


SESJA 
WRZEŒNIOWA

Na pocz¹tku, chcê bar-
dzo serdecznie podziêko-
waæ za okazane wyrazy 
wspó³czucia oraz pomoc 
organizacyjn¹, tej jak¿e 
smutnej dla mnie uroczy-
stoœci.  

Teraz kilka skró-
towych informacji, 
które, jak s¹dzê, 
wszystkich zainte-
resuj¹. 

1 . Te r m o m o -  
dernizacja. 

W roku bie¿¹-
cym realizujemy     
3 obiekty. Termin 
ukoñczenia moder-
nizacji przedszkola 
w NiedŸwiedziu 
up³ywa 30 wrze-
œnia, zaœ przed-
szkola w Porêbie 
Wielkiej i sali gim-
nastycznej wraz        
z ³¹cznikiem w Nie-
dŸwiedziu, 20 listo-
pada. Czwarty obiekt, czyli 
budynek Urzêdu Gminy, to 
z a d a n i e  d o  re a l i z a c j i            
w przysz³ym roku. Je¿eli    
w tym uda siê nam opraco-
waæ dokumentacjê dachu, 
wtedy, jak najszybciej prze-
prowadzimy przetarg. 

2. Podworski Park Wo-
dzickich. Otrzyma³em in-
formacjê od Dyrektora GPN 
J. Tomasiewicza, ¿e umowa 

  

Jesteœmy w aglomeracji, 
wobec powy¿szego – jak s¹-
dzê – nie bêdzie z tym ¿ad-
nego problemu. 

6. Przetarg na œmieci. 
Na posiedzenie kompe-   
tentnej komisji poprosimy 
przedstawiciela „EMPOLU” 
i „po ch³opsku” porozma-
wiamy, bo mo¿e byæ pro-
blem, gdy¿ bêdziemy mu-
sieli podnieœæ odp³atnoœæ 
za œmieci. Na rozmowê ma-
my jeszcze trzy i pó³ miesi¹-
ca, bo umowa koñczy siê 
nam 31 grudnia. Pana rad-

nego Kazimierza 
proszê o to, by zor-
ganizowa³ posie-
dzenie komisji i ¿e-
byœmy w terminie 
ustalonym przez 
Prezesa Mauera 
usiedli i na ten te-
mat porozmawia-
li. Identycznie wy-
gl¹da sprawa z od-
œnie¿aniem. Trzy    
i pó³krotny wzrost 
stawek jest dla nas 
nie do przyjêcia. 
Spowodowa³  to  
fakt, ¿e inni kon-
trahenci siê tym za-
interesowali i mo¿e 

byæ przez te firmy, które 
nam odœnie¿aj¹, problem. 
Bêdê siê chcia³ z nimi 
spotkaæ. Z dwukrotn¹ pod-
wy¿k¹ jeszcze jakoœ daliby-
œmy radê, ale trzy i pó³krot-
na? – coœ tu chyba nie gra.   

7. Fundusze so³eckie. 
Proszê so³tysów, ¿ebyœmy 
to zorganizowali, bo temat 
jest bardzo napiêty. Musi-
my je skoñczyæ do 30 wrze-
œnia. 

jest wstêpnie zaakceptowana i we wtorek 
nast¹pi jej podpisanie. Zrobiliœmy te¿ prze-
targ na amfiteatr, którego rozstrzygniêcie ma 
nast¹piæ 29 wrzeœnia. Planujemy jeszcze      
w  tym roku rozpocz¹æ prace. Zleciliœmy rów-
nie¿ zaktualizowanie dokumentacji na tê¿-
niê i obiekty towarzysz¹ce (alejki spacerowe, 
miejsca postojowe) i chcielibyœmy to zrobiæ 
do koñca czerwca, tak, ¿eby tê¿niê mo¿na by-
³o oddaæ na wakacje.   

3. Chodnik w Koninkach. Powiat przy-
s³a³ nam promesê w wysokoœci 100 tysiêcy 
z³otych na ten rok, w systemie 50/50. Myœmy 
tak¹ uchwa³ê ju¿ podjêli. Og³osiliœmy prze-
targ, który bêdzie rozstrzygniêty 5 paŸdzier-
nika i zakres robót na te 200 tys. z³ chcieli-

byœmy  w tym roku zrobiæ. Pozostaje jeszcze 
sprawa p. dr J. Barutowicz - abyœmy jeszcze 
usiedli i tê sprawê rozstrzygnêli, by nie by³o 
póŸniej jakichœ niepotrzebnych niuansów. 

4. Kanalizacja Koninek. Czekamy na 
oszczêdnoœci z przetargów, które siê teraz 
pojawiaj¹. Myœlê, ¿e i to te¿ kiedyœ ruszy.  

5. Wymiana instalacji wodoci¹gowej       
w centrum NiedŸwiedzia i w kierunku Po-
dobina. Otrzymaliœmy ju¿ oferty na wyko-
nanie wszystkich potrzebnych dokumentów 
i bêdziemy chcieli z³o¿yæ wniosek, aby uzy-
skaæ dofinansowanie.
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Parking w centrum NiedŸ-
wiedzia zaczyna przybieraæ 
ju¿ ³adny wygl¹d, ale bar-
dzo panów proszê, ¿ebyœcie 
siê w³¹czyli, by go jak naj-
szybciej zrobiæ. 

8. Lokalna Grupa Dzia-
³ania. Og³asza³em, ¿e mo¿-
na uzyskaæ pewne œrodki 
na dofinansowanie. Proszê 
Prezesa Zwi¹zku Podhalan, 
aby siê zastanowi³, czy aby 
nie zmieniæ dokumentów 
zwi¹zanych z  przysz³¹ sie-
dzib¹ i nazwaæ to Izb¹ Pa-
miêci, lub czymœ w tym ro-
dzaju, tak, ¿eby to „chwyci-
³o”. Stowarzyszenia, a Zwi¹-
zek Podhalan nim jest, mo-
¿e otrzymaæ 100% dotacji. 
Nale¿y siê nad tym bardzo 
powa¿nie zastanowiæ. 

Druga mo¿liwoœæ z któ-
rej chcielibyœmy skorzystaæ 
to ta, aby klub sportowy 
z³o¿y³ wniosek na jedno      
z boisk przyszkolnych, bo-
wiem istnieje taka mo¿li-
woœæ na zasadzie rekreacji. 

9. Otrzyma³em pe³n¹ in-
formacjê na temat progra-
mu rz¹dowego „Otwartych 
Stref Aktywnoœci”.  To nie s¹ 
boiska przyszkolne, lecz  
ró¿ne place z których mo¿-
na skorzystaæ, tym bardziej, 
¿e projekt, który jest zwi¹-
zany z rewitalizacj¹ piêknie 
by siê w to wkomponowa³. 

14. Dzie³a W³adys³awa 
Orkana. Mam pierwszych 
piêæ tomów, które zostaly  
zrealizowane. Przysz³y do 
ewentualnego zatwierdze-
nia. Mam tutaj jedn¹, jedy-
n¹ uwagê: Je¿eli ma to byæ 
komplet w ca³oœci, to musi 
byæ w takim samym kolo-
rze. Zasugerowa³em zmia-
nê ok³adki na jednakowy 
kolor. Do³o¿ymy jeszcze 
siedem tomów i bêdziemy 
mieli zrealizowane nasze 
cele i pragnienia.

Z ostatniej chwili!

Na ponad 1,2 miliona z³ 
wsparcia z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
mo¿e liczyæ Gmina NiedŸ-
wiedŸ.  

Do  koñca przysz³ego ro-
ku znacznie zmieni siê te-
ren Parku Wodzickich. Zo-
stanie on zagospodarowa-
ny i oœwietlony, powstan¹ 
nowe œcie¿ki, przy  których 
stan¹ ³awki i kosze na œmie-
ci. Wybudowana zostanie 
tak¿e tê¿nia z pod³¹cze-
niem do lokalnych wód ter-
malnych oraz amfiteatr.
Stosowne w tej sprawie 
umowy podpisa³ w Nowym 
S¹czu wicemarsza³ek woje-
wództwa ma³opolskiego     
Stanis³aw Sorys.

 

10. Otrzymaliœmy kolejn¹, pozytywn¹ 
opiniê dotycz¹c¹ pozyskania dofinansowa-
nia na zakoñczenie budowy oœrodka zdro-
wia,tym razem z Urzêdu Marsza³kowskiego. 
Czekamy na dalsze dzia³ania dyr. Ewy Ma³y-
sy. Wraz z R. Rusnakiem jesteœmy w sta³ym 
kontakcie z ministrem W. Janczykiem i bê-
dziemy siê starali zrobiæ wszystko, ¿eby te 
pieni¹dze otrzymaæ. Z Ministerstwa Finan-
sów mo¿na uzyskaæ oko³o dwóch milionów 
z³otych, natomiast z rezerwy bud¿etowej     
p. Premier, jest to kwota do 3,5 mln z³otych.  

11. W ramach I etapu zosta³y zainstalo-
wane lampy ledowe. Z³o¿yliœmy do Tauronu 
wniosek o wymianê 38 s³upów przy drodze 
powiatowej od NiedŸwiedzia do Podobina, 
bowiem obecne s¹ ju¿ wiekowe i zagra¿aj¹ 
bezpieczeñstwu u¿ytkowników. Z³o¿yliœmy 
równie¿ wniosek o dostawê 500 ton destruk-
tu asfaltowego. Bêdê prosi³ R. Rusnaka, ¿eby 
Zarz¹d Powiatowy Dróg za³o¿y³ nam sygnali-
zacje œwietlne przed szko³ami.

12. Odnoœnie zatoczek przy przystankach 
autobusowych; mamy pe³n¹ dokumentacjê, 
ale - niestety - w tym roku jest to zadanie nie-
aktualne. Po prostu mieliœmy do wyboru: al-
bo 100 tys. z³ na chodnik w Koninkach, albo 
partycypacja w budowie zatoczek. 

13. Program „Miœki”.  Wchodzi w  to piêæ 
gmin (Lubieñ, NiedŸwiedŸ, Wiœniowa, Racie-
chowice) i miasto Dobczyce. To 1.700.000 z³ 
na cztery nasze szko³y na zasadzie poziomu 
kszta³cenia umiejêtnoœci techniczno-infor-
macyjnych. Apelujê, zachêæcie, by dzieciaki 
sk³ada³y wnioski o stypendia. Wynosi ono 
300 z³ miesiêcznie, nie potrzeba tego udoku-
mentowywaæ rachunkami i fakturami, tylko 
oœwiadczeniem rodzica, ¿e te pieni¹dze wy-
da³em na to i na to. 
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KSI¥DZ ARCYBISKUP 
MAREK JÊDRASZEWSKI  

METROPOLITA 
KRAKOWSKI

Ksi¹dz Arcybiskup Marek Jê-
draszewski urodzi³ siê 24 lipca 
1949 roku w Poznaniu.  Maturê 
uzyska³ w 1967 roku w I. Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. 

obroni³ pracê doktorsk¹ „Le rela- roku zosta³ mianowany visiting Nastêpnie, w latach 1967-1973, 
zioni intersoggettive nella filoso- professor Papieskiego Uniwersy-studiowa³ w Arcybiskupim Semi-
fia di Levinas" (promotor: prof. tetu Laterañskiego w Rzymie.narium Duchownym w Poznaniu i 
Simon Decloux SJ, praca nagro- W 1996 roku ks. dr hab. Marek na Papieskim Wydziale Teologi-
dzona z³otym medalem Ojca Jêdraszewski otrzyma³ nomina-cznym w Poznaniu.
Œwiêtego Jana Paw³a II). cjê na wikariusza biskupiego ds. Dnia 24 maja 1973 roku przy-

Po powrocie do Polski, w la- nauki i kultury w Archidiecezji j¹³ œwiêcenia kap³añskie  z r¹k   
tach 1980-1996 by³ adiunktem Poznañskiej oraz na przewodni-ks. abp. Antoniego Baraniaka.     
na Papieskim Wydziale Teologi- cz¹cego Wydzia³u Duszpaster-W 1974 roku uzyska³ licencjat ka-
cznym w Poznaniu, w latach stwa Akademickiego w Kurii noniczny z teologii na Papieskim 
1980-1987 prefektem Arcybi- Arcybiskupiej w Poznaniu. Dnia Wydziale Teologicznym w Pozna-
skupiego Seminarium Duchow- 17 maja 1997 roku Ojciec Œwiêty niu na podstawie pracy „Proble-
nego w Poznaniu, a w latach Jan Pawe³ II mianowa³ go bisku-matyka osoby w filozofii Gabriela 
1987-1996 redaktorem, od 1990 pem pomocniczym Archidiecezji Marcela" (promotor: ks. prof. 
redaktorem naczelnym „Prze- Poznañskiej. Ludwik Wciórka). W latach 1973-
wodnika Katolickiego". Œwiêcenia biskupie otrzyma³ 1975 by³ wikariuszem w parafii 

W 1991 roku habilitowa³ siê dnia 29 czerwca 1997 roku w Po-pw. œw. Marcina w Odolanowie    
na Wydziale Filozoficznym Papie- znaniu. Jego dewiz¹ biskupi¹ s¹ ko³o Ostrowa Wielkopolskiego.
skiej Akademii Teologicznej  s ³o w a  „ S cir e Christum" („Znaæ W 1975 roku abp Antoni Ba-
w Krakowie na podstawie rozpra- Chrystusa").raniak skierowa³ ks. Marka Jêdra-
wy „Jean-Paul Sartre i Emmanuel W zwi¹zku z powstaniem Wy-szewskiego na studia specjalisty-
Levinas - w poszukiwaniu nowe- dzia³u Teologicznego na Uniwer-czne, które odby³ na Wydziale 
go humanizmu. Studium anality- sytecie im. Adama Mickiewicza   Filozofii Papieskiego Uniwersy-
czno-porównawcze" (rozprawa w Poznaniu dnia 26 listopada tetu Gregoriañskiego w Rzymie. 
opublikowana pod tytu³em  1 9 98   ro k u otrzyma³ nominacjê W czerwcu 1977 roku uzyska³ 
„W poszukiwaniu nowego huma- na stanowisko profesora nad-licencjat z filozofii na podstawie 
nizmu. J.-P. Sartre - E. Levinas", zwy-czajnego UAM, a dnia 7 grud-pracy „La filosofia del simbolo 
Kraków 1994). W 1996 roku nia tego¿ roku nominacjê na kie-religioso di Paul Ricoeur" (wyró¿-
otrzyma³ nominacjê na docenta rownika Zak³adu Filozofii Chrze-niona z³otym medalem Uniwer-
na Papieskim Wydziale Teologi- œcijañskiej na Wydziale Teologi-sytetu Gregoriañskiego), nato-
cznym w Poznaniu. W tym samym cznym UAM. miast dnia 20 grudnia 1979 roku 
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Dnia 2 stycznia 2002 roku W Konferencji Episkopatu Polski techezy, szkó³ i uniwersytetów 
otrzyma³ tytu³ naukowy profeso- pe³ni ponadto nastêpuj¹ce funk- Rady Konferencji Biskupich Euro-
ra nauk teologicznych. cje - jest Przewodnicz¹cym Rady py (CCEE). 

Dnia 11 lipca 2012 roku pa- Naukowej, cz³onkiem: Rady Sta- Dnia 30 listopada 2013 roku 
pie¿ Benedykt XVI mianowa³ bp. ³ej KEP, Sekcji Nauk Filozoficz- Ojciec Œwiêty Franciszek w³¹czy³ 
Marka Jêdraszewskiego arcybi- nych Komisji Nauki Wiary, Ko- go na okres piêciu lat do grona 
skupem metropolit¹ ³ódzkim. misji Wychowania Katolickiego, cz³onków Kongregacji Wychowa-
Ingres do archikatedry ³ódzkiej Rady ds. Duszpasterstwa M³o- nia Katolickiego.
odby³ siê dnia 8 wrzeœnia 2012 dzie¿y,  a tak¿e delegatem KEP ds. W uroczystoœæ Niepokalanego 
roku, w œwiêto Narodzenia Naj- Duszpasterstwa Akademickiego. Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Pan-
œwiêtszej Maryi Panny. Jest tak¿e Wielkim Kanclerzem ny 8 grudnia 2016 r. Ojciec Œwiêty 

Ksi¹dz Arcybiskup Marek Jê- Uniwersytetu Papieskiego Jana Franciszek mianowa³ abp. prof.. 
draszewski jest - od 2014 roku - Paw³a II w Krakowie. Marka Jêdraszewskiego metro-
Zastêpc¹ Przewodnicz¹cego Kon- Od 30 wrzeœnia 2012 roku jest polit¹ krakowskim. 
ferencji Episkopatu Polski.   p rz e w od n ic z ¹c ym Komisji ds. ka-

œwiêcenia dokona³ w dniu 7 XII 1997 roku ówczesny Metro-
polita Krakowski ks. Kardyna³ Franciszek Macharski

!

..w tym roku obcho-
dzimy wa¿ne dla histo-
rii naszej Gminy roczni-
ce. I tak: 

- Minê³o 25 lat od 
tragicznego po¿aru, 
który 2 czerwca 1992 r. 
strawi³ przepiêkny, za-
bytkowy koœció³ pw. œw. 
Sebastiana w NiedŸ-
wiedziu. ¯al trwa po 
dziœ dzieñ i trwaæ bê-
dzie, dopóki ¿yæ bêdzie 
pokolenie, które ten ko-
œció³ pamiêta. - Koœció³ pw. œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w Ko-

ninie obchodzi jubileusz 25-lecia poœwiêcenia i odprawienia  
w jego murach pierwszej Mszy œwiêtej przez ówczesnego or-
dynariusza krakowskiego ks. Biskupa Kazimierza Nycza (dzi-
siejszego Metropolitê Warszawskiego).   

- pierwsz¹ rocznicê kanonizacji dokonanej 9 paŸdziernika 
2016 roku przez ówczesnego Metropolitê Krakowskiego     
ks. Kardyna³a Stanis³awa Dziwisza.         

- 20 rocznicê poœwiêcenia obchodzi koœció³ pw. Matki Bo-
¿ej Królowej Ró¿añca Œwiêtego w NiedŸwiedziu. Aktu po-



Po ich doprowadzeniu do porz¹dku, zostan¹ udro¿-
nione tak¿e nasze przepusty. 

4. W tej chwili odbywa siê odbiór obiektu balneo-
logii w Porêbie Wielkiej, który pewnie jeszcze chwilê 
potrwa, podobnie jak jego uruchomienie. Wiem, ¿e 
s¹ zastrze¿enia do wykonania tych robót (o czym  
zreszt¹ pewnie radni te¿ wiedz¹) w terminie, który 
jest przekroczony. Temat ten jest co chwilê porusza-
ny na portalu Limanowa.in. 

Ze spraw gminnych, jakby w uzupe³nieniu tego, 
co zasygnalizowa³ ju¿ p. Wójt:

1. Program „Miœki”. Do 16 paŸdziernika trwa re-
krutacja uczniów, którzy wezm¹ w nim udzia³. Zachê-
cam, ¿eby rodzice sk³adali formularze w szko³ach, 
zapraszam równie¿ tutaj, do siebie. Formularze te 
zostan¹ wys³ane do firmy – lidera,  która przeprowa-
dzi rekrutacjê. Zadaniem programu, który bêdzie re-
alizowany do 2019 roku, jest dokszta³canie dzieci      

i m³odzie¿y w przedmiotach œcis³ych (g³ównie infor-
matyka i matematyka). Jest to ciekawy program w ra-
mach którego planowane s¹ m.in. wyjazdy do Cen-
trum Nauki Kopernik, stypendia, itp. Zachêcam do 
uczestnictwa w nim. 

2. Monta¿ instalacji odnawialnych Ÿróde³ energii. 
Ankiety zosta³y przeprowadzone, wizje tak¿e s¹ za-
koñczone. Chcemy to zadanie realizowaæ razem      
z s¹siednimi samorz¹dami (miasto Mszana Dolna, 
gminy: Mszana Dolna, Dobra i Kamienica), podob-
nie jak by³o to w Programie Szwajcarskim. Wniosek 
bêdzie sk³adany w trybie konkursowym i wa¿ne jest 
za³o¿enie klastra, do czego siê przymierzamy. Do 
wykorzystania  s¹ œrodki na sumê  ok. 80 milionów z³. 

SESJA 
WRZEŒNIOWA

Z najwa¿niejszych spraw po-
wiatowych:

1. Na chodnik, o którym 
wspomnia³ p. Wójt, jest - powie-
lu naciskach - pisemna prome-
sa (a nie tylko deklaracja).

2. Po ostatnim spotkaniu     
w powiecie potwierdzona jest 
pomoc finansowa na przebudo-
wê drogi powiatowej od skrzy¿o-
wania do szko³y w Porêbie Wiel-
kiej. Realizacja zadania plano-
wana jest na 2019 rok. Wœród  
inwestycji planowanych w po-
wiecie, zaproponowa³em po³¹-
czenie miasta Mszana Dolna     
z Podobinem ju¿ nie chodni-
kiem, a poszerzonym poboczem 
bitumicznym. Bêdê lobbowa³, 
¿eby to zosta³o wpisane w do 
inwestycji powiatowych w naj-
bli¿szym czasie.  

3. Je¿eli chodzi o utrzyma-
nie dróg powiatowych, to og³o-
szony jest przetarg na wycinkê 
drzew. Wczeœniej nie mo¿na by-
³o tego robiæ ze wzglêdu na 
okres lêgowy ptaków. Wycinka 
bêdzie realizowana na jesieni. 
Dotar³y  do  mnie sygna³y, ¿e po 
ostatnich ulewach niektóre prze-
pusty s¹ niedro¿ne, wiêc to rów-
nie¿ zg³oszê do powiatu, ¿eby   
w najbli¿szym czasie doprowa-
dziæ je do porz¹dku. Jednak z te-
go, co wiem, s¹ w powiecie miej-
sca bardziej zagro¿one, które 
wymagaj¹ naprawy.

 

 Obliczy³em z grubsza, ¿e jak-
byœmy z³o¿yli wniosek naszych 
piêciu samorz¹dów, to wypadnie 
oko³o 30 milionów z³ do wyko-
rzystania. Konkurencja bêdzie 
na pewno bardzo du¿a, zatem 
trzeba solidnie wniosek przygo-
towaæ.   

3. A propos przystanków 
przy drodze powiatowej, to je-
den zosta³ ju¿ zrealizowany jak-
by automatycznie wraz z chodni-
kiem, (poni¿ej T. Stramy), w ra-
mach którego planowana jest 
równie¿ zatoczka. 

4. Rewitalizacja. Program 
nie uzyska³ wstêpnie pozytywnej 
akceptacji w Urzêdzie Marsza³-

kowskim. Firma, która go spo-
rz¹dzi³a nanios³a poprawki i w tej 
chwili w nowej, poprawionej wer-
sji jest to ju¿ przez Urz¹d Mar-
sza³kowski (nieformalnie) zaak-
ceptowane. Aby z³o¿yæ powtór-
nie poprawion¹ wersjê progra-
mu rewitalizacji, konieczna jest 
do tego uchwa³a Rady Gminy,   
o któr¹ niniejszym apelujê.

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

    

Stanis³aw Stopa
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zakoñcz¹ siê siê podpisaniem umowy. Spó³ka w miêdzyczasie wys³a³a zapytania 
do osób, które maj¹ uprawnienia, prowadz¹ zak³ady górnicze, i¿ w zwi¹zku z za-
k³adem balneologicznym bêdzie koniecznoœæ uruchomienia zak³adu górniczego. 
Sp³ynê³y cztery oferty. Wstêpnie zosta³ wybrana osoba, która bêdzie kierowni-
kiem zak³adu górniczego, natomiast, dopóki nie zakoñcz¹ siê prace projektowe     
i inne, umo¿liwiaj¹ce powo³anie zak³adu górniczego, to na razie wstrzymujemy 
siê z podpisaniem umowy.  Zreszt¹ nie mo¿emy jeszcze tego zak³adu powo³aæ, bo 
nie mamy odpowiedniej dokumentacji ze Starostwa, ¿eby mo¿na by³o to przed-
³o¿yæ do Urzêdu Górniczego w Krakowie, ¿eby mo¿na by³o po prostu ten zak³ad 
górniczy powo³aæ. Nie wiadomo, kiedy odbêdzie siê spotkanie komisji, bo przed-
stawiciel miasta Mszana Dolna zrezygnowa³ z pracy w komisji, w zwi¹zku z tym 
burmistrz Mszany Dolnej musi wskazaæ osobê, która bêdzie go zastêpowa³a, na-
stêpnie powo³aæ now¹ komisjê (zmieniæ sk³ad). Pragnê zaznaczyæ, ¿e nie wszystko 
zale¿y tutaj ode mnie, bo s¹ jeszcze sprawy zwi¹zane z w³aœcicielami.

Zak³ad górniczy nie móg³ powstaæ z tego prostego powodu, ¿e nie ma doku-
mentacji, a je¿eli jej nie ma, ja nie mogê go powo³aæ. Zak³ad górniczy, to s¹ wszy-
stkie urz¹dzenia, które s¹ zaprojektowane, wybudowane i w³¹czone do g³owicy, 
natomiast tego nie ma, bo po prostu Starostwo dopiero w tej chwili to projektuje. 
Je¿eli bêdê mia³ projekt i bêdzie on zatwierdzony, wtedy mogê siê udaæ do Urzêdu 
Górniczego i staraæ siê o utworzenie zak³adu górniczego. Wczeœniej nie ma takiej 
mo¿liwoœci. Tak, ¿e to nie jest po naszej stronie, tylko po stronie Starostwa Powia-
towego. Ja jestem gotowy do powo³ania zak³adu górniczego, mam ju¿ ludzi, któ-
rzy bêd¹ to prowadziæ, maj¹ do tego uprawnienia (bo to jest bardzo istotne), na-
tomiast nie mam dokumentacji, z któr¹ móg³bym siê udaæ do Krakowa. Zak³ad 
górniczy powstanie w ostatnim etapie budowy, kiedy mo¿na bêdzie rozpocz¹æ 
eksploatacjê z³o¿a. Je¿eli nie ma dokumentów, to nie ma z czym jechaæ do Urzêdu 
Górniczego. Dokumenty powstan¹ dopiero po negocjacjach. Po to s¹ negocjacje, 
po to jest wszystko przygotowane, ¿e w³aœciciel, inwestor, który bêdzie inwesto-
wa³ swoje pieni¹dze, bêdzie decydowa³ o tym, na co chce te pieni¹dze wydaæ. My 
mamy ogólne za³o¿enia, natomiast szczegó³ów nie mo¿emy ustalaæ. Wydamy pie-
ni¹dze i znowu bêdzie zarzut: wydaliœcie publiczne pieni¹dze. Mia³o byæ tak, a jest 
ca³kiem inaczej! My, to co mamy mieæ, mamy: grunt, odwiert i koncesjê. Wszelkie 
materia³y i sprawozdania dotycz¹ce tego tematu s¹ dostêpne na stronie interne-
towej Spó³ki i ka¿dy mo¿e siê z nimi zapoznaæ.                                   Stanis³aw Stopa
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Wyst¹pienie 
na sesji wrzeœniowej

Jak wiadomo, poprzednie po-
stêpowanie, które by³o og³oszo-
ne przez Spó³kê w sprawie znale-
zienia inwestora strategicznego 
do wybudowania basenów, za-
koñczy³o siê niepowodzeniem. 
Firma, która z³o¿y³a wniosek, nie-
stety, nie spe³ni³a wymogów, któ-
re by³y stawiane w og³oszeniu, 
dlatego zosta³o og³oszone po-
nowne postêpowanie, którego 
termin mija³ 11 wrzeœnia. Nato-
miast zg³oszone zosta³o do Spó³ki 
zapytanie dotycz¹ce warunków. 
W reakcji na to zapytanie, Spó³ka 
czêœciowo zmieni³a warunki i w 
zwi¹zku z tym zosta³ przed³u¿ony 
termin sk³adania wniosków do  
21 wrzeœnia, czyli do dnia wczo-
rajszego. 

W³aœnie wczoraj wp³ynê³a 
oferta. Ona jest w tej chwili zam-
kniêta w kopercie, wiêc nie wiem, 
jaki to przedsiêbiorca. Bêdzie to 
wiadome wówczas, kiedy komisja 
j¹ otworzy, bo taka jest procedura 
ujawniania ofert. Komisja musi 
byæ na nowo skompletowana, po-
niewa¿ jeden z jej cz³onków zre-
zygnowa³ z pracy. Po skompleto-
waniu  i otworzeniu ofert bêdzie  
wiadomo, kto jest oferentem. Na-
stêpnie zostanie sprawdzone, czy 
oferta spe³nia warunki, które by³y 
podane w naszym og³oszeniu.  Je-
¿eli tak, to przyst¹pimy do etapu 
negocjacji, które miejmy nadziejê 



 i Gospodarki  Wodnej w Krakowie 
na zadanie „Termomodernizacja    
budynku  Samorz¹dowego Przed-
szkola w Porêbie Wielkiej”.

 Zaci¹gn¹æ po¿yczkê w wyso-
koœci 59.926,83 z³ w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Œrodowiska          
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
na  zadanie „ Instalacja fotowoltai-
czna na budynkach u¿ytecznoœci 
publicznej w ramach realizacji pro-
jektu„Termomodernizacja budyn-
ków u¿ytecznoœci publicznej bêd¹-
cych w³asnoœci¹ gminy NiedŸwiedŸ 
w których wczeœniej wymieniono 
urz¹dzenia  grzewcze wykorzystu-
j¹ce do produkcji  ciep³a wêgiel  na 
urz¹dzenia wykorzystuj¹ce gaz 
ziemny w miejscowoœciach NiedŸ-
wiedŸ i Porêba Wielka”.

 Zmieniæ treœæ Uchwa³y            
nr XXVIII/187/16 w sprawie przyjê-
cia wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy.

 Dokonaæ zmian w planowa-
nych dochodach, przychodach          
i wydatkach bud¿etu gminy NiedŸ-
wiedŸ na 2017 r. poprzez zwiêksze-
siê dochodów bud¿etu gminy            
o kwotê 100.000,00 z³, oraz zwiêk-
szenie wydatków bud¿etu gminy      
o kwotê 220.975,54 z³. Planowany 
deficyt bud¿etu po tych zmianach 
wynosi 2.002.024,36 z³otych.   
 

5.

6.

7.

KOMUNIKATY    

Urzàd Gminy w Niedêwiedziu 
zwraca siæ z proúbà o uzupeùnie-
nie braków numeracji budyn-
ków pojemników na odpady. Na-
klejki z numerem domu moýna 
odebraã w Urzædzie Gminy,  pokój 
nr 18.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku 
kosze na odpady komunalne bez 
wpisanego/naklejonego numeru 
domu nie bædà odbierane przez 
firmæ odbierajàcà odpady.

Na sesji lipcowej

1.

2.

 1.

 2.

 3. 

 4. 

 Dokonaæ zmian w planowa-
nych dochodach i wydatkach bu-
d¿etu  Gminy  na 2017 rok poprzez 
zwiêkszenie dochodów bud¿etu 
gminy o kwotê 693.567,47 z³, oraz 
zwiêkszenie wydatków bud¿etu 
gminy o kwotê 693.567,47 z³otych.    

 Zmieniæ treœæ Uchwa³y            
nr XXVIII/187/16 w sprawie przyjê-
cia wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy.

Na sesji wrzeœniowej

 Wyraziæ wolê przejêcia od Po-
wiatu Limanowskiego zadania pod 
nazw¹ „Budowa chodnika przy dro-
dze powiatowej nr 1629K Mszana 
Dolna-Hucisko w km 8+500 – 9+227 
w miejscowoœci Porêba Wielka-
Koninki” oraz udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Powiatu Limanow-
skiego. (Wartoœæ zadania, wynosi 
ogó³em 907.271,00 z³otych.  Wk³ad 
finansowy Powiatu Limanowskie-
go wynosi 453.635,50 z³, wk³ad fi-
nansowy Gminy NiedŸwiedŸ wynosi 
453.635,50 z³otych).

 Wyraziæ zgodê na zaci¹gniê-
cie kredytu d³ugoterminowego      
w kwocie 556.470,00 z³ w banku wy-
branym na zasadach okreœlonych 
przepisami ustawy prawo zamó-
wieñ publicznych na sfinansowa-
nie planowanego deficytu bud¿etu.

Zaci¹gn¹æ po¿yczkê w wyso-
koœci 149.522,57 z³otych w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie na zadanie „Termomoderni-
zacja budynku Zespo³u Szkó³ i Gim-
nazjum im.W³.Orkana w NiedŸwie-
dziu – sala gimnastyczna + ³¹cznik.

Zaci¹gn¹æ po¿yczkê w wyso-
koœci 75.056,14 z³ w Wojewódzkim 
Funduszu      Ochrony     Œrodowiska         
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Przypominamy, ýe bioodpady 
(trawa, liúcie itp.) odbierane sà 
wraz z odpadami segregowany-
mi i zwyczajowo naleýy wysta-
wiaã je w úrody.    

1. 

2. 

  ===========

Zbli¿a siê okres zimowego 
odœnie¿ania dróg. Jednak zgodnie 
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, 
Gmina mo¿e odœnie¿aæ drogi, któ-
re s¹ notarialn¹ w³asnoœci¹. Czê-
sto zdarza siê, ¿e wspó³w³aœci-
cielami danej drogi s¹ mieszkañ-
cy, którzy nie chc¹ jej przekazaæ 
Gminie i bêd¹ musieli te drogi 
utrzymywaæ sami. Ja nie chcê po-
nosiæ odpowiedzialnoœci karno-
finansowych,  a takimi karami zo-
sta³o ukaranych ju¿ kilku wójtów. 
Proszê wiêc o odpowiedzialne 
decyzje. ¯adnego w³adania, tylko 
notarialna w³asnoœæ.

Koñczy siê okres zawartej 
umowy na odbiór odpadów ko-
munalnych przez firmê EMPOL    
z Tylmanowej. W pierwszym, 
uniewa¿nionym przetargu, cena 
wywozu œmieci wzros³a o 400%. 
Je¿eli kolejny przetarg bêdzie 
równie¿ tak wysoki, a praktycz-
nie wszystkie ma³opolskie gminy 
tego doœwiadczy³y, to trzeba siê 
liczyæ ze wzrostem op³at za œmie-
ci przez mieszkañców. 

Jest rzecz¹ niezrozumia³¹, ¿e 
95% gospodarstw zadeklarowa-
³o segregowanie œmieci, p³ac¹c 
najni¿sze ceny, a ich odbiór doko-
nywany jest ka¿dorazowo przez 
ma³y samochód dostawczy, bo 
wiêkszy nie jest potrzebny, nato-
miast œmieci nie segregowane nie 
mieszcz¹ siê w du¿ych samocho-
dach odbiorczych. Bêdziemy 
musieli przeprowadzaæ kontrolê 
odbioru œmieci. To niezrozumia-
³e, powoduj¹ce koniecznoœæ pod-
wy¿szenia dla wszystkich miesz-
kañców op³at za œmieci.

Janusz Potaczek
Wójt Gminy



21 lipca zosta³a przyzna-
na nagroda Wójta Gminy Nie-
dŸwiedŸ za szczególne osi¹-
gniêcia w dziedzinie kultury     
i promocji Gminy, zgodnie      W LudŸmierzu odby³o siê 
z uchwa³¹ Rady Gminy z dnia posiedzenie Zarz¹du G³ów-
9 marca 2017 roku w sprawie: nego Zwi¹zku Podhalan. Po 
nagród i wyró¿nieñ za osi¹- wyborze Andrzeja Skupnia na 
gniêcia w dziedzinie kultury     prezesa, wybrano tak¿e nowe 
i promocji Gminy dla Andrzeja prezydium.Jednym z czterech 
Smaciarza - opiekuna Regio- wiceprezesów zosta³ Andrzej 
nalnego Zespo³u „Gorcanie”.

Andrzej Smaciarz prowa-
dzi od lat zespó³ „Gorcanie”, 
godnie reprezentuj¹c nasz¹ 
Gminê na konkursach i festi-
walach w kraju i za granic¹. 
Ostatnie osi¹gniêcia zespo³u 
to wyró¿nienie w konkursie 
Muzyk Ludowych „Z³ote basy” 
w Podegrodziu (11-14 V), wy-
ró¿nienie na Festiwalu Kapel  
i Œpiewaków Ludowych w Ka-
zimierzu Dolnym '2017 oraz 
wyró¿nienie w XIV Miêdzyna-
rodowym Festiwalu Folkloru 
Karpat w Trzcinicy. 

Nagrodzonemu serdecz-
nie gratulujemy i ¿yczymy dal-
szych sukcesów!

Napora z Gorczañskiego Od-
dzia³u Zwi¹zku Podhalan      
w NiedŸwiedziu. 

Od red.: Gratulujemy i ¿y-
czymy sukcesów w propago-
waniu góralszczyzny!

d a l e n a  L e w a n d o w s k a           Mszê œw. przy Krzy¿u Mi-
z G³ówczyc k. Lêborka; ucze-lenijnym odprawi³ dla zebra-
stnik z najdalszego zak¹tka nych ks. P. Fryzowicz z para-
œwiata; Stanis³awa i Józef fii Matki Boskiej Nieustaj¹cej 

Pomocy w Jurkowie. G³owa z Chicago w USA.
Z racji przypadaj¹cej w Konkurs wiedzy o Beski-

tym dniu uroczystoœci Wnie- dzie Wyspowym i Gminie Nie-
bowziêcia NMP, kap³an po- dŸwiedŸ: I miejsce - Weroni-
œwiêci³ bukiety z kwiatów i zió³, ka Jonik z Laskowej, II - Sta-
przygotowane przez uczest- nis³aw Stalmach z Lipnika,     
ników spotkania. III - Filip Bulanda z Limano-

O animacjê wokalno - mu- wej. 
zyczn¹ zadbali: zespó³ folklo- Konkurs na najpiêkniejszy 
rystyczny „Porêbiañski Ród”  bukiet zió³: I miejsce - Karoli-
z kapel¹ pod opiek¹ Broni- na Krzysztofiak z Podobina, 
s³awa Kaczora z Porêby Wiel- II - Zofia Pietruszka  z Rabki, 
kiej i Gminny, M³odzie¿owy III - Maria Kawula z Tymbar-
Zespó³ Regionalny z NiedŸ- ku. 
wiedzia pod kierownictwem     Organizatorzy zadbali      
Huberta Rapciaka. Po nabo- o smaczn¹ kie³basê beskidz-
¿eñstwie odby³y siê tradycyj- k¹ z grilla, która wszystkim 

W dniu 15 sierpnia, w ra-
mach akcji „Odkryj Beskid 
Wyspowy” jej uczestnicy wy-
brali siê na górê Potaczkow¹. 
Wyruszyli z parku w Mszanie ne konkursy. Oto ich wyniki: wybornie smakowa³a. W spot-
Dolnej szlakiem czarnym im. Najmilsza uczestniczka:  kaniu uczestniczy³a m. in. 27-

Maria Stamenkov z Jod³ow-E. Trybowskiej i J. Toliñskie- osobowa grupa ze Stowarzy-
nika; najmilszy: Jerzy Boguc-go. Na szczycie Potaczkowej szenia Sportu i Turystyki 

powitali ich: R. Rusnak - pe³- ki z Wieliczki; najm³odszy Osób z Dysfunkcj¹ Wzroku 
nomocnik wójta gminy NiedŸ- uczestnik; Emilia Ryœ (5 mie- CROSS z Warszawy oraz tu-
wiedŸ i radny powiatowy, A. Li- siêcy) z Dobrej; najstarszy; ryœci z Austrii, Szwajcarii, 
berda - wiceprzewodnicz¹ca Opracowanie stronyEdward Zacharski (78 lat)    USA. 
Rady Gminy i B. Dziwisz - rad- Stanis³aw Stopaz Krakowa, uczestnik z najdal- Do zobaczenia za rok!
na wojewódzka. szego zak¹tka Polski; Mag-
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NASZ ZWI¥ZEK 
PODHALAN MA 
NOWE W£ADZE

Anna Liberda

 

 

24 wrzeœnia w Domu Kultury od-
by³o siê Walne Zebranie Oddzia³u 
Zwi¹zku Podhalan w NiedŸwiedziu, 
które poprzedzi³a okolicznoœciowa 
Msza œwiêta w koœciele w Koninie.  

Zebranie mia³o na celu podsu-
mowanie dzia³alnoœci w okresie 
ostatniej kadencji, udzielenie abso-
lutorium ustêpuj¹cemu prezesowi, 
oraz wybór nowych w³adz Zwi¹zku. 
Na zebraniu obecni byli: Wójt Ja-
nusz Potaczek, ks. Kapelan Od-

nia op³atkowe. Uczestniczono w do- bie Wielkiej na siedzibê Oddzia³u. dzia³u Zwi¹zku W³adys³aw Ulma-
¿ynkach gminnych, lokalnych do- W rezultacie jest gotowy projekt bu-niec. Na przewodnicz¹cego zebra-
¿ynkach parafialnych w Koninie,  d o wlany tej inwestycji wraz z kosz-nia wybrano Andrzeja Gruszczyka, 
w Porêbie Wielkiej oraz NiedŸwie- torysem, pozwolenie na budowê       który sprawnie je poprowadzi³. Pro-
dziu. Systematyczne informacje  i d z ien nik robót. W maju 2017r. pod-tokó³ pisa³ Micha³ Nawara.
o bie¿¹cej dzia³alnoœci Oddzia³u jêto uchwa³ê i zwrócono siê do Ra-Sprawozdanie z dzia³alnoœci za 
ukazywa³y siê w biuletynie „Zgoda” dy Gminy o podjêcie starañ dla po-okres mijaj¹cej kadencji z³o¿y³ pre-
oraz na stronie internetowej. zyskania pod zarz¹d Gminy pod-zes Tadeusz Cichañski. Poniewa¿ 

Na posiedzeniach Zarz¹du  i ze- worskiego Parku Wodzickich. Nie-by³o ono doœæ obszerne, przytoczê 
braniach ogólnych, interesowano stety, Rada Gminy takiej inicjatywy tylko wybrane fragmenty, ukazuj¹-
siê dzia³alnoœci¹ spó³ki „Gorczañ- nie podjê³a. Sta³ym problemem Od-ce ogólny obraz dzia³añ Zwi¹zku.
skie Wody Termalne” z propozycj¹ dzia³u jest niep³acenie sk³adek Okres sprawozdawczy obejmo-
jej kupna, która jednak¿e okaza³a przez cz³onków oraz niska frekwen-wa³ czas od 23 listopada 2014 r. do 
siê bezskuteczna. Generalnie oce- cja na zebraniach. 24 wrzeœnia 2017 r. By³a to ju¿ V ka-
niamy, i¿ dzia³alnoœæ spó³ki jest an- Po odczytaniu pozosta³ych dencja od powstania Oddzia³u.     
tygminna i nietransparentna. sprawozdañ, przewodnicz¹cy Ko-W okresie sprawozdawczym Za-

Kontynuowano dzia³ania w te- misji Rewizyjnej Marek Mysza zg³o-rz¹d pracowa³ w wybranym sk³a-
macie Natura 2000 poprzez sfinan- si³ wniosek o udzielenie absoluto-dzie z jednym wyj¹tkiem, bowiem 
sowanie ze œrodków Oddzia³u kil- rium dla prezesa Tadeusza Cichañ-zaraz na pocz¹tku kadencji zrezy-
kakrotnych porad u Mecenas M. skiego, który zosta³ przyjêty jedno-gnowa³ z cz³onkostwa w Zarz¹dzie 
Korzuch z Krakowa, oraz jej udzia- g³oœnie. Nastêpnie przyst¹piono do Rados³aw Kapturkiewicz. Uchwa³a-
³u w zebraniu wszystkich zaintere- wyboru w³adz na now¹ kadencjê.   mi Zarz¹du Oddzia³u z³o¿ono wnio-
sowanych. Przygotowano pisemn¹ W tajnym g³osowaniu wybrano:ski do Kapitu³y Zwi¹zku Podhalan   
reakcjê na dzia³ania Gorczañskiego - Nowego Prezesa Oddzia³u o nadanie tytu³ów „Zas³u¿ony dla 
Parku Narodowego, Regionalnej  Z wi ¹z ku, którym zosta³ Stanis³aw Oddzia³u” i „Zas³u¿ony dla Zwi¹zku 
i Generalnej Dyrekcji, Ochrony Œro- Burnos z Koniny;Podhalan” dla Jadwigi Zapa³y i Jana 
dowiska narzucaj¹ce Naturê 2000 - Zarz¹d Oddzia³u w sk³adzie: Misiury, które zosta³y przyznane. 
prywatnym w³aœcicielom gruntów, Jerzy Palac i Hubert Rabciak – wi-Liczba cz³onków Oddzia³u Zwi¹zku 
bez ich uzgodnieñ. ceprezesi, Andrzej Gruszczyk – se-wynosi 214 osób (4 osoby zmar³y   

W r. 2015 wspólnie z Gminnym kretarz, Jadwiga Zapa³a – skarbnik, w tej kadencji), z tego czynnych     
Centrum Kultury zorganizowano oraz cz³onkowie: Micha³ Nawara, w sensie p³acenia sk³adek i ucze-
konferencjê orkanowsk¹, na której Anna Palac, Jerzy Lach, Andrzej stnictwa w zebraniach, maj¹ce pra-
zaproszeni naukowcy wyg³osili sze- Napora, Marian Cieniawski.wo wyborcze to ok. 50 osób. Osoby 
reg referatów, wydanych potem    Wybrano równie¿ Komisjê Re-poni¿ej 18 lat i powy¿ej 70 lat zwol-
w formie ksi¹¿kowej. wizyjn¹ i S¹d Kole¿eñski.niono z p³acenia sk³adek.

We wrzeœniu 2016 roku podjêto  Nowo wybranym w³adzom gra-Zarz¹d Zwi¹zku odby³ 19 posie-
i skierowano do Zarz¹du G³ównego tulacje z³o¿y³ Wójt Gminy, ¿ycz¹c si³ dzeñ. Odby³o siê 7 zebrañ ogól-
Zwi¹zku Podhalan uchwa³ê o stwo- do pracy i dobrej wspó³pracy z w³a-nych. Poczet sztandarowy uczest-
rzeniu pañstwowego funduszu dzami Gminy. niczy³ w 24 mszach œw., w tym w 12 
gwarancyjnego dla prywatnych Do gratulacji i ¿yczeñ do³¹cza w parafiach naszej Gminy, w opra-
przedsiêbiorców, któr¹ przekaza³  s iê  tak¿e redakcja Zgody.wie góralskiej. 
i zreferowa³ tam cz³onek Prezydium  Oddzia³ by³ wspó³organizatorem 
Andrzej Napora. Przez ca³¹ kaden-„Majówek na Orkanówce”, organi-
cjê trwa³y dzia³ania na rzecz adap-zowa³ dwukrotnie jesienne Posia-
tacji starej przepompowni w Porê- =============dy Góralskie oraz doroczne spotka-



liœmy dwóch synów i córkê. Obec- Zwi¹zku, jest d¹¿enie do odbudo-
nie  w wolnych chwilach razem ze wania braterstwa pomiêdzy jego 
Stasi¹ opiekujemy siê wnukami  c z³ on ka m i i odnalezienie wspólnej 
i udzielamy siê spo³ecznie zazwy- drogi dzia³ania, która jest nam niez-
czaj na terenie naszej Gminy. Na co miernie potrzebna do prawid³owe-
dzieñ zajmujê siê w³asn¹ firm¹, któ- go dzia³ania.
r¹ prowadzê od 1985 roku.

Ale¿ oczywiœcie! Bez zaanga¿o-
Na wstêpie chcê podziêkowaæ wania m³odzie¿y nasz regionalizm 

wszystkim, którzy oddali g³os na upadnie, a wraz z nim i nasz Od-
moj¹ kandydaturê i równoczeœnie dzia³. Bêdê dok³ada³ wszelkich sta-
wyrazili zaufanie do mojej osoby rañ, aby jak najwiêcej m³odych do-
poprzez powierzenie mi losów na- strzeg³o piêkno naszej miejscowej 
szego Oddzia³u. Wydarzenie to wy- kultury po to by nadal ¿y³a i rozwi-
wo³a³o u mnie radoœæ ale i chwilê ja³a siê w naszym regionie. 
zastanowienia, czy aby na pewno 
podo³am powierzonemu mi zada-
niu, gdy¿ praca ta polega w wiêk- Moja wspó³praca jest czêœciowo 
szoœci na wspó³pracy z ludŸmi, a z okreœlona w statucie Zwi¹zku Pod-
tym w dzisiejszych czasach jest ró¿- halan. Owa wspó³praca oparta jest 

Rozmawiamy ze Stani- nie. Jednak pomimo wszystkiego na krzewieniu naszej rodzimej kul-
s³awem Burnosem - Pre- jestem dobrej myœli i mam nadziejê,  tury z wszelkimi instytucjami tj. 

¿e cz³onkowie Zwi¹zku dostrzeg¹ Gminnym Centrum Kultury, Ko³a-zesem Zwi¹zku Podhalan.
moje dobre zamiary i wespr¹ mnie mi Gospodyñ Wiejskich i Zespo³a-
we wszystkich dzia³aniach. mi Regionalnymi. Dzia³aj¹c na te-

renie naszej Gminy, bêdê chcia³ 
Nazywam siê Stanis³aw Burnos. 

rozpocz¹æ zdrow¹ wspó³pracê z jej 
Urodzi³em siê 5 lipca 1963 r. w Lu-

Nie ukrywam, ¿e nie mia³em w³adzami, a przede wszystkim        
bomierzu. Przez 21 lat mieszka³em 

czasu siê nad tym zastanowiæ, jed- z Wójtem i Rad¹ Gminy.
w domu rodzinnym, gdzie wycho-

nak¿e z pewnoœci¹ bêdê siê stara³ 
wywa³em siê wraz z oœmiorgiem 

wiernie wype³niaæ cele i obowi¹zki 
rodzeñstwa. W wieku 22 lat o¿eni-

zawarte w statucie Zwi¹zku Podha-
³em siê i z czasem przeprowadzi³em 

lan. Wed³ug mnie, najwa¿niejszym 
do Koniny. Wraz z ¿on¹ wychowa- Anna Liberdazadaniem dla naszego Oddzia³u 

Czy Pan zamierza zaintereso-
Jak Pan przyj¹³ wybór na waæ kultur¹ m³ode pokolenie?

funkcjê Prezesa Zwi¹zku? 

Z kim zamierza Pan wspó³-
pracowaæ?

Mo¿e kilka s³ów o sobie?
Jakie dzia³ania zamierza Pan 

realizowaæ w czasie tej kadencji?

 Dziækujê Panu za rozmowê. 
¯yczê zrealizowania zakreœlo-
nych zadañ.

Nasi na Limanowskiej S³azie
I miejsce: 

II miejsce:

SS

– 18 muzyk: 14 doros³ych, 3 m³odzie¿owych        
i 1 dzieciêcej;

– 18 instrumentalistów: 7 doros³ych, 3 m³odzie-
¿owych i 8 dzieci;

– 16 œpiewaków solistów: 7 doros³ych, 2 m³o-
dzie¿owych, 7 dzieci;

– 12 grup œpiewaczych, 7 doros³ych, 4 m³odzie-
¿owych i 1 dzieciêcej;

– 11 gawêdziarzy: 8 doros³ych i 3 dzieci;
– 3 mistrzów z uczniami.
Poœród laureatów tegorocznego Festiwalu nie 

zabrak³o reprezentantów naszej Gminy, którzy – 
jak co roku – odnieœli sukcesy. Oto ich osi¹gniêcia:

Andrzej Krzysztofiak z Koniny
             (skrzypce – w kategorii doroœli);

Tegoroczny, 43 Festiwal Folklorystyczny „Lima-              Pawe³ Smaciarz z NiedŸwiedzia
nowska S³aza”, odby³ siê we wrzeœniu. Komisja                  (skrzypce - w kategorii dzieci);
w ci¹gu trzech dni obejrza³a 99 punktów progra-  Marcin Kaczor z Porêby Wielkiej
mu, w których wziê³o udzia³ 796 osób w tym:               (skrzypce);

– 16 zespo³ów regionalnych: 10 doros³ych i 6               Anna Kaciczak-Domaga³a z Porêby
dzieciêcych;               Wielkiej (œpiew solowy – doroœli)

– 5 grup regionalnych;                                                                   
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z tradycji. Widzê du¿o uœmiechniêtych osób, które s¹ z ca-
³ymi rodzinami, czyli to jest  festyn – œwiêto rodziny i to mi siê 
bardzo podoba. To, myœlê, dobry moment dla budowania 
wspólnoty i Gminy, ale te¿ i tych, co przyje¿d¿aj¹. 

   Czy Pan Prezes by³ na Turbaczu?
By³em, ale to by³o w m³odoœci. Mówiê szczerze, ¿e z chê-

ci¹ bym siê wybra³. Dziêkujê i pozdrawiam Czytelników.   

W niedzielê 27 sierpnia na boisku sportowym w Porêbie 
Wielkiej mia³a miejsce podwójna impreza: „Lato pod Turba-
czem” i Jubileusz 25-lecia Gminnego Klubu Sportowego 
„Orkan” NiedŸwiedŸ. Uroczystego rozpoczêcia imprezy do-
konali Wójt Gminy Janusz Potaczek oraz Kierownik Gmin-
nego Centrum Kultury Jadwiga Zapa³a. Nastêpnie roze-
grane zosta³y mecze, o których wspominamy ni¿ej. W przer-
wach miêdzy nimi czas umila³a Gminna Orkiestra Dêta oraz 
zespo³y regionalne dzia³aj¹ce przy Gminnym Centrum Kul-
tury. W czêœci rozrywkowej wyst¹pili na scenie kabaret „Tru-
teñ” ze Skawy, po nim kabaret „Œleboda” z Bia³ego Dunajca. 
Artyœci podbili serca zgromadzonej publicznoœci. Po emo-
cjach sportowych i kabaretowych przyszed³ czas na wspóln¹ 
zabawê, przy dŸwiêkach zespo³u „Majsterki”. 

Nale¿y dodaæ, ¿e w trakcie imprezy dzieci mia³y mo¿li-
woœæ skorzystania z animacji, m.in. malowanie twarzy, dmu-
chañce. Wszyscy zaanga¿owani w uœwietnienie tej imprezy 
otrzymali w podziêkowaniu piêkne albumy „Gorce - góry la-
sem malowane” autorstwa Roberta Sikory. Patronat hono-
rowy imprezy obj¹³ Starosta Limanowski – Jan Pucha³a.

- Jest to piêkna impreza, nie tylko dla zawodników i dzia-
Czy goœci³ Pan Prezes kiedyœ u nas? ³aczy, ale i ca³ego spo³eczeñstwa. Cieszê siê ¿e zorganizo-

wano ten jubileusz i z tej okazji ¿yczê organizatorom wszyst-- Jestem z Ma³opolski, wiêc te okolice znam. Mo¿e to nie 
kiego najlepszego, dalszego owocnego dzia³ania i sukce-jest mój okrêg wyborczy, bo jestem z okrêgu tarnowskiego, 
sów. Chcia³bym podkreœliæ i podziêkowaæ za du¿y wk³ad pra-ale Powiat Limanowski, Gminê NiedŸwiedŸ jak najbardziej 
cy prezesa Jacka Sochackiego, który nie szczêdzi si³ czasu znam, a dzisiaj skorzysta³em z okazji, z zaproszenia. 
dla rozwoju pi³ki no¿nej na tym terenie. W pobliskiej Kasince Ma³ej byliœmy na uroczystoœci rocz-

Szczególne podziêkowania chcê przekazaæ Wójtowi Ja-nicy 80-lecia strajku ch³opskiego, po której przyjechaliœmy 
nuszowi Potaczkowi: „Panie Januszu, spêdziliœmy razem tutaj na chwilê poœwiêtowaæ, pobawiæ siê. Myœlê, ¿e to s¹ ta-
dobrych kilka lat jako prezesi klubu „Turbacz”, a dzisiaj gratu-kie dobre momenty, kiedy jesteœmy wspólnie. Mo¿emy siê 
lujê Ci i sk³adam podziêkowania za Twoj¹ dzia³alnoœæ na ró¿niæ, g³osowaæ na ró¿ne partie, mieæ ró¿ne pogl¹dy, œwia-
rzecz tutejszego klubu, gdzie nie szczêdzisz si³, pracy i pie-topogl¹dy, ale jak przyjdzie co do czego, to budujmy wspól-
niêdzy dla jego rozwoju”.notê. To jest dzisiaj nasze wielkie zadanie. 

 Jak siê Panu Prezesowi tutaj podoba? Stanis³aw Bia³oñ - Wiceprezes Limanowskiego   
Podokrêgu Pi³ki No¿nejJestem tu zaledwie od kilku chwil i widzê tê pozytywn¹ 

atmosferê. Bardzo siê cieszê, ¿e moi koledzy z PSL, jak np. 
Opracowanie strony: Stanis³aw StopaHubert Rapciak, wystêpuj¹ w strojach ludowych, s¹ dumni

SS

 W tym samym dniu – jak zaznaczono wy¿ej - Gminny 
Klub Sportowy „Orkan” œwiêtowa³ swoje 25-lecie. Jubileusz 
by³ okazj¹ do podziêkowañ za pasjê, trud i zaanga¿owanie  
w rozwój klubu, oraz odznaczeñ zas³u¿onych dla klubu dzia-
³aczy. Stanis³aw Olesiak i Stanis³aw Bia³oñ – wiceprezesi Li-
manowskiego Podokrêgu Pi³ki No¿nej wrêczyli pami¹tkowy 
puchar dla GKS „Orkan” na rêce prezesa Jacka Sochac-
kiego. Srebrn¹ Odznakê Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej 
otrzyma³ Jan Szymañski. Odznaczenia nadane przez Okrê-
gowy Zwi¹zek Pi³ki No¿nej w Nowym S¹czu otrzymali: Ja-
nusz Potaczek, Jan Szymañski, Marek M¹kowski, Ireneusz 
Potaczek, Krzysztof Szymañski, Mateusz Misiura, Marek 
Bo¿yk. Grawertony: „Z wyrazami wdziêcznoœci i podziêko-
wania za wieloletni¹ dzia³alnoœæ, ¿yczliwoœæ i wsparcie na 
rzecz rozwoju pi³ki no¿nej w GKS „Orkan”, otrzymali: Jacek 
Sochacki, Jan Szymañski, Sylwester Zapa³a, Mateusz Mi-
siura, Marek Bo¿yk, Janusz Potaczek, Marek M¹kowski, Ta-
deusz Strama, Krzysztof Sto¿ek, Wies³aw Wadyl, Marek 
Florczak, Michalina i Sebastian Napora.

Sportowym akcentem by³y mecze towarzyskie:
- dzieci: „Orkan” NiedŸwiedŸ - „Orkan” Szczyrzyc (1:0); 
- radni – pracownicy Urzêdu Gminy (0:1); 
- GKS „Orkan” - oldboje (7:0). 
Najlepszymi zawodnikami poszczególnych meczów wy-

brani zostali: w kategorii dzieci - Pawe³ Kozyra, w meczu rad-
nych i urzêdników - Klaudia Cichorczyk, zaœ w meczu „Orka-O opiniê poprosi³em obecnego na imprezie Prezesa Pol-
na” z oldbojami - Bartosz Pachowicz.skiego Stronnictwa Ludowego W³adys³awa Kosiniaka Ka-

mysza. 
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trzy kategorie wiekowe: trampkarze, trampkarze zdobyli mistrzostwo II ligii 
juniorzy i seniorzy. W r. 1992 podjêto trampkarzy, dziêki czemu awansowa-
decyzjê o przejœciu do Limanowskie- li do I ligi. Ponadto zdobyli dwukrotne 
go Podokrêgu Pi³ki No¿nej, co obfito- mistrzostwo Podokrêgu Limanow-
wa³o w liczne osi¹gniêcia. Do najwa¿- skiego w pi³ce halowej. Trampkarze 
niejszych nale¿y zaliczyæ awans se- m³odsi osi¹gnêli taki sam wynik. Ze 
niorów do klasy B i zdobycie pucharu wzglêdu na koszty, klub zrezygnowa³ 
Limanowskiego Podokrêgu Pi³ki No¿- z gry trampkarzy. Zarz¹d postanowi³ 
nej w ramach rozgrywek Pucharu Po- wycofaæ trampkarzy z rozgrywek 

Zainteresowanie pi³k¹ no¿n¹  ls ki  w  19 9 5 r ok u. W tym czasie opiekê pierwszoligowych i zg³osiæ dru¿ynê 
w NiedŸwiedziu odnotowano w roku nad LZS-em sprawowa³ Marek M¹- do rozgrywek w II lidze Limanowskie-
1905, kiedy na teren dzisiejszej gmi- kowski. Przez piêæ kolejnych lat ze- go Podokrêgu Pi³ki No¿nej. 
ny przyjechali koloniœci z Krakowa. spó³ sportowy prowadzi³ dzia³alnoœæ, W sezonie 2010/11 zawodnicy ak-
Sta³o siê tak za spraw¹ programu wy- nie odnosz¹c jednak znacz¹cych tywnie trenuj¹, podnosz¹c swoje 
chowawczego kolonii, który zak³ada³ sukcesów. umiejêtnoœci, z zamiarem awansu do 
nawi¹zanie kontaktów z miejscow¹ Sytuacja odwróci³a siê w 2000 ro- I ligi. Na szczególne uznanie zas³u-
ludnoœci¹, zw³aszcza z m³odzie¿¹. ku, kiedy to za spraw¹ Wójta Gminy guje postawa i nies³abn¹ce zaanga-
Najbardziej odpowiedni¹ form¹ by³ Janusza Potaczka w miejsce LZS ¿owanie Wójta Janusza Potaczka, 
sport. Po wielu zabiegach wci¹gniê- powsta³ Gminny Klub Sportowy „Or- który pomoc¹ finansow¹, wspiera jak 
to - jak twierdzi Pleczyñski (niedŸwie- kan” NiedŸwiedŸ, rejestruj¹c dzia³al- mo¿e dzia³alnoœæ klubu. W sezonie 
dzki propagator sportu) - pewn¹ grup- noœæ Stowarzyszenia w Krajowym rozgrywkowym 2010-2011 by³y zare-
kê m³odzie¿y i rozpoczêto rozgrywki. Rejestrze S¹dowym. Na prezesa klu- jestrowane dwie grupy zawodników: 
Pocz¹tkowo by³a to chaotyczna gra  bu powo³ano Marka M¹kowskiego, trampkarze m³odsi i juniorzy, którzy 
w której zawodnicy z NiedŸwiedzia natomiast trenerem seniorów zosta³ grali w II lidze prowadzonej przez Li-
wykazywali wiêcej si³y i ambicji ni¿ Jan Szymañski. W dalszym ci¹gu manowski Podokrêg Pi³ki No¿nej. 
umiejêtnoœci. Z czasem miejscowy dzia³a³y trzy kategorie: trampkarze, Podczas przerwy w rozgrywkach, by-
zespó³ posiad³ wiêksze umiejêtnoœci juniorzy i seniorzy. Na uwagê jednak ³y organizowane turnieje pi³karskie 
gry i sta³ siê powa¿nym rywalem dla zas³uguje grupa juniorów, która in- m.in: o puchar LGD Piêkna Ziemia 
kolonistów. Rozgrywki praktykowano tensywnie trenuj¹c, zdoby³a dwa lata Gorczañska (czerwiec 2011), obóz 
do wybuchu wojny w 1939r. NiedŸ- póŸniej  I miejsce w rozgrywkach II ligi szkoleniowy dla juniorów i trampka-
wiedŸ posiada³ w tym czasie prymi- juniorów Limanowskiego Podokrêgu rzy w Skorzêcinie (sierpieñ 2011).    
tywne boisko sportowe na tzw. „ka- Pi³ki No¿nej. Pojawi³a siê szansa na W drugiej po³owie sierpnia zorgani-
mieñcach”, na którym to organizowa- awans do I Ligii Juniorów w bara¿u    zowano kilka meczów towarzyskich  
no rozgrywki sportowe. z mistrzem Podokrêgu Gorlickiego. w ramach przygotowañ do jesiennej 

 W PRL, z ró¿nym nasileniem   Z aw o dnicy GKS „Orkan” jednak za- rundy rozgrywkowej.W kolejnym se-
w poszczególnych latach, organizo- przepaœcili szansê przegrywaj¹c ja- zonie 2011-2012 juniorzy i trampka-
wano zespo³y sportowe, które w efek- ko gospodarze 1:3 i 3:2 jako goœcie. rze rozgrywali swoje mecze w II lidze 
cie przybra³y formê LZS (Ludowych Pora¿kê powetowali w kolejnym se- LPPN; juniorzy III trzecie miejsce, na-
Zespo³ów Sportowych). Aktywnym zonie wygrywaj¹c rozgrywki w II lidze tomiast trampkarze pi¹te. W sezonie 
klubem LZS-u by³ zespó³ w latach 70. juniorów i awansuj¹c bezpoœrednio 2012-2013 zosta³a zarejestrowana 
gdy jego gospodarzem i opiekunem do I ligi, któr¹ prowadzi³ Nowos¹dec- grupa m³odzików i seniorów. W obec-
by³ Tadeusz Adamczyk z Porêby Wlk. ki Okrêg Pi³ki No¿nej. Zawodnicy nie nym sezonie seniorzy graj¹ w lima-
W latach 1974-1977 zbudowano  bo- osiedli na laurach, dziêki czemu w I li- nowskiej klasie A (awans wywalczyli 
isko sportowe. Postawiono domek ty- dze zajêli II miejsce za „Startem” No- w czerwcu 2015 roku).
pu „Beskid” z przeznaczeniem na wy S¹cz. Dalsze osi¹gniêcia nie by³y Obecnym Prezesem klubu jest 
szatnie dla sportowców i podrêczny ju¿ tak zadowalaj¹ce, bowiem czêœæ Jacek Sochacki, zaœ poprzedni - Jan 
magazyn. Sportowcy wyje¿d¿ali na juniorów przesz³a do seniorów. Szymañski, otrzyma³ godnoœæ Hono-
zawody do ró¿nych miejscowoœci    W  2003 r. prezesem Klubu zosta³ rowego Prezesa  klubu. 
w powiecie, plasuj¹c siê poœrodku ta- Zbigniew Rycerz, pe³ni¹c tê funkcjê Od redakcji.: Artyku³ jest fragmen-
beli rozgrywkowych. do 2005 roku. W tym czasie seniorzy tem monografii dotycz¹cej historii Li-

W 1986 dzia³alnoœæ niedŸwiedz- awansowali do klasy A, nie skoñczyli manowskiego Podokrêgu Pi³ki No¿-
kiego LZS-u zosta³a zawieszona na jednak rozgrywek w sezonie wskutek nej. Opracowaniem historii klubów 
trzy lata. W 1989 roku reaktywowano braku zawodników. Sekcja seniorów zajêli siê ich prezesi. Materia³y zebra³ 
dzia³alnoœæ LZS „Orkan” za spraw¹ zosta³a wówczas rozwi¹zana. Sytua- i opracowa³ Józef Król (wiceprezes 
zawodników: Krzysztofa Cichañskie- cja taka trwa³a do sezonu 2012/13.   LPPN, prezes AKS Ujanowice).
go, Sebastiana Kacika i Andrzeja Za- W 2005 roku odby³o siê walne zgro-
pa³y, chc¹cych przyst¹piæ do rozgry- madzenie klubu. Po rezygnacji Pre-
wek o mistrzostwo Podhalañskiego zesa Z. Rycerza, jego funkcjê obj¹³ 
Podokrêgu Pi³ki No¿nej, którego zo- Jan Szymañski. Trenerem juniorów    
stali cz³onkami. Zaczêli wykazywaæ i trampkarzy zosta³ Ireneusz Pota-
bardzo wysok¹ aktywnoœæ. Powsta³y czek. Dziêki jego zaanga¿owaniu 

   Historiê klubu opracowali: 
Justyna Rapciak i Jan Szymañski.
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pragnê podziêkowaæ osobom na które zawsze mogê li-
czyæ tj.: Anna Barzyk, Marek Barzyk, £ukasz Cichórz, 
Jerzy Stró¿ak. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ rad-
nemu Rados³awowi Kapturkiewiczowi, który zawsze 
wspiera nas w pod¹¿aniu za marzeniami.

Organizator kolonii
         Jadwiga Wadyl

**************

Wzorem ubieg³ego roku, uczniowie z Zespo³u Pla-
cówek Oœwiatowych w Podobinie wybrali siê na kolo-
niê zorganizowan¹ przez Jadwigê Wadyl, do Górowa 
I³aweckiego. Jak co roku, zostali przywitani przez bur-
mistrza miasta Pana Jacka Kostkê. 

By³ to niezapomniany czas dla wszystkich uczest-
ników. W pierwszym dniu  dzieci pozna³y urok Miko-
³ajek podczas rejsu po najwiêkszym w Polsce Jeziorze 
Œniardwy. Dla wiêkszoœci uczestników kolonii by³o to 
wielk¹ frajd¹, poniewa¿ dla wielu osób by³ to pierwszy 
rejs statkiem. Kolejne dni up³ywa³y na zwiedzaniu. 
Odwiedziliœmy: Krynicê Morsk¹, Stegnê, Gdañsk, 
Gdyniê, Sopot. Wielkim prze¿yciem by³a wycieczka 
na Westerplatte gdzie znajduje siê pomnik, a obok nie-
go wielki napis „Nigdy wiêcej wojny”. Ka¿demu te 
s³owa zapad³y w serce, s³uchaj¹c historii opowiadanej 
przez naszego przewodnika. 

Ale kolonia nie mog³a obyæ siê bez niespodzianek. 
Dzieci w tym samym dniu odwiedzi³y równie¿ stadion 
„Energa” w Gdañsku, zobaczyli szatnie pi³karzy, lo¿e 
vipów, siedzieli na ³awkach rezerwowych zawodni-
ków, oraz wiele innych miejsc, po których oprowadza-
³a nas pani przewodnik. Kolejn¹ atrakcj¹ by³ Park Li-
nowy w Kamiñsku, Mega tyrolka, oraz ruch wahad³o-
wy. By³ to bardzo intensywny dzieñ dla odwa¿nych 
œmia³ków. Atrakcyjne dla dzieci by³o równie¿ samo 
miasto Górowo I³aweckie, które kryje w sobie wiele 
atrakcyjnych miejsc. 

Ka¿dy dzieñ kolonii przebiega³ bardzo intensyw-
nie; weso³e wieczory, grill, dyskoteka. Nie mo¿na za-
pomnieæ równie¿ o k¹pieli w jeziorze w Wielochowie. 
Wieczory mija³y pod okiem najlepszego trenera na 
œwiecie Marka Barzyka, którego dzieci wprost poko-
cha³y. Nie mo¿na te¿ zapomnieæ meczu, który grali-
œmy z m³odzie¿¹ z Górowa i oczywiœcie wygraliœmy). 

Ka¿dy dzieñ by³ inny, ka¿dy pe³en wra¿eñ i nieza-
pomnianych chwil. Do domu wracaliœmy z sercem 
pe³nym wra¿eñ i wspomnieñ oraz z ³zami w oczach, ¿e 
ten czas radoœci i swobody ju¿ min¹³. Jako organizator, 

   
 

DRUGA EDYCJA PÓ£KOLONII 
W GMINIE NIED�WIED�

W te wakacje, po raz drugi Gminny Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej w NiedŸwiedziu zorganizowa³ pó³-
koloniê dla dzieci z terenu gminy. Mia³a ona miejsce  
w lipcu, a zajêcia i posi³ki dla uczestników zorganizo-
wano tym razem w Zespole Szkó³ w Porêbie Wielkiej. 
Dziêki przychylnoœci Rady Gminy i Gminnej Komisji 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, uda³o siê 
zorganizowaæ naszym najm³odszym dwutygodniowy 
wypoczynek obfituj¹cy w ciekawe zajêcia, wyjazdy, 
warsztaty profilaktyczne i pyszne posi³ki – jednym 
s³owem dobr¹ zabawê. 

Uczestnicy pó³kolonii zwiedzali krakowskie ZOO, 
ogl¹dali film w rabczañskim kinie, mieli mo¿liwoœæ 
podszkoliæ swoje umiejêtnoœci na œciankach wspina-
czkowych w Krakowie, pop³ywaæ na basenie w My-
œlenicach, a tak¿e poszaleæ do woli w Rabkolandzie. 
Poza wyjazdami organizatorzy zapewnili im ciekawe 
gry, zabawy i warsztaty w szkole, gdzie do dyspozycji 
mieli halê sportow¹, klasy i sto³ówkê. 

Na zakoñczenie turnusu, uczestnicy pó³kolonii za-
prezentowali przygotowany program artystyczny – ta-
niec i œpiew, a tak¿e wystawê swoich prac plastycz-
nych. Ka¿de dziecko otrzyma³o pami¹tkowy dyplom 
oraz moc upominków. W zakoñczeniu udzia³ wziêli 
rodzice dzieci, p. Rafa³ Rusnak oraz radni.

W tegorocznej pó³kolonii uczestniczy³o 45 dzieci. 
Opiekê sprawowa³y: Agnieszka Rataj, Agnieszka Sa-
sal, Ma³gorzata Aksamit i Alicja Œlazyk-Liberda. Na 
wszystkie wycieczki gminnym autobusem wozi³ ich 
Robert Szarek, a przepyszne posi³ki przygotowywa³a 
Zofia Kraus. 

Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania 
Radnym Gminy NiedŸwiedŸ, Panu Wójtowi, Panu 
Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ w Porêbie Wielkiej za 
udostêpnienie szko³y, oraz wszystkim, dziêki którym 
nasi milusiñscy mogli spêdziæ tak niezapomniane 
chwile.

Anna Liberda
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Harcerskie lato 
’2017 

Anna Liberda

4 sierpnia zakoñczy³ siê obóz 
harcerzy i zuchów Hufca Gorczañ-
skiego z Mszany Dolnej, którzy  po 
raz kolejny spêdzili wakacje nad 
morzem w Pobierowie. Dziêki do-
finansowaniu obozu przez Miasto 
Mszana Dolna, Gminy Mszana 
Dolna i NiedŸwiedŸ, oraz w pe³ni 
wolontariack¹ pracê wszystkich 
instruktorów w letnim wypoczyn-
ku mog³o wzi¹æ udzia³ 170 m³o-

przyznawanych sprawnoœci. Naj- harcersk¹ wiedzê i umiejêtnoœci. dych ludzi z  gmin: Mszana Dolna, 
popularniejszymi by³y: „kuchcik”, Scenki z ¿ycia S³owian, piosen-Limanowa, NiedŸwiedŸ i Lubieñ.
„wartownik”, „œpiewak'”, „aktor”, ki, pl¹sy, okrzyki prezentowali na W lesie, pod namiotami, tego-
„sobieradek obozowy”. ogniskach i œwieczkowiskach. Nie roczny obóz zmieni³ siê w „S³o-

Ka¿dy dzieñ zaczyna³ siê ape- zabrak³o najwa¿niejszego – przy-wiañski Gród”, a podobozy           
lem, na którym stawali wszyscy rzeczenia harcerskiego, które od-w „Grody plemion s³owiañskich”, 
harcerze i zuchy wraz z kadr¹ obo- by³o siê w nocy przy blasku ognia  gdzie poznawano ich ¿ycie, zwy-
zu. Ambicj¹ wszystkich by³o wyka- i ca³ej kadrze instruktorskiej.czaje i ubiór. Morski klimat, urok 
zaæ siê wtedy znajomoœci¹ musz- W trakcie turnusu odby³y siê sosnowego lasu i sprzyjaj¹ca po-
try i ceremonia³u harcerskiego. wycieczki do Miêdzyzdrojów i Ko-goda by³y dodatkowymi atutami 
Podczas apelu obchodzono tak¿e ³obrzegu, gdzie atrakcj¹ dla m³o-obozowania.
urodziny i imieniny, a solenizant dzie¿y by³ rejs po Ba³tyku. W dro-Obóz harcerski to nie kolonia, 
otrzymywa³ w prezencie s³odk¹ dze powrotnej zwiedzaliœmy Trzê-co oznacza, ¿e m³odzi ludzie nie 
paczkê. Dni s³oneczne pozwala³y sacz z resztkami zabytkowej œcia-tylko siê bawi¹, ale maj¹ te¿ wa¿-
na pla¿owanie i k¹piel w morzu.  ny œredniowiecznego koœcio³a. ne obowi¹zki: przez ca³¹ dobê 
Nad bezpieczeñstwem wszystkich 1 sierpnia o godzinie 17.00 le-pe³ni¹ warty, pilnuj¹c obozowi-
czuwali - ratownik, pielêgniarka œn¹ ciszê rozdar³ g³os syreny stra-ska, codziennie odbywaj¹ s³u¿bê 
oraz instruktorzy - wychowawcy. ¿ackiej i g³oœne wybuchy petard. kuchenn¹ pomagaj¹c paniom ku-
By³o podziwianie zachodów s³oñ- Wspólnym apelem, na którym ko-charkom w przygotowaniu posi³-
ca i chrzest morski dla wszystkich, mendantka obozu hm Ewa Jasiñ-ków, ponadto sami dekoruj¹, 
pierwszy raz bêd¹cych nad mo- ska odczyta³a „Rozkaz specjalny”, urz¹dzaj¹ i sprz¹taj¹ ca³y obóz. 
rzem, zabawy integracyjne i za- uczciliœmy 72 rocznicê Powstania Dla uczestnika obozu wracaj¹ce-
wody sportowe. Warszawskiego.go do domu, obieranie ziemnia-

Podczas trwania obozu harce- Z obozu wszyscy powrócili ków, smarowanie chleba, czy po-
rze i zuchy uczestniczy³y w grach zdrowi, zadowoleni, opaleni, ro-s³ugiwanie siê narzêdziami – to 
terenowych, zwiadach, poznawa- zeœmiani, z gor¹cymi postanowie-ju¿ ¿adna trudnoœæ. 
³y bli¿sz¹ i dalsz¹ okolicê, rywali- niami udzia³u w przysz³orocznym Wykonywanie ró¿nych zadañ    
zowa³y w ró¿nego rodzaju kon- obozie. i wykazanie siê wieloma umiejêt-
kursach, doskonal¹c przy okazji noœciami s¹ nagradzane w postaci 
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WSPOMNIENIA 
ZNAD MORZA

DZIWNÓWEK ‘2017

Ta urocza miejscowoœæ, po³o-
¿ona nad brzegiem Ba³tyku w wo-
jewództwie zachodniopomor-
skim,  goœci³a po raz pi¹ty 100-
osobow¹ grupê Stowarzyszenia 
Osób Niepe³nosprawnych im œw. 
Brata Alberta w NiedŸwiedziu na 
dwutygodniowym turnusie reha-
bilitacyjnym. 

Sprzyjaj¹ca aura, udane zabie-
gi lecznicze, wycieczki, ciekawe Jest tutaj cudownie. Jestem po Jestem bardzo zadowolona, 
imprezy integracyjne i artystycz- drugi raz i jest wspaniale. Wy¿y- nawet nie myœla³am, ¿e bêdzie to 
ne, wszystko to sprawi³o, ¿e tego- wienie, zabawy, towarzystwo, do tego stopnia. Po prostu podoba 
roczny turnus nale¿y uznaæ za wspaniali ludzie, bliski dostêp do mi siê okolica jak i sam oœrodek. 
bardzo udany. Zreszt¹, najlepiej morza, do sto³ówki. Gdyby w na- Jest bardzo przyjemnie. S¹ ró¿ne 
bêdzie, je¿eli podsumuj¹ go sami stêpnym roku zaistnia³a taka mo- zabiegi, które mo¿na jeszcze do-
uczestnicy, którym zada³em jed- ¿liwoœæ, przyje¿d¿am tu na 100%. kupiæ, je¿eli ktoœ uwa¿a je za po-
no pytanie: Z jakimi wra¿eniami Dziwnówek, to cudowne miejsce trzebne. Wszystko jest bardzo 
wyje¿d¿aj¹ z tegorocznego tur- dla Stowarzyszenia na organizo- dobrze zorganizowane; s¹ ró¿ne 
nusu rehabilitacyjnego? wanie turnusów rehabilitacyj- zajêcia, a i potañczyæ mo¿na, na-

Oto odpowiedzi: nych. Wszystkim, którzy ten tur- prawdê jest mi³o. Gdybym mia³a 
nus zorganizowali, nale¿y siê po- tak¹ mo¿liwoœæ za rok, chêtnie 

Jesteœmy z mê¿em bardzo za- dziêkowanie.  bym tu przyjecha³a. 
dowoleni z pobytu w Dziwnówku Zofia Pierzcha³a Wanda Rawluk 
na tym turnusie rehabilitacyjnym z NiedŸwiedzia z okolic Myœliborza
dla osób niepe³nosprawnych.     
W zasadzie mnie siê tu wszystko Z pobytu na turnusie rehabili- Nie mamy zastrze¿eñ. Jedze-
podoba³o: zabiegi, obs³uga, sto- tacyjnym wynoszê bardzo dobre nie dobre, pogoda siê sprawdzi³a, 
sunek kierownictwa i obs³ugi      wra¿enia. Jest mo¿noœæ pójœcia do zabiegi równie¿, tak, ¿e nie widzê 
w stosunku do nas na zabiegach,  pobliskiego koœció³ka, aby siê po- tutaj niczego z³ego. Na pewno po-
sto³ówce i wszêdzie. S¹ to prze- modliæ w skupieniu, ws³uchaæ  l ec il ibyœmy ten oœrodek innym. 
mili ludzie. Pogoda siê nam uda³a, w szczere s³owa p³yn¹ce z ust ka- Je¿eli siê „za³apiemy” na przysz³y 
by³a super w porównaniu z inny- p³ana, a p. Tadziu jest pe³en po- rok, to chêtnie tu przyjedziemy. 
mi regionami Polski. Czy powró- dziwu. Jest nadzwyczajnym, naj- Zabieramy st¹d bardzo mi³e wra-
ci³abym tu w przysz³ym roku? ukochañszym opiekunem ca³ego, ¿enia.
Oczywiœcie, ja bym sobie nawet naszego turnusu, i przede wszy- Joanna i Jacek Paluchowie 
przed³u¿y³a obecny pobyt, gdyby stkim wspania³ym organizato- z Bibic
siê da³o, ale nie ma takiej mo¿li- rem. Tak¿e wyrazy szacunku dla 
woœci. Je¿eli pojawi siê w przy- wszystkich osób, które siê nami Wra¿enia s¹ bardzo dobre. By-
sz³ym roku – to ja jestem ju¿ ubra- zajmuj¹, no i przede wszystkim za ³o fajnie, spêdziliœmy czas bardzo 
na. Pragnê wyraziæ s³owa podziê- mi³e towarzystwo, zarówno s¹- dobrze i po¿ytecznie. Jedzenie by-
kowania dla Prezesa Stowarzy- siadek, s¹siadów, personelu. Je- ³o dobre, zabiegi bardzo udane. 
szenia p. Tadeusza Kowalczyka, stem, po prostu, bardzo zadowo- Podoba³o mi siê chodzenie na pla-
za troskliw¹ opiekê, jak¹ sprawo- lona i chcia³abym przyje¿d¿aæ – ¿ê, zabawy. W ka¿dy rok bêdê tu-
wa³ nad nasz¹ grup¹ podczas po- jak Bozia da zdrowie – jeszcze i je- taj jeŸdzi³, zapewniam. 
bytu w Dziwnówku. szcze.  Tomasz Dawiec     

Michalina Szarek Anna Gackowiec z Olszówki z NiedŸwiedzia
z NiedŸwiedzia



Je¿eli chodzi o mnie i moj¹ ¿o-
nê, to jesteœmy bardzo zadowo-
leni. Po pierwsze: wszystko jest  
w porz¹dku. Nawet ³adn¹ pogodê 
tutaj przywieŸliœmy. U nas w ro-
dzinnych stronach jest ona nie za 
bardzo, bo deszcz leje nieustan-
nie, a tutaj codziennie jesteœmy 
nad morzem i wdychamy cenny 
jod. Jesteœmy ju¿ trzeci raz i jest 
super. Uwa¿am, ¿e jest bardzo faj-
nie, czysto, elegancko, dobre za-
kwaterowanie, wy¿ywienie bar-
dzo dobre, blisko do morza. Mo¿-
na by³o skorzystaæ z zabiegów   
rehabilitacyjnych trzy razy dzien-
nie (na co u nas w NiedŸwiedziu 
trzeba czekaæ pó³ roku). To s¹ ko-
rzyœci wypoczynku i rehabilitacji, Jest bardzo fajnie, uda³a siê nam którzy ju¿ nie potrzebuj¹ zwie-
czyli „dwa w jednym”. pogoda. Akurat mamy u dzieci dzaæ. Kto potrzebuje zwiedzaæ, to 

Józef Haras z NiedŸwiedzia problemy oskrzelowe, tak, ¿e tu sobie znajdzie inn¹ formê. A tutaj 
jest dla nas idealne miejsce. Ko- jest taki rzeczywisty odpoczynek, 

Wynoszê st¹d bardzo dobre rzystamy z zabiegów, nad morze leczenie, powietrze i trochê jodu, 
wra¿enia. Pogoda by³a piêkna. jest bliziutko. Gdyby to by³o mo¿- a jak ktoœ chce, mo¿e te¿ zrobiæ 
Wszystko mi siê podoba³o:  li w e , p rz y je ¿d ¿a ³abym tu co roku. ró¿ne zakupy. Poza tym, co bar-
w oœrodku, nad morzem, w ko-   Irena Kicman z Mszany Dolnej dzo wa¿ne,  jak siê tutaj jedzie, to 
œciele. Wy¿ywienie bardzo dobre, wiadomo, co siê spotka. Nie ma 
obs³uga znakomita. Gdyby by³a Wra¿enia z tegorocznego po- ¿adnych niespodzianek. Reasu-
mo¿liwoœæ przyjazdu tutaj za rok, bytu s¹ œwietne. By³a dobra orga- muj¹c, ten oœrodek w Dziwnów-
zrobi³abym to natychmiast. nizacja, swobodna atmosfera, ku powinien s³u¿yæ dla naszego 

Irena Sobczak z Mszany Górnej ka¿dy móg³ odpowiednio wypo- Stowarzyszenia, jako sta³e miej-
cz¹æ. Zabiegi by³y dopasowane, sce na wypad z gór do morza.

Super wra¿enia. Atmosfera nawet mo¿na je by³o w czasie Helena Florek z NiedŸwiedzia
bardzo dobra, bardzo fajne oto- zmieniaæ, bez wielkiego chodze-
czenie, ludzie ¿yczliwi, tworz¹cy Wyje¿d¿am st¹d, z tegorocz-
zgran¹ grupê. Jesteœmy zadowo- nego turnusu z bardzo dobrymi 
leni, no, szkoda, ¿e siê szybko wra¿eniami. Podoba³o mi siê tu-
koñczy, pewnie na nastêpny rok taj generalnie wszystko; wy¿y-
bêdziemy chcieli z przyjemnoœci¹ wienie, pogoda, bliskoœæ morza, 
tutaj powróciæ, ale jak bêdzie, to dobra organizacja, mi³a obs³uga. 
siê oka¿e. Syn Grzegorz: - tak, Mariusz Wiêc³awek
chcia³bym tu powróciæ za rok.

Krystyna Domaga³a z Koniny Bardzo siê cieszê, ¿e przyje¿-
d¿acie do nas co roku. Mam na-

Wyniosê st¹d bardzo dobre dziejê, ¿e siê dobrze czujecie.  Sta-
wra¿enia. JeŸdzimy tu ju¿ czwarty ramy siê do³o¿yæ wszystkich si³, 
rok. Córka zadowolona, to ja te¿. abyœcie byli Pañstwo zadowoleni. 
Æwiczenia ma solidne, zw³aszcza Pogodê staramy siê wam zawsze 
w tym roku. Mamy takiego pana, zapewniæ, tak jest i w tym roku. 
który naprawdê fajnie æwiczy       Zapraszam serdecznie za rok, bê-
z ni¹ i du¿o mnie uœwiadamia. nia do lekarza. Ocena mo¿e byæ dzie mi bardzo przyjemnie Pañ-

Magdalena Potaczek z Podobina jedna – bardzo pozytywna. Uwa- stwa ponownie goœciæ. 
¿am, ¿e nasze Stowarzyszenie po- Marcin Ziêba  

Nale¿ê do Stowarzyszenia w winno mieæ tutaj sta³e miejsce do Dyrektor Oœrodka „Contessa”.
NiedŸwiedziu. Wyjadê st¹d z bar- wyjazdu na turnusy rehabilita-
dzo pozytywnymi wra¿eniami. cyjne, no bo to s¹ ludzie starsi, Opracowanie - Stanis³aw Stopa
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Przedsiêbiorcy z obszaru Lokalnej Grupy Dzia³ania Stowarzyszenia „Piêkna Ziemia Gorczañska” w dniach od   
23 maja do 5 czerwca mogli sk³adaæ wnioski o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Rozwijanie dzia³alnoœci 
gospodarczej w ramach naboru 3/2017 organizowanego przez LGD. Do Biura LGD w tym czasie wp³ynê³o              
14 wniosków na kwotê wnioskowanego wsparcia w wysokoœci 2.522.369,28 z³. Rada LGD po ocenie zgodnoœci          
z LSR, PROW oraz lokalnymi kryteriami wyboru wybra³a do finansowania 12 wniosków (2 wnioski zosta³y wycofane) 
jednak tylko 8 z nich zmieœci³o siê w limicie œrodków og³oszonym w tym naborze tj. kwocie 1.300.000 z³. Pozosta³e 
wnioski znajduj¹ siê na liœcie rezerwowej. Wnioski zosta³y przekazane do dalszej oceny do Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Ma³opolskiego w Krakowie. 

 Lista operacji ocenionych zgodnie z LSR i PROW oraz wybranych do finansowania w ramach naboru 3/2017 
zamieszczona jest na stronie www.lgd.mszana.pl  Przypominamy, ¿e kolejny nabór w ramach tego dzia³ania plano-
wany jest jeszcze pod koniec tego roku. 

Dzia³anie skierowane jest do przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na obszarze LGD tj. Gmin: Mszana Dolna i NiedŸ-
wiedŸ oraz Miasta Mszana Dolna. Mo¿na bêdzie ubiegaæ siê o dofinansowanie na ró¿nego rodzaju zakupy (maszyn, 
sprzêtów, urz¹dzeñ, wyposa¿enia) czy roboty budowlane w wysokoœci nie wiêcej ni¿ 300.000 z³ tj. 70% kosztów 
kwalifikowanych na jednego wnioskodawcê. 

Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ na stronie internetowej www.lgd.mszana.pl lub w Biurze LGD. Zapraszamy 
na bezp³atne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków i dokumentacji projektowej do biura LGD znajduj¹-
cego siê w Mszanie Dolna ul. Orkana 1 (przy œwiat³ach).  
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ki œrodkom pozyskanym przez stywanej w przedszkolu. Dziêki 
Gminê na termomodernizacjê bu- przeprowadzonym pracom znacz-
dynków u¿ytecznoœci publicznej. nie poprawi³y siê warunki pobytu 
Zakres prac wykonanych przez fir- dzieci w przedszkolu oraz estetyka 
mê p. Bogdana Noconia obejmo- budynku. 
wa³: ocieplenie budynku i strychu, Dziêkujemy Panu Wójtowi, Rad-
wymianê okien, ok³adzinê elewacji nym Gminy oraz wszystkim zaan-
oraz wykonanie chodnika z kostki ga¿owanym w tworzenie wniosku i 
wokó³ budynku. wykonawcom robót. Dziêki Waszej 

W ramach projektu przedszkole pomocy dzieci mog¹ przebywaæ      
zyska³o instalacjê solarn¹ i fotowol i bawiæ siê w piêknym, funkcjonal-

B u dy n e k  S a m o r z ¹ d o we g o  
taiczn¹, która pozwoli na zmniej- nym budynku przedszkola.

Przedszkola w  NiedŸwiedziu zy-
szenie kosztów energii wykorzy-      Dyrektor Jadwiga Cichañska

ska³ nowy, atrakcyjny wygl¹d dziê-

***********************************************

***********************************************

Od wrzeœnia w szkole  c hw ili obecnej zajmowaliœmy siê planowaniem sta-
w NiedŸwiedziu dzia³a cji meteorologicznej, kompletowaniem jej wyposa-
grupa projektowa Meteo Pi. ¿enia, jej konstrukcj¹ i oprogramowaniem.
Grupê tworzy 5 uczniów   W œrodê 18 paŸdziernika, stacja zaczê³a praco-
kl. IIb gimnazjum i 1 uczeñ waæ. Na razie jest to faza testowa, ale dane ju¿ s¹ 
kl. VII szko³y podstawowej. zbierane. Oprócz takich danych jak ciœnienie atmo-
S¹ to: Gabriela Merklinger, sferyczne, temperatura powietrza i wilgotnoœæ,       
Martyna Zapa³a, Jakub w stacji meteo znajduje siê równie¿ urz¹dzenie do 
Czech, Mateusz Giza, Jakub pomiaru zawartoœci py³u PM1, PM2.5 i PM10 w po-
Kaciczak i Maciej Smreczak. wietrzu. Mamy wiêc informacjê o stanie jakoœci     
Opiekunem grupy jest  po w ie trz a  w centrum NiedŸwiedzia. Dane te mo¿na 

p. Marian Talar. znaleŸæ pod nastêpuj¹cymi linkami:
 Grupa realizuje projekt finansowany przez 

fundacjê mBanku w ramach programu mPotêga. Do 
Dane meteorologiczne
Jakoœæ powietrza

  



PRZYŒPIEWKI OGRABKOWE 

PARAFIA W NIED�WIEDZIU

 PARAFIA W KONINIE

PARAFIA W PORÊBIE WIELKIEJ

My tutaj pracuj¹c zbiyromy owoce,
Ty nom b³ogos³awis i trzymos w opiece /x2

Ty jesteœ tu z nami w tym bieluækim chlebie,
Kto Ciebie przyjmuje bêdzie kiedyœ w niebie /x2

Niech na wieki bêdzie Chrystus uwielbiony, Cy w polu, cy w domu, darzys nos ³askami, 
Podobin przychodzi dziêkowaæ za plony. W stulecie objawieñ o Fatimska Pani /x2

Nasi gospodarze dobre plony maj¹, Dziêkujemy tobie wieniec nios¹c w dani,
Swoj¹ ciê¿k¹ prac¹ chleb nam zapewniaj¹. Z³ozymy go dzisiok u stóp naszej Pani /x2

Nadszed³ czas do¿ynek, ¿niwa zakoñczone, Poziyraj tu na nos modlij sie za nami, 
Zbo¿a z pól zebrane, wieñce uplecione. Proœ Boga w potrzebie wspiyroj nos ³askami /x2

W³o¿yliœmy do nich k³os du¿y i ma³y,
W ofierze sk³adamy Bo¿e dla twej chwa³y.

Niegze tyz tu bedzie Jezus Pochwalony,Dziêkujemy wszystkim co zbo¿e zbierali,
Syæka Panu Bogu dziynkujmy za plony    I do tego wieñca k³osy dostarczali.

Pob³ogos³ow Boze z wysokiego nieba,Dziêkujemy Bogu za piêkn¹ pszenicê,
Przynieœlimy plony poœwiêciæ je trzeba.I ¿e nas minê³y groŸne nawa³nice.

Pob³ogos³ow Boze swoj¹ œwiyntom d³oniom, A ten bochen chleba œwie¿o upieczony,
Rolników co zawse i zywio i bronio.Musi byæ dla wszystkich równo podzielony.

Nojpiyrw dziynkcyniynie Panu Bogu œlemy, Do¿ynki to zwyczaj trzeba go œwiêtowaæ,
I Matce Najœwiyntsy go ofiarujemy.Pomó¿cie nam czasem je zorganizowaæ.

Nas œwiynty Stanis³aw on cuwo nad nami, Radni z Podobina grzecznie w domu siedz¹,
Na gronie spoziyro miêdzy jedlickami.My mamy do¿ynki oni nic nie wiedz¹.

£on widzi jak ludzie tu ciysko pracujo,A pos³owie w sejmie strasznie siê buntuj¹,
Pszynicko, ³owiesek siejo i zbirajo.Co jedni uchwal¹ to drudzy wetuj¹.

Ros³a nom pszynicka bo s³onecko grzo³o,Unia Europejska przysy³a talary,
Jak trza by³o dyscom lekuæko przelo³o.A mieszkañcy Gminy montuj¹ solary.

¯niwa siê skojcy³y zboze jus sprzontniynto,Mamy place zabaw i chodniki nowe,
syæka Koninianie obchodzo dziœ œwiynto.Jeszcze nam siê marz¹ œcie¿ki rowerowe.

Ziymia to maj¹tek na ni robiæ trzeba,Jak¿e Ci dziêkowaæ nasz drogi Dziekanie, 
Zeby nasym dzieciom nie zabrak³o chleba. Za wspólne modlitwy i pielgrzymowanie.

Witomy serdecnie W³adze nase gminy, I Matka Fatimska bardzo siê cieszy³a,
Ciesymy sie syæka ze go tu widzimy.Pielgrzymka z NiedŸwiedzia znów j¹ odwiedzi³a.

Nasego so³tysa sanowaæ nom trzeba,Z wielk¹ czci¹ j¹ dzisiaj w tym wieñcu goœcimy,
£on dlo nase wioski robi co potrzeba.O dalsz¹ opiekê bardzo j¹ prosimy.

Dla Ksiyndza Probosca wieniec wypleciony,Zaœpiewajmy wszyscy w tej Bo¿ej œwi¹tyni,
W wieñcu tym sk³adomy tegorocne plony.Niech nas Bóg us³yszy razem ze œwiêtymi.

Wielebny Ksi¹dz Probosc jest nom dobrze znany, Do Ciebie Dziekanie wielk¹ proœbê mamy,
Przez syækich parafian wielce sanowany.Abyœ nam poœwiêci³ tegoroczne plony.

My Ksiyndza Probosca piyknie tu pytomy,
Coby nom poœwiyncio³ tegorocne plony.

Niekze tys tu bedzie Jezus pokwolony,
Coby nom poœwiyncio³ i te nase dary,Niesiemy ³ograbek od Porymbskie strony /x2
Co my je przynieœli Bogu na ofiare.

Dziêkujemy Bogu i matce Fatimskiej,
Bóg zap³aæ tyz syækim, którzy go wspiyrajo, Za te nase plony z ziemi kamienistej /x2
Za te syækie dary co ochotnie dajom.

Pob³ogos³aw Boze nase trudy znoje,
zeby chlyb codzienny mia³y dzieci twoje /x2 Od redakcji.: Zapis tekstu w oryginale.
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