili dla każdej parafii i każdego z nas obfite owoce Nawiedze-
nia. „-Chcemy na nowo rozpalić „ogień miłosierdzia” w naszych sercach i zanieść go 
wszędzie tam, gdzie brak miłości i zrozumienia, jedności i przebaczenia…”

Stanisław Kardynał Dziwisz  
Metropolita Krakowski

                   Strony 4 i 5 opracował
  Ks. Dziekan Marek Wójcik z Niedźwiedzia



Sesja XVIII (24. 02. 2012)
- informacja Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie 

Dolnej o stanie bezpieczeństwa za rok 2011; 
- informacja o wysokościach średnich wynagrodzeń nau-

czycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w naszej gminie;

- informacja o realizacji w 2011 roku wieloletniego planu 
inwestycji oświatowych na okres kadencji Rady Gminy;

- uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdom-
    nymi oraz zapobieganiu tejże bezdomności (chodzi o psy!);

 - podziękowanie A. Smaciarza - Prezesa OSP dla Wójta i 
Tym razem - dla odmiany - prezentujemy tzw. Sesyjny Rady Gminy za nowy samochód strażacki.

Flesz, czyli wiadomości o obradach radnych podane w pi-
gułce. 

Do stałych punktów, a więc takich, które są rozpatrywane 
na każdej bez wyjątku sesji, należą: Otwarcie obrad, powi-
tanie radnych, przywitanie zaproszonych gości i innych o-
sób przybyłych na sesję, przyjęcie porządku obrad z ewen-
tualnym wcześniejszym poszerzeniem o dodatkowe punkty 
(co ma często miejsce), zatwierdzenie (przyjęcie) protokołu 
z poprzedniej sesji Rady Gminy, informacja o pracy Wójta 
w okresie między sesjami, interpelacje i zapytania radnych 
oraz zaproszonych gości, zmiany w budżecie gminy, przy-
stąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (przeważnie, wyrażenie zgody na przekwa-
lifikowanie działki z rolniczej na budowlaną), odpowiedzi 
na zgłoszone zapytania i interpelacje, rozpatrzenie ewentu-
alnych pism, które wpłynęły na ręce Przewodniczącego Ra-
dy bądź Wójta Gminy oraz nadanie im biegu, wolne wnioski 
z dyskusją nad nimi, oraz zakończenie obrad. 

To są stałe, niezmienne tematy, obecne na każdej sesji (z 
wyjątkiem uroczystych). Pozostałe punkty planu sesji zaj-
mują zagadnienia i problemy wynikające z realizacji planu 
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz budżetu gminy u-
chwalanego na początku każdego roku; to one stanowią clou 
każdej sesji, to wokół nich rozbrzmiewają dyskusje i emo-
cje, wreszcie ich uchwalenie decyduje o stanowieniu miej-
scowego, lokalnego prawa. 

Obrady sesji prowadzi przewodniczący Rady Gminy, w 
razie nieobecności jedna z jego zastępczyń. Prowadzący u-
dziela głosu, prowadzi dyskusje i głosowania. Sesje mają 
charakter otwarty, znaczy to, że każdy z mieszkańców ma 
prawo w nich uczestniczyć, nie może jednak głosować, ani 
podejmować jakichkolwiek innych decyzji. To prawo przy-
sługuje wyłącznie radnym.  

W tej konwencji się utrzymując przedstawię flesz z ostat-
nich sesji: 

Sesja XVI (29. 12. 2011): 
- jednogłośne uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok;
- podziękowania i gratulacje dla dyrektorki przedszkola w 

Porębie Wielkiej za zajęcie II miejsca w konkursie „Aqua -  
Fresh”; podziękowanie Wójta Gminy dla księży probosz-
czów za wsparcie tejże akcji;

- wyrażenie pisemnego sprzeciwu wobec zamiaru likwi-
dacji Sądu Rejonowego w Limanowej;

- część „opłatkowa” ze śpiewem kolęd i życzeniami.
Sesja XVII (30. 01. 2012)
- przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nie-

dźwiedź;
- udzielenie pomocy finansowej dla miasta Nowy Sącz (to 

dotacja celowa za przewóz osób nietrzeźwych );
- przystąpienie do partnerstwa w ramach projektu „Inno-

wacyjna Administracja Publiczna” w ramach Programu O-
peracyjnego Kapitał Ludzki; wzmocnienie administracji sa-
morządowej. Tekst i foto: Stanisław Stopa
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konkurs „Moje przygody w krainie 
zdrowych ząbków”, w której dzieci pod 
kierunkiem nauczycielki Anny Tram 
wykorzystały treści przekazane pod-
czas zajęć. Praca została wysłana do or-
ganizatora konkursu. Spośród ok. 1500 
prac nadesłanych z całej Polski jury 
wyłoniło 100 najciekawszych, wśród 
nich znalazła się praca przedszkolaków 
z Poręby Wielkiej i tym samym została 
zakwalifikowana do II etapu konkursu. 
Wersje elektroniczne wybranych prac 

   zostały umieszczone na profilu Akade-
mii Aquafresh i od tej chwili rozpoczę-MAŁGORZATA  DRAB 
ło się głosowanie internautów.    

Dyrektor Przedszkola w Porębie Wiel- Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
kiej od 2009 roku. Pracę w przedszko- mieszkańców naszej gminy, a przede 
lu rozpoczęła w 1998 roku na stanowi- wszystkim rodziców dzieci, personelu 
sku nauczycielki grupy sześciolatków. przedszkola oraz władz Gminy Niedź-
Ukończyła Akademię Pedagogiczną w wiedź, praca naszych przedszkolaków 
Krakowie na kierunku Edukacja od pierwszych chwil głosowania dosta-
Przedszkolna i Wczesnoszkolna. W o- ła się do krajowej czołówki. Przez po-
statnim czasie z jej inicjatywy przepro- nad dwa tygodnie trwało głosowanie 
wadzono długo oczekiwane prace re- internautów, w wyniku którego przed-
montowe. Zostały wymienione okna, 

szkole z Poręby Wielkiej uzyskało pra-
drzwi wejściowe, przeprowadzono re-

wie 4000 głosów, i zdobyło I miejsce w 
mont ogrodzenia, kominów oraz wej-

kategorii wiekowej dla dzieci trzylet-ścia od strony zaplecza, doposażono 
Przedszkole Samorządowe w Porębie nich również ogród przedszkolny.  

Wielkiej brało udział w Ogólnopolskim Dzieci otrzymały nagrody: kolorowy 
Programie Edukacji zdrowotnej „Aka- regał MiniForm, 6 kompletów Cocco-Przedszkole Samorządowe w Porębie 
demia Aquafresh”, którego głównym drillo /stoliki z krzesełkami/, 25 książe-Wielkiej funkcjonuje od bli-

czek „Domisie”, 25 książe-sko 50 lat. Borykało się z róż-
czek „Franklin i wróżka Zę-nymi trudnościami lokalowy-
buszka” oraz ponad 100 ze-mi. Obecnie zajmuje prze-
stawów Aquafresh: pasta, ku-stronny budynek w centrum 
bek i szczoteczka do zębów.wsi. W bieżącym roku szkol-

Pragniemy poinformować, nym w przedszkolu funkcjo-
iż nasze przedszkolaki rów-nują cztery oddziały liczące w 
nież w ubiegłym roku odnio-sumie 96 dzieci pod opieką 
sły duży sukces w Ogólno-czterech nauczycieli.  
polskim Konkursie Akade-
mia Malucha - „Zostań wzo-
rowym przedszkolakiem”, 
zdobywając VI miejsce na ok. 
900 prac nadesłanych z całe-
go kraju. Pracę tę można o- bogatą ofertę 
bejrzeć na stronie interneto-edukacyjną: j. angielski, tań-
wej Akademia Malucha „Ku-ce, kółka zainteresowań, zaję-
buś Puchatek”.cia logopedyczne, socjotera-

celem było zachęcanie dzieci do mycia Dyrekcja i nauczyciele Przedszkola peutyczne, wyrównawczo - kompensa-
zębów po każdym posiłku i dbanie o hi- Samorządowego w Porębie Wielkiej cyjne, oraz gimnastykę korekcyjną.
gienę jamy ustnej. Podczas realizacji serdecznie dziękują wszystkim, którzy Od trzech lat w przedszkolu prowa-
Programu dzieci zdobywały wiedzę i u- włączyli się w akcję głosowania pod-dzone są zajęcia adaptacyjne dla no-
miejętności dbania o zęby. Utrwale- czas trwania konkursu.    Anna Liberdawych dzieci

 niem wiedzy na temat zasad prawidło-
Od red.: Przedszkolaczkom z Poręby wej higieny jamy ustnej oraz podkre-

gratulujemy, zaś energicznej Pani Dy-śleniem znaczenia zdrowych zębów 
rektor życzymy dalszych sukcesów!było  wykonanie  pracy plastycznej  na 

dziców. Od kilkunastu lat w przedszko-
lu funkcjonuje zespół regionalny „Ma-
lućkie Gronicki”. 

W każdym roku szkolnym odbywają 
się uroczystości i imprezy przedszkol-
ne m.in. „Pasowanie na Przedszkola-
ka”, „Andrzejki”, „Mikołajki”, „Wigi-
lia”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Jaseł-
ka”, „Bal karnawałowy”, „Dzień Ro-
dziny”, „Dzień Dziecka”. Dzieci biorą 
udział w akcjach charytatywnych, kon-
kursach i wycieczkach. Tradycją przed-
szkola stały się przedstawienia teatral-
ne w wykonaniu rodziców i nauczycieli 
prezentowane wychowankom z okazji 
Dnia Dziecka. Przedszkolaki oglądały 
interpretacje sceniczne baśni: „Caline-
czka”, „Brzydkie Kaczątko”, „Królew-
na Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. 
Przedstawienia te można zorganizować 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze 
strony rodziców, którzy nie tylko wcie-
lają się w różne role, ale również przy-
gotowują stroje i rekwizyty. Przynoszą 
one dzieciom wiele radości, a rodzice 
stają się partnerami we wszystkich 
działaniach placówki.

Przedszkole stara się zape-
wnić wychowankom jak naj-
lepsze warunki sprzyjające 
prawidłowemu rozwojowi, 
zdobywaniu wiedzy i umieję-
tności poprzez

. Jest to okazja do wspólnej 
zabawy z kolegami oraz poznawania 
nowego miejsca. Zajęcia cieszą się du-
żym  zainteresowaniem dzieci  i  rodzi-



sek z klasą IIa oraz Maria Niedojad z 
klasą IIb. Uczniowie, ku uciesze swo-
ich najbliższych, zaprezentowali cieka-
wy program artystyczny: śpiewali pio-
senki, recytowali wiersze, przedstawili 
scenkę teatralną „Babcia i dziadek”, o-
raz zatańczyli wspaniały układ muzy-
czno-ruchowy. Składając życzenia 
wręczyli babciom i dziadkom pierniko-
we serca. 

W wielu środowiskach i grupach spo- Spotkanie uświetnił swoją obecnoś-
łeczno - zawodowych naszej gminy od- wiatowych odbyło się uroczyste spot-cią regionalny zespół ,,Gorcanie”. Go-
były się w styczniu tradycyjne spotka- kanie uczniów ze swoimi dziadkami i ści poczęstowano herbatą lub kawą i 
nia opłatkowe. W atmosferze ciepłego babciami. Dyrektor Dominika Gniecka ciastkiem. 
nastroju kolęd i pastorałek ich uczestni- serdecznie powitała przybyłych gości i 
cy dzieląc się opłatkiem składali sobie zaprosiła do obejrzenia programu arty-
wzajemne życzenia zdrowego, szczę- stycznego przygotowanego przez ucz-
śliwego i dobrego nowego roku. Jedno niów. Jasełka w wykonaniu małych ar-
z bardziej okazałych zorganizowało tystów wypadły okazale, a dekoracje i 
środowisko oświatowe.    piękne stroje małych „aktorów” uboga-

Odbyło się ono 7 stycznia u czynnych ciły występ. Na tle pięknej dekoracji u-
i emerytowanych nauczycieli, oraz pra- czniowie klas starszych recytowali 
cowników administracji i obsługi. Or- wiersze, śpiewali piosenki dedykowa-
ganizatorami Opłatka był Dom Wcza- ne bardzo licznie przybyłym babciom i 
sów Dziecięcych w Porębie Wielkiej z dziadkom. Po odśpiewaniu przez dzieci Uroczystość ta wymagała odpowied-dyr. Adelą Dudą oraz ks. Dziekan Ma- przy akompaniamencie zespołu muzy-niego przygotowania uczniów oraz sali rek Wójcik. Na spotkanie zaproszono cznego tradycyjnego „100 lat”, miłych gimnastycznej, wielu elementów deko-władze samorządowe, reprezentowane gości zaproszono do wspólnego poczę-racyjnych jak i potrzebnych rekwizy-przez Wójta J. Potaczka, Przewodni- stunku. Był okazją do wspólnych roz-tów. Uczniowie mieli dużą satysfakcję czącego Rady Gminy E. Krzysztofiaka, mów, a dobra atmosfera, która towa-z udziału w imprezie, nabyli umiejęt-F. Dziedzinę - Wicestarostę limanow- rzyszyła spotkaniu umocniła więzi ro-ności współdziałania w grupie oraz pre-skiego, oraz A. Krzak - Dyr. Wydziału dzinne i pozwoliła miło spędzić czas. zentowania swoich dokonań. Umocni-Edukacji i Sportu w Limanowej. Takie spotkanie, to dobra okazja, by ły się też międzypokoleniowe więzi ro-Organizatorzy zadbali o odpowiednią przypomnieć o osobach, którym często dzinne. Dla nas, organizatorów, naj-oprawę artystyczną w postaci pięknie zawdzięczamy radosne wspomnienia z ważniejsze były: życzliwość, radość i wykonanych przez Agatę Naporę i Bo- dzieciństwa, a wręczona laurka z ży-uśmiech, które malowały się na twa-żenę Merklinger kolęd , które wprowa- czeniami była stosownym podzięko-rzach osób starszych, zaś wymiana spo-dziły w świąteczną atmosferę. waniem.                          Anna Liberda strzeżeń i doświadczeń umożliwiła lep-Bardzo dobrze zorganizowane spot-                                sze, wzajemne poznanie .  kanie upłynęło w miłej i serdecznej at- Urząd Gminy zakończył postępowa-Pragniemy złożyć serdeczne podzię-mosferze. Do śpiewu kolęd przygrywał nie przetargowe na zadanie pod nazwą: kowanie przedstawicielom Rady Kla-zespół w składzie: M. Bulanda, B. Ga- Budowa hali sportowej wraz z zaple-sowej Rodziców z klas II a i II b, I oraz wlik, ks. P. Pławecki, A. Napora. Kto czem przy Zespole Szkoły Podstawo-III za zaangażowanie i pomoc w przy-chciał mógł korzystać ze specjalnie na wej i Gimnazjum im. Wł. Orkana w Po-gotowaniu tej uroczystości.                ten cel przygotowanych śpiewników. rębie Wielkiej - etap II. Do przetargu                               Maria Niedośpiał Koleżeńska i rodzinna atmosfera o- przystąpiło 18 firm, z których część zo-
raz gwar przyjacielskich rozmów towa- stała odrzucona ze względu na niespeł-21 i 22 stycznia to święto naszych rzyszył spożywaniu wspólnego obiadu. nienie wymogów SIWZ., zaś spośród Babć i Dziadków, to zarazem dni, kiedy Była okazja, by wymienić poglądy, po- ofert nie podlegających odrzuceniu je-wnukowie wyrażają im wdzięczność za dyskutować o minionym czasie i na- dynym i decydującym kryterium była opiekę, a przede wszystkim za to, kim dziejach związanych z nowym rokiem.                          cena. W toku postępowania wyłoniono są dla nich. Powodów do podziękowań  Anna Liberda najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez jest wiele. Wystarczy wspomnieć o tro-

Zakład Usług Remontowo - Budowla-sce i opiece, snuciu opowieści o dzie-20.01 w Zespole Szkoły i Gimnazjum nych Czesław Stożek, 34 - 734 Kasinka jach rodziny, przekazywaniu tradycji i w Niedźwiedziu odbyła się piękna im- Mała 491. Wartość zadania zamyka się zasad moralnych. Dziadkowie mają dla preza środowiskowa z okazji Dnia Bab- kwotą 1.162.541,58 zł. W ramach in-wnucząt zawsze dobre słowo, wspiera-ci i Dziadka, na którą przybyli seniorzy westycji powstanie profesjonalna hala ją i pocieszają. Dzień ten uroczyście w liczbie ok. 120 osób. Gości serdecz- sportowa o wymiarach 38 m x 18 m, z jest obchodzony w każdej placówce o-nie powitał Dyr. Tomasz Zawirski, ży- zapleczem i nowymi salami dydaktycz-światowej naszej Gminy; tym razem re-cząc zebranym miłych wrażeń ze spot- nymi. Zakończenie II etapu inwestycji dakcję zaproszono do Podobina.  kania z ukochanymi wnukami. planuje się na połowę 2013 roku.      SS21 stycznia w Zespole Placówek Oś-Uroczystość przygotowały: Anna Ja-  
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2 lutego w Koni- 16 lutego w sali obrad Domu Kultury w Niedźwiedziu od-
nie odbyły się zor- było się spotkanie w sprawie współpracy i wynikłych proble-
ganizowane przez   mów między Gorczańskim Parkiem Narodowym, a Ostoją 
Związek Podhalan Górską Koninki. W spotkaniu wzięli udział: Wójt J. Pota-
IV Posiady Kolęd- czek, radni, sołtysi, Dyrektor GPN J. Tomasiewicz z praco-
nicze. Ich liczni u- wnikami, właściciel Ośrodka J. Pasek z pracownikami, oraz 
czestnicy mieli o- A. Smaciarz - Prezes OSP.
kazję podziwiać J. Tomasiewicz i przedstawił zebranym zimową ofertę Par-
tańce i śpiewy w ku w sprawie udostępnienia dla turystyki obszaru GPN w o-
wykonaniu miej- kolicach gminy Niedźwiedź, chodzi m.in. o wyremontowane 
scowego zespołu szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, informację turysty-

“Turbacyki - Gorce”, posłuchać kapel i zespołów regional- czną (wydawane przewodniki) itp., oraz fundusze pozabu-
nych oraz gminnej orkiestry dętej, przede wszystkim zaś do dżetowe pozyskane przez GPN, przeznaczone na realizację 
woli pokolędować. wyżej wymienionych zadań. 

O smaczny i obfity poczęstunek zadbała Gospodyni impre- Jan Pasek przedstawił swoje działania w celu poprawy ja-
zy mgr Elżbieta Kurek - dyrektorka szkoły wraz z rodzicami i kości usług turystycznych Ostoi Górskiej, w których realiza-
pracownicami obsługi. Osoby zasłużone dla Związku zostały cji napotyka na trudności ze strony władz GPN. 
uhonorowane przez Prezesa A. Naporę, zaś jego Zastępca F. W obszernej dyskusji głos zabierali zainteresowani uzasa-
Krzysztofiak obdarował Gospodynię tej świetnie zorganizo- dniając swoje stanowiska do pewnych działań, oraz wójt i ra-
wanej imprezy kompletem strojów góralskich dla dzieci. dni. Próbowano szukać takich rozwiązań, by działania zdąża-

Za syćko barz piyknie dziękujemy!                                 SS ły w dobrym kierunku i przyczyniały się do rozwoju turysty-
ki w naszej gminie, co będzie z korzyścią dla mieszkańców. 
Dlatego właśnie ważna jest dobra współpraca GPN i Ostoi 
Górskiej oraz wypracowanie wspólnego stanowiska przy po-
dejmowaniu działań.                                              A. Liberda

 

8 lutego w Centrum Kultury w Niedźwiedziu odbyło się se-
minarium inaugurujące projekt partnerski: “By działać sku-
tecznie - rozwój dialogu i współpracy na rzecz przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie w Gminie Niedźwiedź.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele instytucji i or-
ganizacji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania 
przemocy oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
na terenie Gminy Niedźwiedź.

Seminarium otworzył Wójt Gminy Janusz Potaczek, repre-
zentujący Partnera Projektu, witając uczestników spotkania i 
zachęcając do udziału w nim. Małgorzata Głuszak przedsta-
wicielka „Leadera” przedstawiła zebranym wyniki badania 
ankietowego przeprowadzonego wśród podmiotów środowi-
ska lokalnego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych 
oraz Urząd Gminy Niedźwiedź na etapie przygotowania pro-
jektu. Uczestnicy seminarium mogli zobaczyć zwizualizo-
wane dane dotyczące opinii nt. przemocy w rodzinie wyra-
żonych przez przedstawicieli środowiska lokalnego, a także 

We wtorek 13 marca pod pomnikiem W. Orkana na rynku w problemów i potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemo-
Nowym Targu odbyła się manifestacja połączona z konferen-cy, które zostały uwzględnione w procesie przygotowywa-
cją prasową, których treścią był sprzeciw Związku Podhalan nia projektu partnerskiego.
dla przeniesienia pomnika Władysława Orkana z obecnej lo-Zasadnicza część seminarium została poświęcona prezen-
kalizacji, gdzie stał 62 lata, na inne miejsce poza rynkiem. tacji projektu By działać skutecznie - rozwójdialogu i współ-
Przeniesienie to zostało uchwalone 9 marca na sesji Rady pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gmi-
Miasta, mimo, iż wiele razy, także na Zjeździe Związku Pod-nie Niedźwiedź. Julia Chojnacka - koordynatorka projektu 
halan w Zakopanem oraz w piśmie skierowanym do Zarządu przedstawiła cele projektu, grupy docelowe, działania, spo-
Głównego Związku Podhalan, burmistrz Nowego Targu Ma-dziewane rezultaty. Omówiła również zasady rekrutacji u-
rek Fryźlewicz zapewniał, że nic takiego miejsca mieć nie bę-czestników i zainicjowała dyskusję nt. prezentowanego pro-
dzie i pomnik pozostanie tam gdzie stoi. W manifestacji pro-jektu. Seminarium otworzyło I etap rekrutacji do projektu. 
testacyjnej wzięła udział liczna reprezentacja naszego, niedź-Uczestnicy seminarium otrzymali materiały informacyjne. 
wiedzkiego Oddziału Związku Podhalan z pocztem sztanda-Organizatorzy spotkania zapewnili poczęstunek dla uczest-
rowym i transparentem z napisem wyrażającym sprzeciw dla ników seminarium.
przeniesienia pomnika. Przedstawiona została historia spra-

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wy. Odczytano Oświadczenie Zarządu Głównego Związku 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podhalan i udzielono szeregu wywiadów.                         AG
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geotermalnych w Porębie Wielkiej jest coraz bardziej real-
ne. W związku z tym, w niedalekiej przyszłości należy po-
czynić starania w kierunku uzyskania koncesji na wydoby-
cie. Zarząd spółki został zobligowany do zintensyfikowa-
nia działań w zakresie pozyskania gruntów sąsiadujących z 
działkami, na których planowana jest ta wielka, bo mogąca 
kosztować nawet ponad 100 mln zł inwestycja. 

Równolegle - na drodze konkursu - należy wyłonić specja-
listyczną firmę, która opracuje koncepcję optymalnej formy W Porębie Wielkiej organizacyjno - prawnej działalności spółki. Jest to o tyle is-
totne, że aby baseny mogły powstać, potrzebne są nie tylko stanęła wieża wiertnicza
odpowiednio duże złoża solanki czyli wód termalnych, ale 
także olbrzymi kapitał i teren. 

Okazała konstrukcja służy pracownikom krakowskiego Na koniec spotkania Wójt Janusz Potaczek podziękował 
przedsiębiorstwa poszukiwawczego NAFTA do potwier- Staroście Limanowskiemu Janowi Puchale za duże zaanga-
dzenia występowania odpowiedniej ilości podziemnych, żowanie i poświęcenie się sprawie budowy naszych base-
gorących źródeł. W ten sposób został zrekonstruowany do nów geotermalnych.
głębokości dwóch kilometrów istniejący już od lat 70 - tych 
otwór w Porębie  Wielkiej. Wiercenie  służyło “aktualizacji 
zasobów eksploatacyjnych wód termalnych dla otworu Po-
ręba Wielka IG - 1”. 

Prace hydrogeologiczne polegają na zatłoczeniu otworu 
solanką w ilości niezbędnej do zrównoważenia ciśnienia w 
otworze w celu udostępnienia otworu do dalszych prac, de-
montażu istniejącej głowicy eksploatacyjnej i montażu no-
wej specjalistycznej głowicy geotermalnej, podłączeniu po-
wierzchniowego elektronicznego systemu pomiarowego 
parametrów eksploatacyjnych, pomiarach, poborze próbek 
okruchowych, badaniach laboratoryjnych i próbnych pom-
powaniach.

Prace zakończą się na przełomie lata i jesieni br. Koszt ba-
dań wyniesie ponad dwa miliony 666 tysięcy złotych, z cze-
go połowa środków pochodzi z Narodowego Funduszu O-

- Codziennie z Poręby Wielkiej płyną, jak ta solanka spod 
chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ziemi, coraz lepsze informacje, urzeczywistnia się nasze ma-
Spółka „Gorczańskie Wody Termalne” w Porębie Wiel-

rzenie, że piękna ziemia limanowska będzie miała kąpielis-
kiej dysponuje budżetem wynoszącym ponad 1,8 mln zł, z 

ko geotermalne. To nowe miejsca pracy i turyści u stóp Gor-
czego: wkład Powiatu Limanowskiego to 1 mln 17 tys. 500, 

ców, to są wielkie możliwości. Samorządy skupione w spółce 
Gminy Niedźwiedź  - 517 tys. 500 zł, Gminy Mszana Dolna  

wkładają wiele pracy i widzimy jej efekty, to cieszy mnie i 
317 tys. 500 zł oraz Miasta Mszana Dolna -17 tys. 500 zł. 

mieszkańców powiatu - słowa te, wypowiedziane przez Sta-
W dniu 23. 02 prace wieży wiertniczej wizytowali wspól-

rostę Jana Puchałę są pocieszające i życzyć nam wszystkim 
nicy spółki “Gorczańskie Wody Termalne”. Wstępne wyni-

należy, aby się ziściły jak najszybciej.   
ki badań okazały się bardzo optymistyczne. Potwierdziły 

 Według planów i założeń kompleks będzie pełnił funkcję 
się, znane od lat 70-tych ubiegłego wieku - ciśnienie wody, 

ośrodka uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego, a także cen-
jaka wypływa z otworu oraz jej temperatura. Co więcej, ak-

trum rozrywki. Oto najnowsze dane z placu robót:
tualne wyniki są lepsze, niż się spodziewano.

- 42 stopnie C - to temperatura wypływającej solanki; 
Okazało się, że na głębokości dwóch tysięcy metrów pa- 3- 12m /h solanki wypływa z odwiertu;nuje ciśnienie wynoszące 268 atmosfer, natomiast u wylotu 3- 22g/dm  mineralizacja wody.otworu, czyli na powierzchni wynosi 58 atmosfer. Podobnie 

jest zresztą z temperaturą solanki, która na dole osiąga oko-
ło 59 stopni C. Tak dobre dane to wielki krok w kierunku po-
wstania basenów geotermalnych w Porębie Wielkiej.  

Wizytę w Porębie poprzedziło spotkanie w Niedźwiedziu, 
gdzie przedstawiciele samorządów będących udziałowca-
mi spółki GTW, członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd 
dyskutowali na temat wyników, kosztów oraz przyszłości. 
Wszyscy byli zgodni, co do jednego; powstanie basenów 
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Rozmowa z Markiem Mąkowskim  Czy bariera finansowa (chodzi o setki milionów złotych -  
Prezesem Spółki  GWT przyp. red.) nie będzie stanowiła istotnej przeszkody w rea-

Jak na dzień dzisiejszy, czyli 27 marca wygląda sprawa lizacji nakreślonych planów?
źródeł termalnych w Porębie Wielkiej? Nie sądzę, by ona była główną przeszkodą. To będzie za-

W zasadzie wszystkie prace badawcze zostały już zakoń- leżeć od kierunku finansowania w którym pójdzie Spółka. 
czone, pozostało do wykonania tylko jedno badanie - po- Jeśli byłoby to partnerstwo publiczno-prywatne, to chcę po-
miar temperatury i ciśnienia na dnie odwiertu, po 30 dniach informować, że w tej chwili sporo ludzi jest zainteresowa-
od ostatniego pompowania próbnego, które było tam pro- nych zainwestowaniem własnych środków. Przychodzą do 
wadzone. Zostanie ono wykonane po świętach, koło 11-12 nas, telefonują, zgłaszają chęć uczestnictwa w tym projek-
kwietnia. To ostatnie badanie, wszystkie inne zostały wyko- cie, wśród nich są także bardziej zamożni inwestorzy.   
nane. Ich wyniki są bardzo pozytywne i pokazują, że od- Za która formą własności Pan się opowiada?
wiert jest w bardzo dobrym stanie. Badanie składu chemi- Byłbym najbardziej zadowolony, gdyby udało się utwo-
cznego wody i wydajności solanek są również bardzo opty- rzyć miejscową grupę biznesmenów (myślę tu o naszej gmi-
mistyczne i nie są niższe od stwierdzonych w latach 70-tych nie, o powiecie, o województwie), którzy byliby w stanie 
ubiegłego wieku, niektóre parametry uległy nawet popra- wybudować z własnych środków, gdyż wtedy pieniądze zo-
wie. Została jeszcze jedna rzecz do wykonania; zaczopowa- stałyby tutaj, na miejscu. Jeżeli będzie to strategiczny inwe-
nie odwiertu głowicą termalną, użytkową. Ponieważ od- stor zagraniczny, no to pieniążki pójdą za nim, my tu bę-
wiert będzie eksploatowany, zostanie założona głowica eks- dziemy robić, a większość zysku będzie czerpał kapitał za-
ploatacyjna, zrobiona częściowo ze stali nierdzewnej. Na jej graniczny. To trudna i poważna sprawa; jak to zrobić?  
wykonanie trzeba poczekać do 4 tygodni. Obecna, stara,  nie 

 Jak Pan Wójt widzi terminarz dalszych prac przy budo-może być zamontowana ze względów technicznych, unie-
wie basenów?możliwiających prowadzenie prac konserwatorskich na od-

Najważniejszą sprawą jest obecnie uzyskanie koncesji. wiercie w przyszłości. Po założeniu głowicy wieża zosta-
Myślę, że wniosek o nią zostanie złożony do końca kwiet-nie rozebrana, a teren przywrócony do stanu pierwotnego. 
nia, bo jest potrzebne sprawdzenie po raz drugi wydajności; Jak widzi Pan Prezes kalendarz dalszych prac związa-
jeżeli zostanie potwierdzona na obecnym poziomie, to moż-nych z uruchomieniem basenów?
na spokojnie wystąpić z wnioskiem o koncesję. A co póź-To bardzo trudne pytanie. W zasadzie można powiedzieć, 
niej? Jest kilka ciekawych przedsięwzięć. Starostwo Powia-że główne decyzje leżą teraz po stronie właścicieli Spółki, 
towe chce wykorzystać blok Domu Wczasów Dziecięcych, czyli samorządów. Muszą zdecydować w jaki sposób inwe-
który stoi nie użytkowany od ponad 20 lat i tam zorganizo-stycja będzie finansowana? Czy będzie to partnerstwo pu-
wać zakład przyrodo - leczniczy. Jest do zagospodarowania bliczno - prywatne, samorządy, czy sama Spółka będzie pró-
„Stara Kolonia” z otoczeniem, jak również teren koło „Kro-bowała znaleźć środki, a może zostanie sprzedana? To bar-
kusa”. Kilka dni temu był u mnie właściciel zakładu w Porę-dzo ważna, strategiczna decyzja, która musi zostać podjęta i 
bie Wielkiej, który zamyka, zwalniając, niestety, wszystkich to w niedługim czasie. 
ludzi. Widzi on dwie koncepcje dalszego losu zamykanego Co do dalszych prac, na pewno, po opracowaniu doku-
zakładu: pierwsza - sprzedaż zakładu wraz z terenem, druga mentacji po badaniach, która ma potrwać kilka miesięcy, zo-
- zrównanie „zakładu z ziemią” i wybudowanie urządzeń o stanie ona złożona do zatwierdzenia w Ministerstwie O-
charakterze rekreacyjno-sportowym. Przekonywałem go, iż chrony Środowiska. Po jej zatwierdzeniu Spółka będzie sta-
zburzenie zakładu byłoby ciężkim grzechem bo przecież ten rała się o wydanie koncesji na wydobycie solanki. I to jest o-
budynek można kapitalnie wykorzystać pod zakład przyro-statni etap związany z pracami o charakterze biurokratycz-
doleczniczy. Taką fabrykę, idąc choćby za przykładem by-nym, związanymi z uzyskaniem pozwolenia na wydobywa-
łych zakładów włókienniczych w Łodzi, można po odpo-nie solanki. Równolegle będą prowadzone inne prace strate-
wiedniej rekonstrukcji zagospodarować w ten sposób, że giczno-planistyczne związane z pozyskaniem i zagospoda-
jedną halę przeznaczyć na wybudowanie i wyposażenie od-rowaniem terenów. Od 1 stycznia br. Gorczański Park Naro-
dzielnych pomieszczeń i łazienek w wanny,  oraz inne urzą-dowy uzyskał osobowość prawną; być może zechce wejść 
dzenia lecznicze, zabiegowe i terapeutyczne. W drugiej z do Spółki? To wszystko jest przed nami do rozstrzygnięcia 
kolei wybrać fundamenty i zrobić piękny, kryty basen z so-w stosunkowo krótkim czasie. Spółka musi zostać częścio-
lanką, a w obecnym pomieszczeniu administracyjnym zor-wo dokapitalizowana, bo prace badawcze okazały się bar-
ganizować piękny ośrodek SPA. Taka sugestia mojego roz-dzo kosztowne. Obecnie Spółka posiada środki wystarcza-
mówcę poważnie zainteresowała.   jące jedynie na bieżącą działalność, a potrzebuje ich także 

Po otrzymaniu koncesji będziemy ogłaszać przetarg na za-na prowadzenie dalszych prac związanych ze sferą planisty-
gospodarowanie terenu, czyli wykonanie projektu obrazują-czną. Najpierw odpowiedni fachowcy będą musieli nakre-
cego, jak te baseny, czy może szerzej, cały przyszły ośrodek ślić strategię rozwoju, wskazać kierunki w jakich należy 
ma wyglądać?pójść, określić, jakie będą korzyści oraz wskazać, jak to dłu-

Za jaką formą własności basenów Pan Wójt optuje?go wszystko będzie trwać? 
Jest mi to obojętne, bylebym się mógł tylko w nich poką-Panie Prezesie, na ile procent określa Pan szansę, że ba-

pać. Każda koncepcja jest dla mnie dobra pod warunkiem, seny uda się wybudować?
żeby tylko baseny powstały! To jest najważniejsze! Jestem przekonany, że baseny uda się uruchomić, bo wy-

Jest Pan przekonany, że się uda ten projekt zrealizować?niki badań (co wiemy na razie nieoficjalnie) są bardzo dob-
Jeżeli zaczęliśmy, to musimy i dokończyć to dzieło, gdyż  re, sprawy własnościowe zostały pozytywnie załatwione, 

jak mawia klasyk - mężczyznę poznaje się nie po tym jak za-ponowna weryfikacja naukowo-badawcza wykonana i w tej 
czyna…chwili nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozpocząć przygo-

                                               Rozmawiał Stanisław Stopatowanie do budowy inwestycji. Trzeba szybko podjąć kilka 
decyzji o charakterze strategicznym, ale to już jest pytanie 
do udziałowców, którzy będą władnie je podjąć.    



 Nasi strażacy wzbogacili się o nowy, średni samochód ratowniczo - gaśniczy 
wart 615 600,00 zł. Posiada on napęd na wszystkie koła oraz zbiornik na wodę o 
pojemności 2500 litrów. Jest to pojazd przystosowany do działania w trudnych wa-
runkach, do których niewątpliwie należą Gorce. Dzięki zaangażowaniu Wójta Ja-
nusza Potaczka, a także pomocy Tadeusza Patality, mieszkańcy gminy mogą mieć 
pewność, że w razie potrzeby pomoc OSP dotrze do nawet najtrudniej dostępnych 
miejsc. Zadanie zrealizowała firma Moto -Truck z Kielc. Środki finansowe Urząd 
Gminy pozyskał między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
(365 600,00 zł). Pozostała kwota pochodziła ze Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Warszawie (150 000,00 zł) oraz budżetu Państwa na KSRG.  

ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Niedźwiedziu

W niedzielę 5 lutego, podczas Mszy Świętej w kościele 
parafialnym w Niedźwiedziu odbyła się uroczystość po-
święcenia i przekazania niedźwiedzkim strażakom nowego 
samochodu ratowniczo - gaśniczego marki „Mercedes Ate-
go 1329”.  Przybyli na uroczystość goście oraz mieszkańcy mogli na 

W uroczystości udział wzięli m.in.: własne oczy zobaczyć gotowy do akcji nowy wóz bojowy.
Senator RP - S. Kogut;  Po zakończonej uroczystości zebranych zaproszono na 
Posłowie na Sejm RP - A. Czerwiński, W. Janczyk, poczęstunek do remizy OSP. Goście otrzymali symbolicz-
E. Siarka; ne pamiątki, a spotkanie góralską nutą umiliła kapela regio-
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej nalna „GORCANIE” z Niedźwiedzia. 
Straży Pożarnej Naczelnik Wydziału Kwatermistrzow- Wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu pojazdu na-
skiego - bryg. Mirosław Słomka; leżą się serdeczne podziękowania i gratulacje, gdyż może-
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP my poszczycić się wysokiej klasy samochodem ratowniczo-  
RP w Krakowie - E. Siarka; gaśniczym, posiadającym pełne wyposażenie oraz przysto-
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku sowanym do pracy w trudnych, górskich warunkach. (Mer-
OSP RP w Krakowie -  K. Czernek; cedes Atego 1329 jest pojazdem średnim, posiadającym na-
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej pęd na wszystkie koła na pojedynczych osiach).  
mł. bryg. - J. Kurzeja;
Starosta limanowski - J. Puchała;
Wicestarosta limanowski  - F. Dziedzina;
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
w Limanowej - T. Patalita;
Komendant MG ZOSP w Mszanie Dln - M. Szczypka;
Starosta Vrbova ze Słowacji - J. Kovalcik;
Wójt Gminy Niedźwiedź - Janusz Potaczek;
Dyrektor GPN - J. Tomasiewicz;
Ksiądz Dziekan - Marek Wójcik;
Proboszcz parafii w Koninie - ks. P. Pławecki;
radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, 
a także strażacy OSP z Prezesem A. Smaciarzem.
Mszę Świętą uświetnił śpiewem chór  „OREMUS”, i czy-

niąca systematyczne postępy w jakości gry Gminna Orkie-
stra Dęta pod batutą Sylwii Karpierz. Podczas uroczystości 
Ksiądz Dziekan dokonał poświęcenia pojazdu, a Wójt Gmi-
ny przekazał Prezesowi OSP Niedźwiedź kluczyki i dowód Jednak - jak powiedzieli Ksiądz Dziekan i Wójt Gminy - 
rejestracyjny samochodu. „…oby nie musiał wyjeżdżać do akcji bojowych, bo każda 

„Chrzestnymi” pojazdu zostali: Tadeusz Patalita i Małgo- taka sytuacja to ogromna tragedia. Nikt się nie obrazi, gdy 
rzata Mrugała - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony samochód będzie garażowany i nie będzie musiał uczestni-
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (skąd Urząd czyć w akcjach ratunkowych”. Mieszkańcy mogą mieć jed-
Gminy pożyczył 365. 600,00 zł na zakup samochodu; pozo- nak pewność, że w razie konieczności strażacy dojadą na 
stała kwota pochodziła z KSRG oraz MSWiA). miejsce na czas!
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mochodu ratowniczo - gaśniczego, za pozostałą kwotę za-
kupiono dwa komplety ubrań specjalnych „NOMEX” i dwa 
komplety rękawic specjalnych.

W dniu 25.10.2011 roku odbyła się inspekcja gotowości o-
peracyjnej przeprowadzona przez pracowników PSP Lima-
nowa z upoważnienia Komendanta PSP Limanowa. Ocena 
końcowa wypadła na „5”.

Dzięki staraniom Zarządu OSP, Wójta J. Potaczka oraz 
posła T. Patality, doprowadzono do zakupu nowego samo- 5 lutego w budynku remizy strażackiej odbyło się Walne  
chodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu “Mercedesa A-Zebranie sprawozdawcze OSP w Niedźwiedziu za rok 2011. 
tego 1329”. Jego wartość zamknęła się kwotą 615 tys. zł, w Wzięli w nim udział zaproszeni goście: Wójt Gminy - J. Po-
tym 100 tys. zł otrzymano jako dotację KSRG, 150 tys. zł u-taczek, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego OSP 
zyskano z MSWiA za pośrednictwem Związku OSP RP w Mszanie Dolnej - T. Patalita, J. Kurzeja - Zastępca komen-
dzięki staraniom posła Tadeusza Patality. Kwotę 365 tys. zł, danta powiatowego PSP w Limanowej, M. Szczypka - Ko-

mendant Oddziału Miejsko - Gminnego OSP w Mszanie 
Dolnej, K. Czyrnek - Wiceprezes Zarządu Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Krakowie, W. Świerczek  
Komendant Miejsko - Gminny ZOSP RP w Limanowej, a 
także radni i sołtysi naszej gminy.

Po dokonaniu wyboru przewodniczącego zebrania w o-
sobie Andrzeja Gruszczyka i składu poszczególnych komi-
sji, głos zabrał prezes OSP Andrzej Smaciarz. Przedstawił 
zebranym sprawozdanie z działalności OSP za 2011r., które 
zawierało najważniejsze działania i wydarzenia:

- „Rok 2011 był dla naszej jednostki rokiem szczególnym 
ze względu na nabycie nowego samochodu ratowniczo - ga-
śniczego o czym niżej.

Jak co roku druhowie pełnili wartę przy Grobie Pańskim w 
staraniem Wójta J. Potaczka przekazał Urząd Gminy w Nie-Niedźwiedziu i Porębie Wielkiej, oraz uczestniczyli z pocz-
dźwiedziu. W wyniku przetargu samochód karosowała fir-tem sztandarowym w obchodach: święta 3 maja w Porębie 
ma „MOTO-TRUCK” Leszek Chmiel z Kielc.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować całe-
mu Zarządowi OSP w Niedźwiedziu, Wójtowi Januszowi 
Potaczkowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Edwardowi 
Krzysztofiakowi i wszystkim radnym za wspieranie OSP w 
działaniach bieżących i pozyskiwaniu sprzętu”.

Sprawozdanie finansowe przedstawił W. Kowalczyk, zaś 
Komisji Rewizyjnej M. Ważydrąg. Po ich wysłuchaniu, na 
wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani jednogłośnie udzielili 
absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. 

W dalszej części zebrania przedstawiono projekt planu 
działalności i planu finansowego na bieżący rok, które po 
dyskusji zostały przyjęte. Podjęto uchwałę dotyczącą prze-Wielkiej, uroczystości św. Floriana w Niedźwiedziu, w po-
kazania starego samochodu strażackiego dla gminy Vrbov wiatowym święcie strażaka w Limanowej, a także w proce-
na Słowacji.sji Bożego Ciała w Niedźwiedziu, Dożynkach Gminnych o-

Zarząd OSP apeluje do młodzieży z całej gminy o wstę-raz Święcie Niepodległości 11 listopada w Niedźwiedziu. 
powanie w szeregi OSP. Prezes A. Smaciarz składa serdecz-Druhowie brali też udział w ćwiczeniach organizowanych 
ne podziękowania firmom sponsorującym spotkanie: Mar-przez PSP Limanowa z KSRG, które odbyły się na terenie 
kowi Florczakowi za wsparcie wyrobami mięsno - wędli-obiektu klasztornego w Szczyrzycu.
niarskimi oraz firmom cukierniczym: Bożeny Potaczek, Te-Odbyły się szkolenia podstawowe, które ukończyli: Sma-
resy Rusnak, Janusza Zapały.ciarz Krzysztof, Matuła Paweł, Moskała Mariusz, Moskała 

Zarząd OSP zwraca się z apelem do kierowców naszej Adrian i Szarek Marcin. Kurs ratownika medycznego ukoń-
gminy o przestrzeganie zakazu parkowania samocho-czyli: Magdalena Smaciarz i Paweł Matuła.
dów na placu przed remizą strażacką, co utrudnia wy-Kurs obsługi pilarek spalinowych ukończyli: Smaciarz 
jazd w nagłej potrzebie. W przypadku nie stosowania się Andrzej, Misiura Piotr, Niedźwiedzki Piotr, Ważydrąg Mar-
do zakazu, samochody zostaną odholowane na koszt cin, Bednarz Florian, Pałka Marek.
właściciela, lub mogą zostać uszkodzone podczas nagłe-Otrzymaliśmy dotację z KSRG w wysokości 103.100 zł, 
go wyjazdu samochodu strażackiego.          Anna Liberdaw tym 100.000 zł stanowiła dotacja do zakupu nowego sa-

ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Niedźwiedziu 13



waniem GS w Niedźwiedziu. czono pod działalność ga-Początki działalności Spół-
W tym celu zorganizował ze-stronomiczną (bar „Miś”).dzielni były bardzo trudne,  HISTORII
brania w poszczególnych W r. 1966 wykupiono teren gdyż nie posiadała ona włas-

SŁÓW KILKA wioskach.pod budowę zakładu gastro-nych lokali do prowadzenia 
Oficjalne reaktywowanie nomicznego w Porębie Wiel-działalności handlowej i ad-

GS w Niedźwiedziu nastąpi-kiej przed parkiem podwor-ministracyjnej, brakowało Tradycje handlu spółdziel-
skim, na którym wybudowa-środków transportu. Towar czego sięgają u nas końca 
no i oddano do użytku resta-dowożono furmankami z XIX w. Już przed 1918 r. ist-
urację „Krokus”.niała spółdzielnia “Turbacz”, 

W lipcu 1967 r., pod nacis-upadła wskutek dewaluacji 
kiem władz powiatowych, pieniądza po I wojnie świato-
nastąpiło przyłączenie naszej wej. Jej agendę przejęła SKR 
GS do Mszany Dolnej, co w Mszanie Dln. - w której za-
wywołało niezadowolenie rządzie zasiadał m. in. Wła- 
mieszkańców naszej gminy. dysław Orkan. Do uznanych 
W Niedźwiedziu powołano działaczy tego okresu nale-
filię GS Mszana Dolna z kie-żeli: Alojzy Bulik, Józef Ku-
rownikiem Julianem Potacz-czaj, Stanisław Kulig, Jan 
kiem. F. Bochenek został wi-Szwaja,  Włodzimierz Mycz-
ceprezesem, a zarazem kie-kowski, Franciszek Kacik, 

ło z dniem 1 stycznia 1982 r., Franciszek Lechowicz i Ro-
a 19 czerwca 1983 roku od-Mszany Dolnej i okresowo zalia Magierska. 
było się I Walne Zgromadze-samochodami z Limanowej. W początkowym okresie 
nie, na którym prezesem zo-W 1957 r. prezesem GS zo-ich praca ograniczała się do 
stał ponownie wybrany Fran-stał Franciszek Bochenek, re-zaopatrzenia w podstawowe 
ciszek Bochenek, który bę-ferent finansowy, pracownik artykuły do produkcji rolnej; 
dzie pełnić tę funkcję do (sekretarz) nadleśnictwa w nawozy sztuczne, zboża sie-
przejścia na emeryturę w ro-Porębie Wielkiej. wne, ziemniaki, pasze, drob-
ku 1990 .W roku 1956 zlikwidowa-ny sprzęt rolniczy. Następnie 

W 1984 roku oddano do u-no Spółdzielnię Produkcyj-został uruchomiony pierw-
żytku wielobranżowy Dom ną, której pomieszczenia zaa-szy sklep z artykułami spo-
Handlowy w Niedźwiedziu, daptowano na magazyn to-żywczo - przemysłowymi. 
Jego wybudowanie było nie-warów masowych.W 1948 r. powstała Gmin-
wątpliwą zasługą Franciszka na Spółdzielnia „Samopo-
Bochenka, oddanego Spół-rownikiem działu inwesty-moc Chłopska” (GS) w Nie-
dzielni prezesa, wymagają-cyjnego GS w Mszanie Dol-dźwiedziu, obejmująca swo-
cego od ludzi dyscypliny i nej, dzięki czemu mógł przy-ją działalnością wsie: Niedź-
rzetelności w pracy.gotować dokumentację tech-wiedź, Porębę Wielką, Koni-

Zasłużonymi pracownika-niczną pod budowę Wiej-nę, Podobin, Olszówkę i Lu-
mi GS byli m. in.:  Zofia Szy-skiego Domu Towarowego w bomierz. Gminne Spółdziel-
mańska, Stanisław Szymań-Niedźwiedziu. nie powstawały wtedy pod 
ski, Stanisława Bochenek,  W 1974 r. filia GS Mszana wpływem nacisku politycz-
Zofia Gniecka, Barbara Sma-Dolna w Niedźwiedziu po-nego mającego na celu elimi-
ciarz, Stanisław Potaczek, a siadała 16 placówek handlo-nację handlu prywatnego na 
wśród sklepowych: Anna Pa-wych i usługowych. Likwi-rzecz uspołecznionego; była 
lac z Koniny, Maria Kacik, dacji uległa masarnia Józefa to tzw. „Wojna o handel”.
Anna Pławecka, Tram Janina  Florczaka, utrzymała się pie-Pierwszymi prezesami GS 
Józef Cichórz, Tadeusz Kra-karnia Juliana Kozickiego.w Niedźwiedziu byli: M. Po-
us, Franciszek Bulik, Józef W 1981 r. F. Bochenek zaj-lek, R. Serafin, A. Mysza, G. 
Florczak, Julian Kozicki i je-W latach 1957/58 wybudo- mował się organizacją Spół-Pajor, B. Szczęsnowski.    
go córka Maria, Jan Mysza z wano obok cmentarza obiekt dzielni Kółek Rolniczych na W 1955 r. wyniku zmian 
Niedźwiedzia, Maria Adam-z przeznaczeniem na sklep terenie gminy w oparciu o ist-administracyjnych, Olszów-
czyk z Podobina, Maria Mo-artykułów do produkcji rol- niejące kółka rolnicze i pra-ka została w  przyłączona do 
skała, Józefa Choma. nej, który następnie przezna- cami związanymi z reaktywoGS Mszanie  Dolnej.
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de facto krawiecki, sklep z odzieżą u-Rozpoczęła ona  Jako prezes ostatnio urzę-
żywaną, sklep żelazny. Swo-skuteczną likwidację tego dującego Zarządu zostałam 
ją pierwszą siedzibę miało tu sektora. powołana na likwidatora 
Stowarzyszenie Osób Nie-Sytuacja finansowo - eko- Spółdzielni. Proces likwida-
pełnosprawnych. Najemcy nomiczna naszej, podobnie cji wymagał przeprowadze-
często się zmieniali ze jak wielu w kraju Spółdziel- nia wielu czynności. Jedną z 
względu na nieopłacalność ni, zaczęła się z roku na rok nich była sprzedaż majątku, 
prowadzonej działalności. pogarszać. Na rynek gospo- czyli budynku domu han-

Z kolei w naszych skle-darczy wchodził sektor pry- dlowego z działkami i spła-
pach obroty zaczęły z roku watny. Wypowiadano nam cenie wierzycieli. Nierucho-
na rok spadać. W 2003 roku umowy najmu lokali w któ- mość została sprzedana w 
otwarte zostało konkuren-rych mieściły się sklepy, ma- przetargu, a jej nowym wła-
cyjne dla nas „Centrum” w sarnia wróciła do właścicie- ścicielem jest firma „Silla” z 
Niedźwiedziu, a w Mszanie la, Marka Florczaka. Nasza, Mszany Dolnej. Osobiście 
Dolnej powstały: „Biedron-nowopowstała w budynku cieszę się, że w budynku na-
ka”, „Silla”, „Delikatesy „Krokusa” pochłonęła wiele dal będzie prowadzona dzia-
Centrum”, a ostatnio „Tes-nakładów i nie przyniosła o- łalność handlowa, ale jak 
co” z „Galerią Mszańską”. czekiwanych efektów, bo- widać, wymagał on kapital-
Klienci jadą do dużych sieci, wiem masarnie spółdzielcze nego remontu.EPILOGU
bo przecież tam jest taniej, a znikały z rynku jedna za dru- Likwidacja Spółdzielni 
prawie w każdym domu jest gą. Koszty ponoszone na u- dobiegła końca. Zakończył SŁÓW  KILKA
co najmniej jeden samo-trzymanie wyeksplatowa- się pewien etap w historii 
chód. Utrzymanie tak duże-nych obiektów były bardzo Gminy Niedźwiedź, ale cza-O wypowiedź na temat o-
go budynku, jakim był dom duże, rentowność spadała, a sy są coraz gorsze, a jak to becnej sytuacji zwróciliśmy 

wszystkie wymagały kapi- się mówi „w biznesie nie ma się do ostatniego Prezesa - a 
talnych remontów. sentymentów”. Nasza Spół-właściwie Prezes - Gminnej 

Obowiązek wprowadzenia dzielnia nie jest pierwszą, a-Spółdzielni - Zofii Kacik.  
kas fiskalnych, przystoso- ni ostatnią, jaka przestała ist- Oto ona:
wanie placówek handlo- nieć. Na pewno było i jesz-- Gminna Spółdzielnia 
wych do przepisów HCCP i cze będzie przez jakiś czas „Samopomoc Chłopska” 
wiele innych nakazów wiele głosów krytyki. Być przechodzi do historii 
wprowadzonych dyrekty- może są rzeczy źle odebra-Gminy Niedźwiedź. 
wami unijnymi powodowa- ne, ale tylko przez złe zrozu-Została ona reaktywowana 
ły, że niektórych nierucho- mienie. Ja oceniam to z pun-1 stycznia 1982 roku. Pierw-
mości, mimo przekazania w ktu widzenia osoby odpo-szym prezesem był śp. Fran-
dzierżawę, nie udało się u- wiedzialnej za sprawy finan-ciszek Bochenek, sprawują-
trzymać. Ograniczono za- sowo - ekonomiczne.cy tę funkcję do 29 03 1990 r. 
trudnienie, przestano szko- Wszystkim klientom, dzię-Następnie, do 11 marca 1992 

handlowy, było bardzo ko-lić uczniów, nie zwracano ki którym Spółdzielnia w roku, tj. do wyboru na wójta 
sztowne. Samo ogrzewanie i kosztów zatrudnienia mło- tak małym środowisku prze-gminy Mszana Dolna, Stani-
energia elektryczna to dziś docianych, podczas gdy pry- trwała trzydzieści lat, bar-sław Potaczek, ja do 31 mar-
najdroższe media do opłace-watne podmioty mogły i na- dzo serdecznie dziękuję.ca 2011 r., czyli do postawie-
nia. dal mogą w tym przypadku Dziękuję za współpracę nia jej w stan likwidacji.

Spadające obroty, rosnące korzystać z ulgi. Świadczy pracownikom Urzędu Gmi-W początkowych latach  
koszty, zadłużenie wobec to o nierównym traktowaniu ny z Wójtem Januszem Po-funkcjonowania Spółdziel-
dostawców, a co za tym idzie podmiotów gospodarczych i taczkiem, Banku Spółdziel-nia decydowała o życiu go-
ponoszone straty nie dawały to nie tylko pod tym wzglę- czego, Poczty Polskiej oraz spodarczym naszej gminy. 
perspektywy na dalsze fun-dem. pozostałym Instytucjom.Działały placówki handlo-
kcjonowanie Spółdzielni. W ostatnich latach działal- Podmiotom gospodar-we, gastronomiczne, punkt 
Moim obowiązkiem, jako ność Spółdzielni została o- czym z terenu Gminy życzę skupu, magazyn towarów 
prezesa, było informowanie graniczona do funkcjono- jak najdłuższego przetrwa-masowych i masarnia.
o tym na bieżąco członków wania Domu Handlowego. nia, zaś Wszystkim: Wszystko to służyło roz-
Spółdzielni i to oni zadecy-Został on wybudowany na Radosnych, Zdrowych wojowi rolnictwa na tym te-
dowali na kolejnych dwóch działce wywłaszczonej w Świąt Wielkanocnych!  renie. Działalność prowa-
Walnych Zgromadzeniach roku 1978, ale własność dzona była we własnych i Zofia Kacikw lutym i marcu 2011 r. o działki uregulowano dopie-dzierżawionych obiektach, 
postawieniu Spółdzielni w ro wyrokiem sądowym w zatrudnienie znajdowało po-
stan likwidacji. Posunięcie 2005 r., co było bardzo trud-nad sto osób, szkolono wielu 
takie, choć przykre przede ne i kosztowne. W budynku, uczniów. 
wszystkim dla pracowni-na dzisiejsze czasy mało e-Uchwalona przez Sejm RP 
ków, stało się o wiele lepsze konomicznym (aż 4 kondy-tzw. „spec ustawa” z 20 sty-
niż ogłoszenie upadłości, bo gnacje), prowadzona była cznia 1990 roku zaważyła w 
wtedy wiadomo czego moż-własna działalność handlo-sposób dramatyczny na lo-
na byłoby się spodziewać po wa. Wynajmowano pomie-sach polskich spółdzielni w 
działaniach syndyka.szczenia pod aptekę, zakład okresie transformacji. 



 

Minęło pół wieku, czyli 50 lat od chwili, gdy do pracy w szkole im. Kata-
rzyny  Smreczyńskiej w Koninie przybył dyrektor Jan Florek wraz z żoną. 
Kierował pracą w szkole od 1961 do 1973 roku. Gdy po ciężkiej chorobie 
zmarł 21.III.1973 roku, dyrektorem mianowana została Helena Florek.

A oto Grono wspaniałych Nauczycieli, którzy wówczas praco-
wali  obecnie emeryci (z wyjątkiem Piotra Florka). 

ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Niedźwiedziu16

łem i autorytetem dla nich we Studium Rolnicze dla Które marzenia udało się 
był nauczyciel i szkoła. przekazania gospodarstwa Pani zrealizować, a co jesz-

W 1962 roku wykonano młodym rolnikom. cze jest do spełnienia?
remont kapitalny budynku Rok 1973 to rok żałoby dla Największą satysfakcję 
wraz z wymianą dachu. Nie- mojej rodziny i dla całej wsi. odczuwam przy spotkaniach 
które sale adaptowano na Wspaniali ludzie i przyjacie- z byłymi uczniami, (których 

Jak Pani - rodzona Kra- klaso-pracownie. W r. 1963 le pomagali mojej rodzinie nie zawsze rozpoznaję) z ich 
kowianka - trafiła na nasz otwarto przedszkole. otrzeć łzy, a wir pracy zagłu- osiągnięciami na wysokich 
teren? Zespół nauczycieli wspa- szał ból. stanowiskach w kraju i w 

W latach 50-tych ubiegłe- niale rozumiał potrzeby Wiek emerytalny się przy- świecie. To jest największy 
go wieku, każdego obowią- szkoły i środowiska. Wspól- bliżał. Budynek szkoły się rezultat i efekt pracy nau-
zywał nakaz pracy. nie podejmowaliśmy różne rozsypywał, więc starania o czyciela. 

Po Liceum Pedagogicz- inicjatywy. Zorganizowano gruntowny remont i rozbu-  Na pamiątkę w szufladzie 
nym ze specjalnością opie- trzy kursy ukończenia szko- dowę pochłaniały dużo e- leżą odznaczenia i medale, 
ki nad dzieckiem objęłam ły dla dorosłych. Przez 5 lat nergii i wymagały wiele tru- Złoty Krzyż Zasługi, dyplo-
pracę w Państwowym Domu prowadzony był Uniwersy- du. Ewakuacja szkoły do sal my, legitymacje instruktora 
Wczasów Dziecięcych w tet Powszechny dla Rodzi- zastępczych, zmiana miesz- ZHP, kierownika wycieczek 
Porębie Wielkiej. Po roku ców, który obejmował wiele kania, itp. Czas oddać obo- szkolnych, Członka Rady 
Dom ten został zamknięty ze zagadnień prowadzonych wiązki kierowania placówką Nadzorczej GS, PTTK, Ku-
względu na panującą w te- przez  profesjonalnych  wy- młodemu, energicznemu ko- ratora Sądu dla Nieletnich. 
renie chorobę Heinego - Me- kładowców: hodowla zwie- ledze. On wspaniale dokoń- Będąc na emeryturze, mogę 
dina. Wychowawcy zostali rząt i bezpieczeństwo w go- czył rozpoczętą rozbudowę. spełnić swoje marzenia, 
skierowani do różnych szkół spodarstwach rolnych - le- Czy ktoś z rodziny konty- zwiedzać Europę i szeroki 
w powiecie. Pracowałam w karz weterynarz, porady pra- nuuję pracę nauczycielską świat.
Kamienicy i Zalesiu, a w ro- wne - prawnik z Krakowa, w Koninie? Dziękuję za rozmowę, ży-
ku 1961 mąż objął kiero- kurs kroju i szycia - instruk- Mimo minionych lat, mi- czę zdrowia oraz wszelkiej 
wnictwo szkoły w Koninie. tor z Nowego Sącza, pielę- łość do Koniny pozostała. pomyślności na dalsze lata. 

Proszę o przybliżenie o- gnacja niemowląt i porady Cieszy mnie, że syn i syno- Niech piękny okres jesieni 
kresu życia spędzonego w medyczne - lekarz, pedago- wa pracują w tamtejszej życia owocuje radością, po-
Koninie. gizacja rodziców - nauczy- szkole od pierwszej posady. godą ducha, realizacją „pa-

Pani redaktor, nie jest łat- ciele, zespół teatralny - nau- Budynek szkoły powiększył sji życiowych” i rodzinnych 
wo dzisiaj mówić o pracy czyciele, szczególnie ś.p. M. się czterokrotnie, kierowany zadań matki, babci i praba-
nauczyciela przed pół wie- Kowalczyk. przez nową dyrektor ciągle bci!
kiem. Ludzie i dzieci byli żą- Kuratorium w Nowym Są- pięknieje i osiąga dobre re- Rozmawiała Maria Lupadni  każdej  wiedzy,  a  źród- czu zorganizowało Zawodo- zultaty.



ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Niedźwiedziu

wspierając społeczne inicjatywy. Jego Już jako Nadleśniczy Nadleśnictwa 
dom na Paszku w Lubomierzu zawsze Limanowa rozpoczął starania o utwo-
był otwarty dla gości. Otaczający go rzenie w Gorcach parku narodowego. 
„dziki” ogród, z pozoru robił wrażenie Był autorem jednej z trzech koncepcji, 
nieuporządkowanego. Jak opowiadał, branych pod uwagę przy tworzeniu par-
rosnące w nim rośliny nie miały być ku, zakładającej włączenie w jego gra-
piękne, ale miały służyć pszczołom, nice powierzchni około 9200 ha. 
które hodował gospodarz.  Gorczański Park Narodowy powstał 

Pamiętam pierwsze spotkanie z Je-1 stycznia 1981 roku, jako czternasty w 
rzym Honowskim. Mój przyjazd do Polsce dzięki uporowi i determinacji ta-
Rzek, gdzie wtedy mieściła się dyrek-kich ludzi jak Jerzy Honowski. Pierw-
cja GPN, wiązał się z rozmową w spra-szy dyrektor GPN włożył wiele wysił-
wie pracy. W tym samym dniu u dyrek-ku w jego organizację, zatrudnienie za-
tora Honowskiego zjawił się zwycięz-łogi, przygotowanie siedziby w Lubo-
ca konkursu na godło Parku. Uczestni-mierzu - Rzekach. 
czyłam we wspólnym spotkaniu i mu-Od początku piętrzyły się problemy. 
siałam wypowiedzieć swoją opinię, co Największym była gradacja zasnui wy-
przy wielkiej tremie i słabej znajomości sokogórskiej, owada, którego larwy za-
Gorców nie było łatwe. grażały górnoreglowym świerczynom 

Wielokrotnie miałam przyjemność w najwyższych partiach gór, w masy-
słuchania Jego wspomnień o górach i wach Mostownicy, Jaworzyny i Kudło-WSPOMNIENIE
wspinaczkowych wyprawach w Tatry. nia. Mimo nacisków nie dopuścił do 
Szczególnie zapadła mi w pamięć opo-chemicznego zwalczania owada na te-
wieść o przejściu grani Tatr Wysokich, renie Parku. 

Dyr. Jerzy Honowski którego dokonał z kilkoma przyjaciół-W czasie pełnienia funkcji dyrektora, 
mi. Mimo bolesnego otarcia nogi, nie J. Honowski doprowadził do przejęcia (1929 - 2011)
wycofał się i skończył wyprawę z suk-parku dworskiegow Porębie Wielkiej, 

   
cesem, wpisując się w historię taternic-na którego terenie rozpoczął w 1984 r. 

30 grudnia 2011 roku odszedł Jerzy 
twa. budowę nowej siedziby Parku. Dzięki 

Honowski, zasłużony leśnik i taternik, 
Zapamiętałam Go jako człowieka u-Jego staraniom, w 1988 r. obszar parku 

współtwórca i pierwszy dyrektor Gor-
czciwego, idącego własną drogą, czę-został powiększony o ponad 800 ha 

czańskiego Parku Narodowego. 
sto pod prąd, na przekór trudnościom i przejętych od sąsiednich nadleśnictw.

Był postacią nietuzinkową, zapadają-
modzie. Widzę go w turystycznym u-Wiele energii pochłonęło także do-

cą w pamięć każdemu, kto miał przyje-
braniu, w ciemnym berecie, z niebies-prowadzenie do opracowania planu za-

mność Go znać. Wyróżniał się nie tylko 
kim plecakiem z którego wystawał pa-gospodarowania przestrzennego GPN. 

posturą i głosem, ale także poglądami i 
rasol. Imponował mi wiedzą o górach, a Tematykę gorczańską, problemy no-

oceną rzeczywistości.
przede wszystkim o Gorcach, które by-wopowstałego parku narodowego po-

Jerzy Honowski urodził się 20 lute-
ły dla Niego bardzo ważne. Jestem Mu dejmował w licznych artykułach publi-

go1929 roku w Poznaniu. Dzieciństwo 
wdzięczna za zatrudnienie mnie w Gor-kowanych w prasie lokalnej i ogólno-

i młodość spędził u dziadków w Zako-
czańskim Parku Narodowym.polskiej. Był człowiekiem niezwykle 

panem. Tu w Liceum im. Oswalda Bal-
W ostatnich latach ukazały się dwa pracowitym i zaangażowanym w swoją 

cera zdał maturę w 1948 roku. 
artykuły o Jerzym Honowskim, które pracę.Potrafił podejmować trudne, czę-

W 1949 roku rozpoczął studia na Wy-
szerzej przedstawiają tego wybitnego sto niepopularne decyzje.

dziale Leśnym Uniwersytetu Jagielloń-
człowieka-leśnika i taternika. Wspom-Jego odwołanie z funkcji Dyrektora 

skiego w Krakowie, które ukończył w 
nienia prof. Jacka Michalskiego, Jego Parku nastąpiło w 1991 r. W ostatnich 

1953 r. broniąc pracy magisterskiej w 
wieloletniego przyjaciela, wydrukowa-latach przed emeryturą pracował w Re-

Katedrze Ochrony Lasu. Pracował ko-
no w Pamiętnikach Towarzystwa Ta-gionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

lejno w Nadleśnictwie Bielawa (OZLP 
trzańskiego t. 19 z 2010 roku, materiał wych w Krakowie.

Wrocław) i Nadleśnictwie Myślenice 
Jerzego Bogacza opublikowano w Al.-Z racji swojego zamieszkania zwią-

(OZLP Kraków). W 1961 r. został Nad-
manachu Ziemi Limanowskiej Nr 29 z zany był z Kamienicą, a potem Lubo-

leśniczym Nadleśnictwa Kamienica, a 
2007 roku. mierzem. Cieszył się szacunkiem są-

po reorganizacji Lasów Państwowych, 
siadów. Wielu ludziom pomagał, Opracowała Ewa Strauchmannw 1973 roku, Nadleśnictwa Limanowa. 

             KATYŃ Rosjo krwawa twa gwiazda czerwona,
twa ziemia kryje zbrodni tajemnice.

Katyń - to słowo przeraża cały świat, Ta ziemia, która polską krwią zbroczona,
od gór podniebnych poza oceany. Ta nie zapomni twe dzieła zbrodnicze.
Tam w jego lasach mogiły powstały,
kto tam mordował? Bolszewik zbłąkany. Bracie daleki, nieznany żołnierzu

za twoje życie, śmierć i krwią twą zbroczone łany,
Ten las na pewno słyszy w jakieś rano, My dzisiaj czcimy Twoje czyny i męstwo,
albo w noc ciemną przy blasku miesiąca śpij nam spokojnie Żołnierzu Kochany!
Ciche wołanie  mamo moja, mamo
Polsko; dlaczego dziś jesteś milcząca? Katarzyna Adamczyk z Podobina
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polany Hucisko na Turbacz Koninek wędruje przez O- wadzenie blokad dla jeżdżą-
(2009). Niestety, ze względu berówkę niebieskim szla- cych nielegalnie motorami 

 na brak zgody właściciela kiem na Turbacz lub okoli- crossowymi i quadami, re-
O rozwoju turystycznym polany Czoło Turbacza, od-cznymi ścieżkami spacero- mont niektórych odcinków 

terenu decyduje w głównej cinek biegnący przez nią zo-wymi i edukacyjnymi. Tylko szlaków. Część odwiedzają-
mierze produkt turystyczny. stał wyłączony z remontu. jedna trzecia korzysta z ko- cych wskazywała na brak 
Przez to określenie rozumie- W 2011 roku zmodernizo-lejki linowej  na Tobołów. bazy żywieniowej, szcze-
my dobra i usługi nabywane wano czarny szlak z Koniny Na pytanie, co skłoniło gólnie ogólnodostępnej, re-
przez turystów, ale również do Lubomierza i żółty z Lu-ich do przybycia w Gorce, gionalnej kuchni, gorczań-
atrakcje z których korzysta- bomierza na Turbacz. turyści najczęściej odpo- skich pamiątek, specjalisty-
ją. Analizując teksty z wielu 4. Odtworzono zniszczony wiadali: chęć obcowania z cznych ofert, informacji.
stron internetowych gospo- przez powódź niebieski przyrodą (60,8% tury- Sugestie turystów kiero-
darstw agroturystycznych, szlak biegnący doliną Ka-stów)  względy towarzyskie wane pod adresem Parku 
pensjonatów, ośrodków wy- mienicy na przełęcz Borek.(36,2%), chęć poznania stanowią wskazówki do o-
poczynkowo-rekreacyjnych 5. Przygotowano projekty (25,6%).  pracowywanych projektów i 
naszej gminy można stwier- i kosztorysy kilkudziesięciu Główne atrakcje przy- planów z zakresu obsługi ru-
dzić, że jednym z produktów elementów małej infrastruk-ciągające turystów do chu turystycznego. Wyniki 
turystycznych regionu jest tury turystycznej oraz infor-GPN to widoki (66,1% tu- wcześniejszego monitorin-
Gorczański Park Narodowy macji o Parku. W stylu i de-
i jego walory przyrodnicze. talach nawiązują one do kul-

Czy rzeczywiście przyroda tury gorczańskich górali.
Parku przyciąga turystów Już poza Gminą Niedź-
do naszej gminy? Czy może wiedź, w zmodernizowanej 
być ona marką gminy, poz- byłej owczarni na Hali Dłu-
walającą na lepszą sprzedaż giej, otwarto terenową stację 
innych lokalnych produk- edukacyjną. Mieści się tam 
tów? wystawa poświęcona histo-

Szukając odpowiedzi rów- rii polan i pasterstwa w Gor-
nież na tego typu pytania, od cach, a w sezonie odbywają 
1999 r. w Gorczańskim Par- się zajęcia edukacyjne dla 
ku Narodowym prowadzo- wszystkich chętnych. 
ny jest cykliczny monitoring W 2010 roku w dolinie Ło-
ruchu turystycznego. Ostat- pusznej oddano do użytku o-
ni był w 2011 r.;  od maja do biekt edukacyjny w odbudo-
października ankieterzy ze- wanej osadzie leśnej “Ga-rystów), przyroda (58,5%) gu przeprowadzonego w ro-
brali informacje od 8814 tu- jówce Mikołaja”. Ogółem w dogodne warunki wędro- ku 2006 i zawarte w nich u-
rystów przebywających w latach 2009 - 2011 na po-wania (42,8%), a także ci- wagi turystów uwzględnio-
Parku. Ponad tysiąc osób u- prawę infrastruktury tu-sza i spokój.  no w działaniach realizowa-
dzieliło szerszego wywiadu. rystyczno - edukacyjnej Źródłem informacji o Par- nych w latach 2007 - 2011. 
Pytania dotyczyły m.in. mo- Park wydał 3 mln 880 tys. ku, możliwościach zwiedza- Między innymi:
tywów przyjazdu, tras węd- zł, które pozyskano ze źró-nia, atrakcjach są przewod- 1. Zmodernizowano sześć 
rówek, atrakcji Gorców. Ale deł pozabudżetowych, w niki, internet i  znajomi. ścieżek, w tym w Gminie 
również i braków, jakie do- tym  funduszy unijnych 2 Ankietowani turyści chęt- Niedźwiedź „Dolinę potoku 
strzegają w naszym regio- mln 48 tys. zł.  nie dzielili się swoimi uwa- Turbacz” i Park Podworski - 
nie, propozycji zmian w or- W latach 2012 - 2014 kon-gami odnośnie tego, co nale- góra Chabówka”.
ganizacji czy infrastrukturze tynuowane będą działania żałoby zmienić w  zakresie 2. Oznakowano w Parku 
turystycznej Parku. Oto kil- mające na celu  poprawę wa-turystyki nie tylko na terenie wszystkie szlaki (266 km 
ka wyników badań: runków uprawiania turysty-Parku, ale również w regio- pieszych,spacerowych,ro-

Wędrówkę po Gorcach ki, ale również ochronę wa-nie. Zwracali uwagę m.in. na werowych, konnych), ścież-
najwięcej turystów rozpo- lorów przyrodniczych Par-konieczność wzbogacenia ki edukacyjne zgodnie z o-
czyna w Koninkach; bli- ku:  infrastruktury w ławki i za- bowiązującymi standarda-
sko 40 %.  Około 15% tury- 1. Na szlakach leżących w daszenia, zwiększenie infor- mi. Wyposażono je w drogo-
stów wchodzi od strony Tur- strefie ochrony czynnej  macji wizualnej na szlakach, wskazy z kierunkiem i cza-
bacza, i 13,2 % od Starych m.in. na szlakach spacero-poprawę ich oznakowania o- sem przejścia.  
Wierchów.Ponad połowa tu- wych w dolinie potoku Ko-raz postawienie większej li- 3. Wyremontowano nie-
rystów  przybywających  do nina, Turbacz, czby koszy na śmieci, wpro- bieski  szlak   turystyczny  z 
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            Olszowy -  zwięk- 3. Remontowane będą ko- realizacji tych zadań znajdu- walorów przyrodniczych 
szona zostanie ilość miejsc lejne szlaki m.in. zielony z ją zatrudnienie firmy i osoby Parku, co powinny zawie-
odpoczynku wyposażonych Poręby Wielkiej przez Tur- fizyczne z naszej i okolicz- rać oferty turystyczne, będą 
w ławki, stoły, parkingi dla baczyk na Turbacz, zielony z nych gmin. Ogółem, GPN mogli dowiedzieć się Pań-
rowerów, kosze na śmieci. Tobołczyka na Obidowiec i w latach 2007 - 2014 na u- stwo uczestnicząc w spotka-

2.W 2012 r. rozpoczęta zo- spacerowy z doliny potoku dostępnianie Parku dla tu- niu w Gorczańskim Parku 
stanie przebudowa 2 miejsc Turbacz do doliny Olszowe- rystyki wyda kwotę około Narodowym. Odbędzie się 
biwakowych na polanie O- go Potoku. Do 2015 r. wyre- 7 mln zł. ono 28 kwietnia 2012 roku  
berówka i Trusiówka. Wy- montowane zostaną wszyst- Do współpracy na rzecz o godz. 17.00 w budynku dy-
posażone zostaną w wiaty, kie szlaki i drogi udostęp- rozwoju turystyki w naszej rekcji w Porębie Wlk 590. 
ławy, stoły, miejsca biwako- nione dla turystyki na tere- Gminie zapraszamy właści- Uczestnicy spotkania o-
we, miejsca ogniskowe, ko- nie GPN.   cieli gospodarstw agrotury- trzymają nasze oferty i wy-
sze na śmieci, parkingi dla 4. Przeprowadzona zosta- stycznych, pensjonatów, ga- dawnictwa. 
rowerów, ogrodzenia. W ko- nie renowacja 92 istnieją- stronomii.

ZAPRASZAMY!lejnym 2013 roku zainstalo- cych tablic informacji przy- O tym, czego oczekują tu-
wane zostaną toalety ekolo- rodniczej (2012). ryści przyjeżdżający w Gor- Krystyna 
giczne. Nadmienić należy, iż przy ce, jak można korzystać z Popko-Tomasiewicz

   GRATULUJEMY!
* 28 grudnia ubiegłego roku rozegrany został XVIII Halo-

wy Turniej Piłkarski o mistrzostwo Limanowskiego Pod-
okręgu Piłki Nożnej  - Limanowa '2011 w kategorii wieko-
wej trampkarzy. Miło nam poinformować, że zwycięzcą 
tegoż turnieju została drużyna „Orkan” Niedźwiedź, która 
tym samym będzie reprezentować Limanowski Podokręg 
Piłki Nożnej w turnieju o mistrzostwo OZPN w Nowym Są-
czu. Najlepszym strzelcem turnieju został piłkarz naszego 
klubu Gniecki Damian (12 goli),  zaś najlepszym  bramka-
rzem Majerczyk Piotr także z naszej drużyny. Brawo!                                                              

dowadniają, iż czynią nieustanne postępy, będące efektem * Trampkarze  GKS Orkan  awansowali do Halowych Mi- 
ciężkiej pracy i intensywnych treningów. Dzięki udostęp-strzostw Małopolski. Po turnieju rozegranym w Nowym Są-
nieniu hali sportowej przez dyrektorkę Domu Wczasów czu stali się drużyną awansującą z 4 miejsca. W krakowskim 
Dziecięcych p. Adelę Duda, chłopcy mieli możliwość tre-turnieju rywalizowało 8 zespołów. „Orkan” swój udział za-
nować również w porze zimowej, czego rezultatem stało się kończył w rozgrywkach grupowych, zajmując IV miejsce. 
wicemistrzostwo w rozgrywkach. Gratulujemy młodym pił-Trampkarze z Niedźwiedzia pierwszy pojedynek przegrali z 
karzom i ich trenerowi!MKS Trzebinia-Siersza 2-3 (gole: Gniecki, Kaczor), nastę-

pnie zremisowali z SPMTS „Hutnikiem” Kraków 0 - 0. Na 
zakończenie zanotowali porażkę z “Tuchovią” Tuchów 1-3 

W dniach 3 - 4 marca w War-(gol Dziuby). 
szawie odbyły się Finały Ogól-  W finale “Tarnovia” Tarnów pokonała “Tuchovię” 3-0. 
nopolskich Przesłuchań Zespo-Warto zauważyć, że nasi trampkarze zdołali zremisować z 
łów Kameralnych Szkół Muzy-mistrzem Krakowa  SPMTS “Hutnikiem” Kraków.
cznych I Stopnia. Kwalifikacja “Orkana” do Mistrzostw Małopolski to wiel-

Do finałów dopuszczono 53 ze-ki sukces tego klubu! 
społy z całej Polski, w tym 2 ze-Gratulujemy piłkarzom, trenerowi Ireneuszowi Potaczko-
społy z Tymbarku. Grand Prix o-wi oraz prezesowi klubu Janowi Szymańskiemu. Życzymy 
trzymał Kwintet Fortepianowy z wytrwałości i dalszych sukcesów!
Tymbarku w składzie:  A. Danel, 
A. Toporkiewicz, A. Chowaniec - Trampkarze GKS “Orkan” Niedźwiedź - wicemistrza-

skrzypce, M. Róg - wiolonczela, Elżbieta Mąkowska - for-mi Halowego Turnieju o Puchar Burmistrza Wieliczki!
tepian. II nagrodę otrzymało Trio fortepianowe w składzie: Podopieczni Ireneusza Potaczka po raz kolejny udowod-
M. Majeran - skrzypce, Marek Krzysztofiak - wiolonczela nili na co ich stać. W sobotę 24.03.2012 roku w Wieliczce 
i J. Sporek - fortepian. wzięli udział w Halowym Turnieju o Puchar Burmistrza 

Do obowiązkowych przesłuchań przystąpiło ponad 400 Wieliczki, którego uczestnikami byli Mistrzowie Podokrę-
szkół w każdej z nich przeprowadzono najpierw wstępny gów z rozgrywek halowych trampkarzy i młodzików. Za-
etap - szkolny, następnie makroregionalny (dla Szkoły Mu-proszenie do rozgrywek zamykających sezon halowy przy-
zycznej z Tymbarku odbył się w Krakowie), by później móc jęły drużyny z Limanowej, Myślenic, Oświęcimia i Nowego 
uczestniczyć w etapie centralnym w Warszawie. Kwintet Sącza. Wieliczkę reprezentowały ekipy z Puszczy Niepoło-
Fortepianowy z Tymbarku już po raz drugi zdobył Grand mickiej i Rajska.
Prix. Młodym muzykom gratulujemy i życzymy dalszych Po zaciętych bojach, niedźwiedzcy trampkarze zakończy-
sukcesów!                             Opracowanie strony - S. Stopali turniej na drugiej pozycji. W każdym kolejnym meczu u-
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sieni, skąd po chwili dochodziła do nas przyciszona rozmo-
wa dwóch mężczyzn. Rozmowa ta nie trwała długo,bo w pe-Z historii naszej ziemi... 
wnym czasie wszedł do izby młody chłopiec w wieku 17-18 
lat, a zwracając się do gazdy powiedział: - „tato, nacionek tej 
słomy - na niedziele starcy”. Gazda skinął głową, wyraził nie-CENNE ŚWIADECTWO
zrozumiałą opinię o tej naciętej słomie, a zwracając się do 
syna powiedział: - „Mamy gościa ze świata, zostanie u nas  (…) Bezpośrednie moje spotkanie z górami nastąpiło pod 
parę dni, będziesz musiał się nim zaopiekować”. Dla mnie koniec marca 1944 roku, kiedy po wielu przejściach i uciecz-
stało się wszystko jasne. Przyszedł młody gazda z którym ce z niemieckiego transportu do Rzeszy, zetknąłem się z gó-
należy się przywitać. Podniosłem się z ławy z wyciągniętą ralami czystej krwi we wsi Niedźwiedź i Konina koło Mszany 
ręką do powitania. Chłopak podał mi swoją, uścisnęliśmy Dolnej, których to mieszkańcy dali mi schronienie, nakarmili 
dłonie jak starzy znajomi, przy czym chłopak szepnął: - „Ja-sapką podlaną mlekiem, czasem okraszoną spyrką, którą tu 
siek me zwo”. Tak się zaczęła moja znajomość z Jaśkiem, żartobliwie określano „ze jałowa spyrka”. Szedłem do tych 
przez którego później poznałem kilku innych chłopców ze ludzi za tajemniczym przewodnikiem z którym poznał mnie w 
wsi, mniej więcej moich rówieśników. Chabówce kolejarz.  

W późniejszym czasie, ze starszej generacji poznałem (…) Szliśmy w czasie wiosennych roztopów i deszczowej 
przede wszystkim Tadeusza Szklarza - leśniczego na Huci-pogody przez zamgloną, a mimo to piękną okolicę, mijając 
sku w Koninkach, oraz jego żonę Wandę, późniejszą kiero-Koninki i Porębę Wielką, nie wiedząc na jaką dolę z całkiem 
wniczkę poczty w Niedźwiedziu. Poznałem Józefa Palaca, nieznanym mi człowiekiem uchodzę w góry. Piękno krajobra-
miejscowego gazdę i jeszcze jakiegoś z tamtejszych chło-zu fascynowało mnie, wychowanego na płaskich równinach, 
pów, nazwiska nie zapamiętałem. Jak też w późniejszym dodając swym urokiem otuchy i nadziei, szepcząc do ucha 
czasie, poznałem rodzinę Kozerów. Polubiłem tych wszyst-zapewnienie, że dobrze czynię wchodząc w szereg gorczań-
kich ludzi z całego serca, dzielili się ze mną swą ubogą stra-skiej góralszczyzny, którego to nazewnictwa wówczas jesz-
wą, przechowywali mnie przez przeszło trzy tygodnie w swo-cze nie znałem. Idąc górską ścieżyną w dziurawych butach, 
ich izbach, komórkach, na strychach, zależnie od obserwo-słyszałem bulgotanie wody pomiędzy palcami moich nóg. 
wanej sytuacji na wsi. Byłem poinformowany, jak w razie nie-Chłodu prawie nie czułem pomimo wiosennego przesilenia, 
bezpieczeństwa mam się zachować i niespostrzeżenie um-które w górach jest zimne, byłem tak rozgorączkowany przy-
knąć z terenu zabudowań do pobliskich zarośli i czekać na u-godą, chłonąc oczyma nieznaną, tajemniczą okolicę. Patrzy-
mówiony znak do powrotu lub dalszej ucieczki.  łem na te stromizny pokryte zielonością świerków, na rwące 

Wielkim dla mnie przeżyciem było uczestniczenie w nabo-potoki wijące się wśród zboczy skalnych, na te wielorakie i 
żeństwie rezurekcyjnym, na które poszedłem ze Staszkiem wielokierunkowe załamania krajobrazu. 
Kozerą z Koniny, bo w tym czasie przebywałem u Kozerów.  (…) Okolica cicha, nie zamieszkała, nie spotkaliśmy po 
A więc poszliśmy z Koniny do Niedźwiedzia (około 4 km) do drodze ani jednego człowieka, może przewodnik właśnie ta-
drewnianego kościółka, budowli na pewno zabytkowej, o ką drogę wybrał, aby nie natknąć się na kogokolwiek. Nie 
wnętrzu obszernym, jednonawowym, z dużą ilością różnych wiem po jakim czasie dobrnęliśmy, już o szarej godzinie do 
scen biblijnych, namalowanych bezpośrednio na deskowa-wsi, jakąś dróżką od tyłu zabudowań, mój przewodnik oznaj-
niach ścian. mił „no jesteśmy w Niedźwiedziu”. Do mojej świadomości za-

Dla dostosowania się wyglądem do miejscowej ludności, witała myśl o spotkaniu z dużym, brązowym misiem i jak się 
Staszek użyczył mi kompletnego stroju góralskiego, tak, że tu przed nim schronić. Weszliśmy na podwórze leżącej na 
wyglądałem jak jakiś juhas, albo może i sam baca. Miałem skraju wioski zagrody, która niczym nie wyróżniała się od in-
białe wełniane spodnie tzw. bukowe z wyszywankami na kie-nych zagród, znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie. 
szeniach i lampasami, białą koszulę i serdak wyszywany ko-Przewodnik wchodząc do wnętrza tej góralskiej chaty, zosta-
lorowymi nitkami, był góralski kapelusz z piórkiem. Tak dobre wił mnie przed drzwiami zalecając, abym chwilę poczekał na 
zamaskowanie było nie do rozpoznania, że jako oryginalny jego powrót. Faktycznie, jego nieobecność nie trwała długo, 
ceper i to jeszcze z jakich zaświatów, mogę tak dopasować wyszedł na podwórze z gazdą tego obejścia mówiąc: - „To 
się do miejscowych ludzi.  nasz człowiek, trzeba go przechować”, i wskazał ręką na 

Stojąc tak ze Staszkiem w kościele myślałem, że mnie nikt mnie. Gazda obejrzał mnie i zaśpiewał: „pociez do izby, tam 
nie uzna za obcego w tej społeczności, ale gdzież tam, wszy-pogwarzymy”. Weszliśmy do wnętrza przez sień bez podło-
scy wiedzieli żem przybysz i nie z ich parafii. Zerkali na mnie gi, zastawioną różnymi sprzętami gospodarskimi i narzę-
niby dla niepoznaki, uśmiechając się życzliwie. Duże wraże-dziami pracy. W dość dużej izbie o dwu oknach skierowa-
nie wywarło na mnie  powszechne i spontaniczne uczestni-nych na ulicę i wejściem do drugiego pomieszczenia miesz-
ctwo zgromadzonych w świątyni ludzi w zbiorowej, żarliwej kalnego, skromnie umeblowanej, ot mniej więcej tak, ja u nas 
modlitwie oraz ich pełne uwagi zasłuchanie w słowa Ewan-na wołyńskiej wsi, gdzie w jednym pomieszczeniu koncen-
gelii świętej, czytanej z ambony. Widziałem z jaką pobożno-trowało się całe świadome życie rodziny, natomiast w drugim 
ścią wymawiali głośno i wyraźnie słowa modlitwy, jak wpa-pomieszczeniu spano. Znaczącą ozdobą głównej izby było 
trzeni w święty obraz głównego ołtarza - łączyli się w jedną bogato zasłane drewniane łóżko z dużą ilością poduszek, 
zbiorową rodzinę, prosząc Pana Boga o łaskę przetrwania i o ale miało się wrażenie, że nikt na nim nie sypiał, było jedy-
chleb powszedni, który nie zawsze gości na ich stołach. Kul-nym godnym uwagi wyposażeniem tej izby. 
minację mego wzruszenia wywołała potężna pieśń śpiewa-Usiedliśmy na ławie przy stole nakrytym lnianym obrusem i 
na przez wszystkich dorosłych i przez kilkuletnie dzieci zain-zaczęliśmy rozmowę. Pamiętam, że na wstępie o całkiem 
tonowana przez księdza - pieśń zmartwychwstania „Wesoły błahych sprawach a to o tym, że siąpi i jak tu jechać do Msza-
nam dziś dzień nastał”. Takiego śpiewu nigdy dotąd nie sły-ny, a trzeba po karbid, a może uda się trochę nafty zdobyć, o 
szałem, była w nim radość, wdzięczność, wiara w zwycię-tym, jak tam na świecie, skąd ja pochodzę, ale nic o tym kim 
stwo dobra nad złem, z głębi serc płynąca nadzieja dobrej jestem, dlaczego tu przyszedłem, jakie mam zamiary i kto 
przyszłości i rychłego wyzwolenia. Zdawało się, że ta potęż-daje poręczenie, że jestem swój. Mojego gazdę interesował 
na pieśń, wzbijająca się pod sklepienie świątyni, przebije świat z którego przyszedłem, aż do tej cichej, oderwanej od 
wiązania i obelkowanie dachu, wzlatując hen do nieba, aby świata wioski, gdzie tylko starzy ludzie pamiętają i wspomi-
złożyć u stóp Stwórcy uczucia wesela i radości, uwielbienia i nają czasy Franz Jozefa, czasy „asenterunku” i wojny pierw-
dziękczynienia za łaskę przeżywania Święta Zmartwych-szej światowej z terenów której napływały wieści o odległych 
wstania wśród swoich bliskich, w swojej świątyni, która była ziemiach i ludziach.     
wiarą, otuchą i nadzieją tego pobożnego ludu.         (…) Mój przewodnik po jakimś czasie wyszedł z izby do 
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To był imponujący śpiew, wyzwalający się z niedoli i niepe- Po tej ostatniej próbie prawdomówności poproszono mnie, 
wności jutra. Śpiew dosłownie święty nie tylko poprzez jego abym wyszedł na korytarz, gdzie czekał Staszek. Od razu 
spontaniczność, lecz przez duchowe zbratanie się z Bo- padło pytanie: Coś tam tak długo siedział? Musieli ciebie wy-
giem. Płynęła ta pieśń poprzez wiejskie zagrody, hen na po- męczyć do imentu. Nie zdążyłem wszystkiego opowiedzieć, 
lany i wąwozy, na szczyty gorczańskiego masywu niosąc do- bo zostałem wezwany do salki przesłuchania. Od razu zau-
brą nowinę „Chrystus Pan zmartwychwstał”, a echo odpo- ważyłem zmiany na stole, gdzie leżały jakieś papiery i stał 
wiadało donośnym zwielokrotnieniem „Prawdziwie wstał”.  Krzyż z Męką Pańską. Atmosfera była jakaś uroczysta, ani 
Powtarzają dziś tę dobrą nowinę inne ludy w swoich języ- śladu poprzednich ostrych, pełnych napięcia momentów, ja-
kach, bliscy nasi sąsiedzi, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie. kie rozegrały się w tych murach. Przewodniczący od razu 
Powtarzają dzisiaj swobodnie bez strachu o swoje losy, mó- przystąpił do rzeczy, zadając pytanie, czy chcę złożyć przy-
wiąc: „Christos woskres” i odzew „Woistienno woskres”, przy sięgę na wierność organizacji Ruchu Oporu w walce z najeź-
czym mają w zwyczaju wymieniać miedzy sobą pocałunki i to dźcą. Oświadczyłem, że chcę, po czym przewodniczący po-
ze znajomymi jak i całkiem nieznanymi sobie ludźmi. Stano- prosił, aby wszyscy wstali i zaczął odczytywać słowa przy-
wi to zwyczajowe podkreślenie znaczenia dla ludzi, dobrej sięgi, które gorliwie powtarzałem, a po zakończeniu treści 
nadziei i nowiny, jest symbolem chrześcijańskiej miłości i przysięgi podał krzyż do ucałowania. Przysięgę wojskową 
zbratania dusz. złożyłem w połowie miesiąca kwietnia 1944 roku w szkole we 

Uczestnicząc w tym śpiewie przypomniałem sobie piękną i wsi Niedźwiedź przed Komisją SL „Rocha”, nazwiska i funk-
prawdziwą sentencję wypisaną na łuku sklepienia nad prez- cje członków Komisji nie są mi znane, bo nie były ujawnione. 
biterium w moim kościele parafialnym o brzmieniu: „Bóg wi-  (…) złożenie przysięgi było dla mnie wielkim i uroczystym 
dzi - czas ucieka - śmierć goni - wieczność czeka”. Byłem ja- przeżyciem, utrwalonym na całe lata. Zostałem zaprzysię-
koś upewniony, że Pan Bóg widzi żarliwość tego ludu, jego żony do zbrojnego udziału w Ruchu Oporu formacji Batalio-
czystą wiarę w grzechów odpuszczenie i żywot wiekuisty, że nów Chłopskich, nie wiedząc nawet, jakie subtelne różnice 
czekająca wieczność będzie radosnym wyzwoleniem. To na- występują pomiędzy różnymi odłamami zbrojnych ugrupo-
bożeństwo pozostające po dziś dzień w mojej pełnej wzru- wań Ruchu Oporu. 
szenia pamięci, utwierdziło mnie również w przekonaniu, iż (…) Przez następnych kilka dni od tego wydarzenia pozo-
ludu naszego nic nie zmoże, nawet ta teutońska potęga, usi- stawałem u Kozerów w Koninie, pomagając Staszkowi w go-
łująca nas zdruzgotać i unicestwić. spodarce, bo Staszek był tam gazdą, o ojcu nic nie mówiono, 

Zanim jednak doczekałem się tego podniosłego nabożeń- a ja nie śmiałem o to pytać. Nie było go i koniec. Całością rzą-
stwa, zostałem poddany ścisłym badaniom w drodze zwyk- dziła Matka, kobieta postawna, w młodości musiała uchodzić 
łych przesłuchań i ścisłemu rozpoznaniu jeśli chodzi o moją za największą piękność w okolicy. Była rozumną i godną o-
osobę. Powyższe przeprowadziła Gminna Komórka Stron- sobą o prawym charakterze. U Kozerów przebywałem łącz-
nictwa Ludowego, działająca na tym terenie. nie niecałe dwa tygodnie, aż pewnego pogodnego, kwietnio-

Pewnego wieczoru, a działo się to w połowie kwietnia 1944 wego poranka, w pamięci utrwaliła mi się data 20.04.1944 r., 
roku, miałem polecenie udania się ze Staszkiem Kozerą do przybył do nas patrol partyzancki w składzie: „Krogulec” i 
szkoły w Niedźwiedziu. W małej szkolnej salce siedziało przy „Strzała” - to ich pseudonimy. Od razu na wstępie zwracając 
stole pięć osób, czterech mężczyzn i kobieta, jak się później się do mnie oświadczono, że w dniu jutrzejszym mam się z 
okazało, kierowniczka tej szkoły. Podano mi krzesło i popro- nimi udać w Gorce i zgłosić u Komendanta obozu partyzan-
szono bym usiadł. Wszystko odbywało się na początku grze- ckiego. Było to pierwsze zetknięcie się z prawdziwym woj-
cznie i spokojnie bez żadnego emocjonalnego zaangażowa- skiem, bo obaj partyzanci byli przepisowo, jak wymagał tego 
nia.Ot zwykła rozmowa dla zaspokojenia ciekawości, a więc: regulamin, umundurowani w polskie mundury wojskowe. Tak 
skąd przybywam, kim jestem, jak się nazywam, kim są moi też poznałem brata Staszka, tj. Józka Kozerę ps. „Krogulec” i 
rodzice, czym się trudnię, jak się znalazłem aż w tych stro- drugiego partyzanta tj. „Strzałę”, którego rodzice mieli swoje 
nach, jakie mam szkoły, co potrafię robić, czy znam język nie- zabudowania w niedalekim sąsiedztwie od sadyby Kozerów. 
miecki? Odpowiadałem zgodnie z prawdą, bo przecież nic Następnego dnia, wczesnym rankiem wyszliśmy w góry. 
nie miałem do ukrywania. Od pytania, co zamierzam dalej ro- Podziękowałem Pani Kozerowej, pożegnałem się ze Stasz-
bić, zaczęło się wałkowanie: do leśnych, a skąd wiem o leś- kiem i młodszym jego rodzeństwem obiecując, że kiedyś do 
nych oddziałach, po co do leśnych kiedy bez broni, a może z nich z jakimś prezentem przyjadę, co też się spełniło w parę 
zamiarem zdrady, czy nie jestem nasłany dla rozszyfrowa- lat później. 
nia organizacji, to mi się nie uda, zaraz skończymy z wami,  (…) Do obozu pod Turbaczem w Gorcach przybyliśmy w 
dość tej zakłamanej śpiewki o chęci walki, z kim, my żadnej południe. Słonko przygrzewało przyjemnie i jakoś radośnie 
walki nie prowadzimy i tak w kółko, prawie jedno i to samo, zrobiło się na duszy w ten piękny, kwietniowy dzień. Zgłosi-
aby spowodować tzw. przejęzyczenie i wprowadzić nowy, ja- łem się u dowódcy oddziału, do którego przyprowadził mnie 
kiś element do tematyki przesłuchania. Do tego nie doszło i „Krogulec”. Był to człowiek średniego wzrostu, barczysty, 
jakby od niechcenia kierowniczka szkoły mówi do mnie po zbudowany proporcjonalnie, ubrany w dobrze dopasowany 
niemiecku: „was ist das Tintenfas” zaraz my was sprawdzimy mundur wojskowy z dystynkcjami porucznika. W postaci tej 
tak albo siak - mówcie „Ojcze nasz”. Zacząłem gorączkowo i wyczuwało się jakąś siłę przywódczą o pogodnym, opano-
szybko wypowiadać słowa modlitwy i jakoś w połowie, jeden wanym i wnikliwym spojrzeniu. Po zameldowaniu się powie-
z przesłuchujących przerywa mi i mówi do obecnych: „on to dział, że zna pobieżnie moją historię, że przyjmuje mnie do 
wykuł na pamięć, tym go nie złapiemy, niech mówi „Pod Two- oddziału partyzanckiego BCh, o czym zostaną powiadomio-
ją obronę”. ne odnośne władze konspiracyjne, a na wieczornym apelu 

Modlitwy i pieśni religijne wyniosłem z domu rodzicielskie- będę oficjalnie wprowadzony w obowiązki partyzanckie o 
go w którym panowała atmosfera pobożności i głębokiej wia- czym dowiedzą się też prawie wszyscy obecni żołnierze od-
ry. Zacząłem bezbłędnie i z właściwym zaakcentowaniem działu.  
wymawiać treść tej modlitwy, a przy słowach „O Pani nasza, Na początku mam przybrać sobie pseudonim pod którym 
orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko będę występował, pobrać karabin, pas i ładownicę z amuni-
nasza, z Synem Twoim nas pojednaj” zauważyłem szczegól- cją, rozglądnąć się za czapką rogatywką i jakimś mundurem, 
ne zainteresowanie obecnych, czy dokładnie wymówię dal- bo przecież nie będę chodził jak cywil granda.  
szą część modlitwy, licząc widocznie na to, że się pomylę i 

Wyboru tekstu na podstawie materiału historycznegodam powód do dalszych indagacji i wyrażania wątpliwości. 
 dokonał Stanisław StopaModlitwę odmówiłem bezbłędnie do końca, mówiąc głośno 

Cdn„Amen”. 
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go nieżytu górnych dróg oddechowych eksponowanych w barach sałatkowych 
U  dzieci ze skazą atopową w pierw- itp. Dodaje się go do żywności w pusz-

szych latach życia stwierdza się uczule- kach, do suszu, napojów, oraz win, go-
nie na mleko i gluten. Z wiekiem wystę- towych, paczkowanych sosów, zup czy 

3puje wygasanie uczulenia na pokarmy, sosów w proszku .
natomiast następuje wzrost alergizacji Na sytuację rodziny dziecka alergicz-
alergenami wziewnymi . nego wpływa wiele czynników. Konie-

Na substancje pokarmowe pacjenci czne jest stosowanie się do wymogów 
reagują bardzo często przewlekłą po- leczenia. Rodzice są zobligowani do 
krzywką i astmą. stworzenia dziecku warunków miesz-

W Polsce coraz częściej rozpoznawa- kaniowych, diety, ubioru i wypoczyn-
ne są alergie na owoce cytrusowe, orze- ku. Wszystko to zmusza niejako rodzi-

2             szki ziemne, skorupiaki i przyprawy. nę do podporządkowania się chorobie .   
Czynnikami spustowymi, które torują  Alergia niewątpliwie zmienia jakość 
drogę do rozwoju alergii i nietolerancji życia dzieci. Jest często przyczyną ab-Problemy pielęgnacyjne 
pokarmowej są nowo pojawiające się a- sencji szkolnej, astma oskrzelowa z jej 

i edukacyjne w opiece lergeny, takie jak; środki konserwują- wieloletnim przebiegiem może prowa-
ce, sztuczne barwniki i inne dodatki dzić do zmian destrukcyjno-struktural-nad dzieckiem z alergią 
spożywcze. nych w oskrzelach, a w konsekwencji    

Grupy dodatków spożywczych naj- do przewlekłej niewydolności odde-
częściej łączonych z objawami alergi-Częstość występowania chorób aler- chowej i inwalidztwa. Podstawą strate-
cznymi to barwniki i konserwanty. Jeśli gicznych znacząco wzrasta w ciągu o- gii leczenia jest unikanie kontaktu z a-

2chodzi o barwniki, to są to przede wszy-statnich kilkudziesięciu lat. W Australii lergenem .
stkim;odnotowuje się jedne z najwyższych na Piśmiennictwo: 

1.- Tartrazyna (E102) - żółtego barwni-świecie wskaźników chorób alergicz-  Lekarz Rodzinny, dodatek czerwiec 
1 ka dodawanego do wielu słodyczy i na-nych . Tłumaczy się to negatywnymi '2009.

2. pojów; jest to substancja powodująca a-skutkami postępu cywilizacyjnego i ur- Pediatria praktyczna. Tom 10, ze-
taki astmy; banizacji, uprzemysłowienia, co z kolei szyt 1. 

3. - Amarant (E123) - barwnik czerwo-wiąże się z degradacją środowiska na- Zrozumieć Alergie, Przekład S.Łu-
ny; również podejrzany o wywołanie turalnego, zanieczyszczeniami powie- bkowska. Redakcja; A. Czarnecka 

2 astmy i nadwrażliwości.trza, wody, gleby, także żywności .   
W przypadku konserwantów, szcze-Uważa się, że alergia pokarmowa Opracowała 

gólną uwagę należy zwrócić na: siar-może przyczynić się do rozwoju chorób Radna Gminy Niedźwiedź 
czan sodu (E222) - przeciwutleniacz alergicznych takich jak; atopowe zapa- pielęgniarka Halina Palka  
powszechnie używany do podtrzymy-lenie skóry, alergicznego nieżytu o-            
wania świeżości owoców i warzyw, np. skrzeli i astmy, jak również alergiczne-

Zebrani zapoznali się z opracowaną i 
omówioną przez projektantów koncep-
cją wykorzystania fundamentów po-
przez wybudowanie na ich bazie bu-
dynku stanowiącego nową część O-

9 lutego w sali obrad Domu Kultury Sprawa rozbudowy Ośrodka Zdro-środka Zdrowia oraz połączenia obu 
w Niedźwiedziu odbyło się zorganizo- wia, utworzenia i zorganizowania no-budynków w jedną całość. 
wane przez Wójta J. Potaczka spotka- wych gabinetów specjalistycznych, W obszernej i szczegółowej dyskusji 
nie poświęcone koncepcji zabudowy wyposażenia w nowoczesną aparaturę i uczestnicy spotkania zgłosili wiele su-
fundamentów przy Ośrodku Zdrowia w infrastrukturę, powołania i wyposaże-gestii wniosków do zaprezentowanej 
Porębie Wielkiej. Uczestniczyło w nim nia pełnego centrum rehabilitacyjnego, propozycji. Swoje uwagi i propozycje 
grono osób bezpośrednio zaintereso- osobne poradnie dla dziecka chorego, zgłosił personel lekarski. 
wanych tym tematem: wspomniany już zdrowego, oraz osób dorosłych, wielu Wójt J. Potaczek podziękował wszy-
Gospodarz spotkania, Przewodniczący nowych specjalistów - to tylko niektóre stkim za przybycie i owocną rozmowę, 
Rady Gminy E. Krzysztofiak, radni z z przewidywanych i wynikających z zapewniając, iż to pierwsze, ale nie o-
komisji zdrowia, dr R. Modrzejewska -   przyjętych w dyskusji wniosków. O-statnie z serii spotkań i konsultacji na 
kierownik Ośrodka Zdrowia, lek. sto- braz ten wygląda bardzo zachęcająco i ten temat. Inżynierów projektantów za-
matolog J. Barutowicz-Piechocińska o- obiecująco. Na ile się sprawdzi zoba-proszono na wizję lokalną do Ośrodka 
raz inżynierowie projektanci J. Zem- czymy? Najważniejsze, że coś drgnęło Zdrowia, by na miejscu dokładniej 
broń z Krakowa i J. Stożek z Kasinki w tej, jakże ważnej dziedzinie naszego przyglądnąć się realiom i uzupełnić 
Małej.  życia, ochronie zdrowia.          S. Stopawiedzę. 
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Kolejnym e-
tapem wypra-
wy była Wys-
pa Północna. 
Po wylądowa-
niu i odebraniu nie finałowej filmu tytułowy pierścień. sze statki świata. W czasie naszej wizy-
na lotnisku w Z powodu takiej sławy góry, postano- ty zacumowany był jeden z najwięk-
Auckland sa- wiliśmy na nią wejść. Każdy, kto kie- szych obecnie statków pasażerskich  
mochodu ru- dyś wchodził na jakikolwiek wulkan na Cunard, czyli Queen Mary II. 
szyliśmy do pewno wie, jak to wygląda. Stromy Po dwóch dniach pobytu w stolicy, 
m i a s t e c z k a  stok, na którym na każde dwa kroki do ruszyliśmy w drogę powrotną. Trasa z 
M a t a m a t a ,  góry, ześlizgujemy się jeden do tyłu, Wellington wiodąca na północ była nie-

zwanego często Hobbitonem. W jego wszystko przypominające drobne żwi- co monotonna z racji płaskiej powierz-
sąsiedztwie, ekipa filmowa pod kierun- rowisko, w którym brniemy zagrzebu- chni i krajobrazów rolniczych ciągną-
kiem Petera Jacksona wybudowała jąc się powyżej kostek. Ostatni etap po- cych się na długości ponad 1500 km. 
miasteczko filmowe Hobbiton na po- dejścia był bardziej stromy i kruchy. Jednym z naszych postojów po drodze 
trzeby znanej trylogii „Władca Pier- Trzeba było bardzo uważać, żeby nie było miasto New Plymouth, położone u 
ścieni”. Byliśmy bardzo ciekawi tego spowodować kamiennej lawiny. Sam podnóża wulkanu Mt. Egmont /Tarana-
obecnie turystycznego miejsca, nieste- wierzchołek pionową ścianą spada w ki (25 m. n.p.m.). To doskonałe miejsce 
ty był to kolejny zawód na nowozelan- kierunku zasypanego gruzem krateru do uprawiania ski alpinizmu lub freeri-
dzkiej ziemi. Hobbiton słabo przypo- wulkanu. Nie ma w nim gotującego się de podczas zimy na półkuli południo-
minał ten, który znamy z głośnego fil- „kotła” z lawą (takich miejsc, zwanych wej. W odległości 15 km na zachód od 
mu. Okazało się, że tak naprawdę pow- jeziorem lawowym jest w tym momen- miasta znajdują się unikalne w tej czę-
stał on w programach komputerowych cie na Ziemi tylko 5; znajdują się one na ści świata czarne plaże wulkaniczne.
tworzących grafikę filmową. Hawajach, Vanuatu, w Etiopii, Kongo Kolejnymi punktami w drodze po-

Po opuszczeniu Matamata wjechaliś- oraz Kenii. Ze szczytu rozpościera się wrotnej do Auckland były jaskinie Wai-
my na obszar Płaskowyżu Wulkanicz- widok na cały obszar wulkaniczny oraz tamo,w których żyją świecące robaki o-
nego znajdującego się w centralnej czę- najwyższy szczyt Wyspy Północnej, raz miasto Hamilton ze znanym na ca-
ści wyspy. Najpierw dojechaliśmy do wulkan Raupehu. Właśnie na jego za- łym świecie ogrodem botanicznym.
„dymiącego”miasta Rotorua, wybudo- chodnie stoki dotarliśmy po zejściu z Kilka godzin później byliśmy już w 
wanego na obszarze geotermalnym. Mt. Ngauruhoe. Na wysokości 1500 m, największym mieście kraju, Auckland - 
Wygląda to dosyć malowniczo, gdy ob- wybudowano duży ośrodek turystycz- 1,6 mln mieszkańców (2010 r.). Nie pa-
serwujemy wydobywające się z dziur w ny z kilkoma wyciągami narciarskimi. suje ono do pozostałej części kraju; jest 
ziemi kłęby pary wodnej i gazów towa- Niestety, w przypadku aktywności Ra- nowoczesne, samo centrum zajmują 
rzyszących gejzerom. Wszystko oczy- upehu, teren ten jest zagrożony przez wysokościowce oraz Sky Tower liczą-
wiście pomiędzy budynkami miasta. potoki lawy. ca 328 metrów i będąca najwyższym o-

W pobliżu znajdują się dwa najsłyn- Po opuszczeniu  wulkanicznego pła- biektem na półkuli południowej.W gór-
niejsze gejzery Nowej Zelandii. Co cie- skowyżu oraz Parku Narodowego Ton- nej części wieży można spojrzeć na 
kawe, pierwszy z nich wybucha zaw- gariro ruszyliśmy w kierunku stolicy miasto z tarasu widokowego, przejść 
sze wybucha o godz. 10.00 rano, nieste- Nowej Zelandii, Wellington. Po drodze się z asekuracją po zewnętrznej stronie 
ty, jego eksplozja wywołana jest przez odwiedziliśmy miejsce gdzie po II woj- elewacji, lub skoczyć na bungee i w ten 
pracownika całego kompleksu, który nie światowej powstały obozy dla pol- sposób nawet wyprzedzić nowoczesną, 
dokładnie o tej właśnie godzinie wrzu- skich dzieci; były to powojenne pol- szybką windę w drodze powrotnej na 
ca do gejzera mydło, powodujące jego skie sieroty, które zostały przygarnięte ziemię. Inną wizytówką jest most (Har-
wybuch. Na tym prostym przykładzie przez rząd Nowej Zelandii. Po latach bour Bridge), na który również może-
można zrozumieć mentalność Nowo- stworzyły one tutaj środowisko nowo- my się wdrapać. Interesujące jest poło-
zelandczyków, oraz sekret ich mocno zelandzkiej Polonii. żenie samego miasta; wybudowane zo-
przereklamowanych „cudów przyro- Wellington leży na południowym stało na 51 wulkanach, obecnie wygas-
dy”. krańcu Wyspy Północnej, w uroczej za- łych i w dużym stopniu zniszczonych 

Po opuszczeniu Rotorui w kilka go- toce otoczonej wzgórzami. Jak na sto- przez procesy denudacyjne. Naukowcy 
dzin później byliśmy już nad jeziorem licę, nie jest to duże miasto, jego popu- twierdzą, że niektóre z nich mogą znów 
Taupo, skąd jest już blisko do Parku lacja wynosi 330 tysięcy mieszkańców.  stać się aktywne w przyszłości. 
Narodowego Tongariro. W naszej opi- Samo miasto sprawia wrażenie spokoj- W końcu nadszedł czas wylotu z No-
nii jest to najciekawsze miejsce Wyspy nego miejsca. W centrum znajdują się wej Zelandii, udaliśmy się na lotnisko 
Północnej (oprócz niewielkiej White obiekty rządowe oraz budynki ambasad w Auckland, gdzie oddaliśmy samo-
Island z aktywnym wulkanem). Obej- i konsulatów. Na większość wzgórz chód. Po nadaniu bagażu rozpoczęli-
muje on obszar wulkaniczny z kilkoma można wjechać samochodem, by po- śmy ostatni etap tej wyprawy. Po 11 go-
stożkami oraz innymi formami pozo- dziwiać panoramę miasta. Jednym z dzinach lotu na pokładzie Boeinga 777 
stałymi po aktywności. Jednym ze stoż- ciekawszych miejsc w mieście jest o- linii Singapore Airlines wylądowaliś-
ków „prawie” idealnych jest Mount gród botaniczny, do którego można się my na lotnisku Changi w jednym z naj- 
Ngauruhoe (22 m n.p.m.), który rów- dostać korzystając z kolejki linowo - te- mniejszych państw świata, Singapurze,  
nież został gwiazdą filmu Władca Pier- renowej, podobnej do znanej nam z Gu- o którym w następnym numerze “Zgo-
ścieni. Na potrzeby trylogii stał się Gó- bałówki w Tatrach. Na koniec pobytu w dy”.
rą Przeznaczenia (Mount Doom), a w  Wellington odwiedziliśmy miejscowy 
jego kraterze został zniszczony w sce-                                Marek Żołądekport, do którego przypływają najwięk-
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