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RODZAJ  PODATKU 
 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

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

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

 

 
 
 

 
 

85 gr od 1 m kw. powierzchni 
 

 
4 zł  51  gr od 1 ha powierzchni 

 
 
 

35 gr od 1 m kw. powierzchni 
 

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

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

zł 80 gr od 1 m kw. pow. użytkowej  
 
 

 
 
 

  
 
 
 

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

2%  
 

   
 
 

 

 

 
 

 
Opłata targowa 

 

 
10,00 zł za jedno miejsce sprzedaży. 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
   

 
  1. Opublikowane obok stawki 
podatków i opłat lokalnych obo-
wiązują od 1 stycznia 2013 roku. 
  2. Obowiązuje podatek od  

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

 

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

10 złotych od drugiego i każdego
 następnego psa. 

 Podatek od posiadania psów..........
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Na koniec 2012 roku naszą Gminę zamieszki-
wało 7122 osób: 3520 kobiet i 3682 mężczyzn. 

W poszczególnych sołectwach mieszka: Konina 
- 2146 osób (1026 kobiet i 1120 mężczyzn), Nie-
dźwiedź - 1378 osób (690 kobiet i 688 mężczyzn), 
Podobin - 1262 osoby (615 kobiet i 647 męż-
czyzn) i Porębę Wielką - 2426 osób (1199 kobiet i 
1227 mężczyzn).

W 2012 roku urodziło się w na-
szej gminie 94 dzieci (43 dziew-
czynki i 51 chłopców): w Koninie W Gminnej Bibliotece Publicznej w 
35 (15 dziewczynek i 20 chłop- Niedźwiedziu zarejestrowanych jest o-
ców) w Niedźwiedziu 11 (3 dziew- becnie 516 czytelników. W 2012 roku 
czynki i 8 chłopców), w Podobinie odwiedzili oni bibliotekę 4926 razy, wy-
13 (6 dziewczynek i 7 chłopców) i pożyczając 7590 książek na zewnątrz.

w Porębie Wielkiej 35 dzieci (19 dziewczynek i 16 
chłopców). 

 W tymże samym 2012 roku zmarło 
w naszej gminie 51 mieszkańców: (24 
kobiety i 27 mężczyzn), z tej liczby: 
w Koninie - 10 zmarłych (5 kobiet i 5 
mężczyzn) w Niedźwiedziu - 15 zmar-
łych (8 kobiet i 7 mężczyzn), w Podo-
binie - 13 zmarłych (7 kobiet i 6 męż-
czyzn) i w Porębie Wielkiej - 13 zmar-

łych (5 kobiet i 8 mężczyzn).

Z powyższego wynika, iż w roku 
2012 naszej gminie przybyło 43 mie-
szkańców (przed rokiem było ich 38) 
w tym 19 płci żeńskiej i 24 męskiej. 
Odnotowaliśmy dodatni przyrost na-
turalny.

W naszej gminie żyje 12 osób w wieku powyżej 
90 lat (3 mężczyzn i 9 kobiet): w Koninie - 3, w 
Niedźwiedziu - 1, w Podobinie - 3, i w Porębie 
Wielkiej - 5. 

Seniorzy (najstarsi mieszkań-  Na podstawie danych z Urzędu Gminy 
cy poszczególnych wiosek) li-  i Gminnej Biblioteki Publicznej  
czą sobie: w Koninie - lata, w według stanu na dzień 18 grudnia 2012 roku, 
Niedźwiedziu - 93 lata, w Podo- zebrał i opracował Stanisław Stopa
binie -  lat i w Porębie Wiel-
kiej - 94 . 

 Gminy jest 
 Poręby Wielkiej w wieku 94 lat.

 Wszystkim  życzymy długiego i spokojnego ży-
cia!  

 
 

 

 

 

93

90
 lata

Seniorem miesz-
kaniec
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Okaż nam Panie swoją łaskę 
i daj nam swoje zbawienie!

Umiłowani w Chrystusie Panu!
 Drodzy Jubilaci! 
Rozpoczynamy dziś kolejny w 

naszym życiu Adwent. Najczęś-
ciej myślimy, że to już czas przy-
gotowania się do świąt Bożego 

doczesnych. Natomiast dla tych, Jak to jest pięknie, kiedy w do-Narodzenia, kiedy będziemy ra-
którzy żyją zjednoczeni z Chry- mu wszyscy wspólnie się modlą. zem w rodzinie, wspominać i 
stusem, żyją prawdziwą wiarą W długie, zimowe wieczory cza-przeżywać radosny czas przyj-
każdego dnia, spełniają godnie sem nie ma co robić; niech dziad-ścia do nas obiecanego i zapo-
swoje obowiązki mężów, żon, kowie, dzieci, rodzice pomodlą wiedzianego przez proroków 
rodziców, braci, sióstr i dzieci, się wspólnie. Niech wspólnie zo-Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
którzy solidnie pracują troszcząc stanie przeczytany fragment Pi- Okres Adwentu, szczególnie w 
się o życie w domu rodzinnym, sma świętego, czy katolickiej ga-tym roku, roku wiary, jest wiel-
ten powtórnego przyjścia Jezusa zety.   kim przypomnieniem, jak ogro-
Chrystusa, jak mówi nam dzi- Moi drodzy! Czuwać w adwen-mną wartość dla nas, chrześcijan 
siejsza Ewangelia, będzie “...na- cie to nic innego jak znaleźć czas ma nasza wiara, a przede wszy-
braniem ducha i podniesieniem dla siebie i dla Pana Boga w tym stkim dawanie świadectwa oraz 
głowy”. Będzie to dzień, na któ- zagubionym świecie, w życiu ro-czuwanie i modlitwa, o której 
rego spełnienie wszyscy czeka- dzinnym, czy małżeńskim. Zna-przypomniała dzisiejsza Ewan-
my.   leźć czas na modlitwę, aby dob-gelia św. Łukasza: - „Czuwajcie 

Będzie to moi drodzy dzień ra- rze przygotować się do Bożego więc i módlcie się w każdym 
dości, zbawienia i odkupienia w Narodzenia, aby były to Boże czasie, abyście mogli uniknąć te-
Chrystusie Panu.To sam Pan Je- święta, a nie tak, jak świat chce, go wszystkiego, co ma nastąpić, 
zus, u progu adwentu, który roz- by był to czas wolny, tylko na byście mogli stanąć przed Sy-
poczynamy, zachęca nas do tego, prezenty, na siedzenie przy stole, nem Człowieczym”.  
abyśmy nauczyli się czuwać.  Co przy telewizorze czy kompute-  Musimy jednak sami sobie od-
to znaczy czuwać? Czuwać, to rze. Czekamy na święta radośni, powiedzieć na pytanie, czy nasze 
przede wszystkim znaleźć czas że Jezus przyszedł do nas, że Je-pokolenie, czy my, zdajemy so-
w życiu osobistym, rodzinnym, zus jest na nowo, narodził się w bie z tego sprawę, że ten dzień, 
wspólnotowym na modlitwę. nas! Rok wiary to czas, który do-dzień przyjścia Jezusa, dzień na-
Znaleźć czas w Adwencie na Ro- brze przygotowuje nas na ten szego spotkania z Nim może na-
raty, na wspólny śpiew Godzinek dzień. Przecież wszyscy chcemy stąpić znienacka jak potrzask, bo 
o Niepokalanym Poczęciu NMP  za kilkanaście dni stanąć przed o tym mówi dzisiaj Ewangelia. 
(młode pokolenie nawet ich nie Jezusem, przed Bożym ołta-To jest samo słowo Chrystusa. 
zna! Starsi śpiewali je w domu, rzem, szopką w kościele i swoim  Przyjdzie On bowiem do wszy-
na polu, przy roli, a obecnie mło- czystym sercem zaśpiewać: stkich, którzy mieszkają na całej 
de małżeństwa nawet nie wie- - My też czekamy na Ciebie, Ziemi. Oczywiście ten dzień Je-
dzą, co to jest, jak się je śpie- Pana, skoro przyjdziesz na głos go przyjścia, przyjścia Chrystu-
wa?). To jest czas, by wziąć do kapłana, padniemy na twarz sa, będzie niepokoił wszystkich, 
ręki różaniec, odmówić Koronkę przed Tobą, wierząc, żeś jest pod których serca są ociężałe na sku-
do Miłosierdzia Bożego. osłoną chleba i wina. tek obżarstwa, pijaństwa, trosk  
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       nych, będący wzorem dla in- chować na dobrych ludzi, by po-
steśmy u progu Adwentu, chce- nych, a szczególnie będący wzo- tem nie płakać nad dziećmi swy-
my stanąć przed Synem Czło- rem dla swoich dzieci. Takim mi. To słowo przysięgi małżeń-
wieczym, przed narodzonym dla samym dziełem sztuki w życiu skiej zobowiązuje Was: miłość, 
nas Jezusem. Dlatego nie dziw- jest każde życie rodzinne, jest wierność, uczciwość małżeńską, 
my się, że musimy wciąż czuwać każde dziecko w rodzinie. Dzie- i że cię nie opuszczę aż do śmier-
i walczyć o nasze, ludzkie su- cko przecież, to prawdziwe pię- ci. Święta Gianna Berenta Mol-
mienie, o łaskę wiary. Musimy kno, to wspaniały obraz męża i la, zawierając małżeństwo z Pio-
podjąć pewne postanowienia na żony, będący częścią stworzenia trem, tak napisała w swoim pa-
czas Adwentu, a szczególnie o- Bożego. Realizacja tego podsta- miętniku w dniu ślubu: 
tworzyć się na dar nawrócenia o wowego i świętego celu swojego „Jakże bym chciała ciebie Pio-
którym tak często w okresie Ad- życia małżeńskiego i religijne- trze całą duszą uszczęśliwić, być 
wentu będziemy słyszeć. By jed- go, to uczynić nierzadko, proces dobrą, wyrozumiałą, gotową na 
nak to wszystko zrealizować, to dobrego wychowania dziecka. wszelkie ofiary. Mam tylko jedno 
przede wszystkim potrzebna jest By podjąć tę wspaniałą drogę, by pragnienie: tobie się podarować 
moi drodzy modlitwa, do której upodobnić swoje życie małżeń- i zrobić z naszego domu Wieczer-
was serdecznie zapraszam tu w skie i rodzinne do życia Świętej nik, gdzie Chrystus dawałby za-
kościele, w domu rodzinnym, a Rodziny z Nazaretu, do Matki wsze siebie. Od rana, co dzień, o-
przede wszystkim każdy z nas Bożej, św. Józefa i Jezusa. fiarujmy wszystko Bogu; swoją 
we własnym sercu w swoim oso- Drodzy Jubilaci! Przypomnij- pracę, cierpienia i kłopoty”. 
bistym życiu. Bo to jest ta właś- cie sobie dzisiaj swoją przysięgę Tak napisała w dniu swojego 
nie adwentowa postawa czuwa- małżeńską, która jedni z was 50 ślubu, w dniu zawarcia sakra-
nia w każdym czasie. lat temu, drudzy 25 lat temu, zło- mentu małżeństwa. Umarła po u-

Drodzy Jubilaci! To dobrze, że żyliście w kościele na świadec- rodzeniu czwartego dziecka.  
wspólnie, razem z Wami, chce- two Panu Bogu. Czy pamięta- Dziś to dziecko i jej dzieci mo-
my dzisiaj dziękować Bogu za cie? Kapłan wtenczas się was dlą się już do swojej matki, nie za 
ten piękny czas życia małżeń- zapytał: - Czy chcecie wytrwać swoją matkę, ale do swojej mat-
skiego, rodzinnego. „Życie czło- w tym związku w zdrowiu i  cho- ki, bo jest świętą, ogłoszoną 
wieka, także jest dziełem sztuki, robie, w dobrej i złej doli aż do przez Jana Pawła II.  
które każdy z nas musi sam stwo- końca życia? Wasza, liturgiczna Drodzy Jubilaci! To wspaniale, 
rzyć” - tak napisał ks. Heller. odpowiedź brzmiała: Chcemy! że umiecie, że chcecie razem z 
Tworzymy dzieła sztuki ze swo- W tym jednym słowie “chcemy” nami za wszystko dziś podzię-
jego życia. Moi drodzy, z jednej zawiera się różność dwóch świa- kować Panu Bogu.
strony powinno to być pragnie- tów, różność dwóch ścieżek ży- Chcecie tak, jak ta święta Gian-
niem każdego z nas, dorosłego cia, które stały się od tego mo- na Berenta Molla, wszystko, a 
człowieka, a drugiej strony jest mentu przy ołtarzu jedną, wspól- także chorobę, małżeństwo, ro-
zobowiązaniem, zadaniem, jakie ną drogą na całe życie małżeń- dzinę ofiarować Panu Bogu. 
każdemu w życiu postawił sam skie, życie rodzinne. Te słowa Bo co On złączył, niech to czło-
Pan Bóg. A to najwspanialej rea- kosztują was wiele, bo nie rzuca wiek szanuje. I za wszystko, za 
lizuje się przez sakrament mał- się ich na wiatr, nie rzuca się po życie małżeńskie, życie rodzin-
żeństwa, wspólne życie w mał- to, aby mieć w życiu kobietę, czy ne, niech zawsze człowiek Bogu 
żeństwie, wspólne życie rodzin- mężczyznę. To słowo zobowią- dziękuje. Amen. 
ne. Nie tylko sam Pan Bóg stwo- zuje na całe życie, nawet, gdy 
rzył ten piękny, wspaniały, jakże potem ono staje się uciążliwe. 
bogaty dla nas świat, ale każdy z Gdy trzeba walczyć o to, by być 
nas, w tym wypadku, kobieta i dobrym ojcem, dobrym mężem. 
mężczyzna, są też takimi artysta- To słowo zobowiązuje, by two-
mi, bo są twórcami wspólnego rzyć dobrą, kochającą rodzinę, 
życia w małżeństwie. Jakże pię- by być dobrą matką, żoną, by 
knie brzmi to powiedzenie: - mieć czas dla dzieci, dla domu, 
„Twoje życie małżeńskie, wasz dla męża. To słowo zobowiązuje, 
sakrament, każdy związek mał- by razem zadbać o wspólne do-
żeński, może być takim dziełem bro, jakim jest dom rodzinny; by 
sztuki, podziwianym przez in- swoje dzieci, potomstwo wycho-

Wszyscy, jak tu dziś je-



 Jak zapisał się rok 2012 w życiu Dla mnie, starego kibica piłkar- w Zakopanem i Krakowie, dużo 
osobistym i rodzinnym Pana Wój- skiego, najważniejszym wyda- sukcesów i radości. Nowym Pro-
ta? rzeniem były rozgrywki piłkar- boszczom: ks. Zdzisławowi Bog-

Nic złego nie mogę powiedzieć skie EURO '2012. Szkoda, że danikowi i ks. Janowi Wróblowi, 
o minionym roku. Kolejna, uda- nasza drużyna piłkarska nie wy- życzę wszelkiej pomyślności, o-
na operacja żony, awans syna szła z grupy. Jestem jednak spo- raz dobrej współpracy.
Mariusza na stopień nadkomisa- kojny o przyszłość futbolu. Wy- Proszę wymienić sukcesy, także 
rza, wreszcie cudowna informa- budowanie ponad 2000 boisk w porażki roku 2012 w życiu naszej 
cja od młodszego syna Ireneu- Gminy. ramach programu „ORLIK”, kil-
sza i synowej Ani, że zostanę po Każdy sukces ma wielu ojców. kunastu pięknych stadionów pił-
raz drugi dziadkiem (lub mężem Nie mnie oceniać. To rola społe-karskich, zmiana władz w Pol-
babci). Czy trzeba czegoś wię- czeństwa, mieszkańców Gminy. skim Związku Piłki Nożnej, mu-
cej? - mówię oczywiście o życiu A porażki? Tak, miały miejsce. szą przynieść efekty. Muszą być 
osobistym i rodzinnym. Każdy z Jedną z nich było przesunięcie zauważalne sukcesy, bo mając 
nas pragnie zdrowia, bo ono jest wniosku na wykonanie chodni-dobrą bazę, trzeba ją umiejętnie 
najważniejsze, od niego zależy ka w Koninkach z listy podsta-wykorzystywać. Dam przykład z 
wszystko inne. Zatem życzenia: wowej, na 7 pozycję listy rezer-choćby naszego podwórka: 
zdrowym być! Z sukcesów mate- wowej. To decyzja Zarządu Ma-- samoistnie reaktywowała się 
rialnych to wymiana samochodu łopolskiego Urzędu Marszałko-piłkarska drużyna seniorów (gra 
marki “Focus” na nowy, bardziej wskiego. Uzasadnienie jej było w klasie „B” Podokręgu Limano-
nowoczesny. wręcz absurdalne. Beneficjent wskiego);

Na ile udało się zrealizować zada- (w tym wypadku Gmina Niedź-- prowadzimy drużyny juniorów 
nia zaplanowane do wykonania w wiedź) za to, że złożył cztery, lub i trampkarzy (I liga);
roku 2012? więcej projektów o dofinanso-- utworzyliśmy drużynę młod-

Wszystkie zadania zaplano- wanie zadań, dostał od wspom-szych trampkarzy;
wane do realizacji w roku 2012 nianego Zarządu najniższą licz-- powstała szkółka piłkarska 
były uzależnione od otrzymania bę punktów; taka nowa „nagro-najmłodszych adeptów, prowa-
pomocy finansowej, toteż trudno da” dla aktywnych gmin i miast! dzona przez - 
było ustalić szczegółowe ich pla- Należy uzbroić się w cierpli-mieszkańca Koninek, zawodni-
ny. W listopadzie udało się nam wość, zadanie to  wykonamy. ka „Orkana” Szczyrzyc.
„zdobyć” 180 tys. zł z dofinanso- Kolejna porażka, to przeciąga-To wymaga dużych nakładów 
wania skutków klęsk żywioło- jąca się biurokracja związana z finansowych, ale z drugiej strony 
wych (powodzi), dzięki czemu budową kładki pieszej na os. Za-odciąga młodzież od nałogów 
odbudowaliśmy 3 drogi osiedlo- wada w Podobinie. Sądzę, że i (alkohol, narkotyki, komputer).
we, których nie było w planie do przez ten problem uda się nam Cieszę się z awansu do V ligi 
wykonania w roku 2012. Jestem przebrnąć z dobrym skutkiem.drużyny „Turbacz” Mszana Dol-
zadowolony z zadań, które zo- Przydomowe oczyszczalnie na, której kapitanem jest młod-
stały zrealizowane, albo są w re- ścieków: najpierw decydenci za-szy syn Ireneusz - trener na-
alizacji; rozbudowa wodocią- chęcają do podejmowania dzia-szych juniorów i trampkarzy.  
gów, ujęcie wody w Koninkach, łań związanych z ich budową, O polityce nie wspominam, nie 
ośrodek zdrowia, hala sportowa potem stawiają szereg biurokra-warto! Smutne były pożegnania 
w Porębie Wielkiej, remont mo- tycznych przeszkód, które unie-dwóch Proboszczów: ks. Piotra 
stu na Nową Wieś. możliwiają skorzystanie z tych Pławeckiego z Koniny i ks. Janu-

W jakiej kolejności, ze względu funduszy. Przykład? Wyliczenie sza Moskały z Poręby Wielkiej. 
na rangę i znaczenie, ustawiłby Realnej Liczby Mieszkańców. Życzę Im w dalszej pracy dusz-
Pan wydarzenia minionego roku? (RLM). pasterskiej na nowych parafiach 

Marka Barzyka 
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Na stanowisko Prezesa Spółki morządowych w 2014 r. Udało        
“Gorczańskie Wody Termalne” się utrzymać dotychczasową li-wyżej 15 tysięcy, więc włączyli-
został powołany dotychczasowy czbę radnych w poszczególnych śmy Mszanę Dolną. Teraz musi-
Sekretarz Gminy Marek Mąkow- sołectwach: Podobin - 3, Niedź-my te dokumenty przerabiać do 
ski. Na jego miejsce nikt nie zo- wiedź - 3, Konina - 4, Poręba 10 tysięcy. Kolejny absurd i nie-
stał zatrudniony. Wolałem, aby Wielka - 5;potrzebne koszta! 
pełnił funkcję sekretarza na czą- -  budowa instalacji solarnych. To chyba wszystkie porażki, 
stkę etatu, ale żeby był „pod rę- Mamy tutaj niewielkie opóźnie-które pamiętam. Inne są w tzw. 
ką”, bym mógł posiadać infor- nie (około 3 miesięcy). Sądzę, „obróbce” i myślę, że zakończą 
macje o spółce na bieżąco.Czas że program ten „ruszy z kopyta” się sukcesem. 
pokaże, jakie będą efekty tej w 2013 roku. Do wykonania jest Jak układała się Panu współpra-
współpracy? 2100 instalacji;ca z władzami wojewódzkimi w 

Cenię sobie przyjaźń i współ- - dalsza rozbudowa wodocią-Krakowie, Starostwem Powiato-
pracę z Przewodniczącym Rady gów gminnych. Tu niezbędne są wym w Limanowej, naszą Radą 
Gminy Edwardem Krzysztofia- wstępne zgody zainteresowa-Gminy, wreszcie instytucjami dzia-
kiem, Prezesami: Zarządu Od- nych mieszkańców poszczegól-łającymi na naszym terenie?  
działu Związku Podhalan - An- nych osiedli, tak, aby maksymal-Funkcję Wójta Gminy pełnię 
drzejem Naporą; Ochotniczej nie pomóc projektantom; już 14 rok. Przez ten okres na-
Straży Pożarnej - Andrzejem - telewizja cyfrowa. Od 19. 03. brałem sporo doświadczenia i 
Smaciarzem; Gminnego Klubu 2013 roku zostają na naszym te-potrafię odpowiednio je wyko-
Sportowego „Orkan” - Janem renie wyłączone nadajniki tele-rzystać. Sam Pan wie, że „zgoda 

buduje, a niezgoda rujnuje”.  
Praktycznie, dowództwa woje-

wódzkie czy powiatowe, to moi 
mniej, lub bardziej bliscy przyja-
ciele i koledzy. Przecież Woje-
woda Małopolski Jerzy Miller, to 
Honorowy Obywatel naszej gmi-
ny, podobnie Starosta Limanow-
ski Jan Puchała, z którym łączy 
mnie długa przyjaźń i współpra-
ca. Te kontakty przekładają się 
na wspomnianą z nimi współ-
pracę. Nie prowadzę żadnych 
wojen, czy politycznych rozgry-
wek. Cierpliwie czekam na okru-
chy „z pańskiego stołu” i to przy-
nosi efekty; cierpliwość popłaca! 

Bardzo cenię sobie współpra-
cę także z innymi osobami, jak: 

Szymańskim; Stowarzyszenia wizji analogowej i robimy wszy-
były Wójt Gminy Mszana Dolna 

Osób Niepełnosprawnych im. stko, by cały obszar naszej gmi-
Tadeusz Patalita, Radna Sejmi-

św. Brata Alberta - Tadeuszem ny objęła telewizja cyfrowa;
ku Małopolskiego Barbara Dzi-

Kowalczykiem. Nie znaczy to, - kontrola wywozu szamb, któ-
wisz, Przewodniczący Rady Po-

że wszystko przebiega jedno- ra będzie prowadzona konsek-
wiatu Tomasz Krupiński, Bur-

myślnie i wszyscy nawzajem się wentnie;
mistrz Mszany Dolnej Tadeusz 

głaszczą. Często dochodzi do o- - gospodarka wodna wód grun-
Filipiak. Mógłbym tych nazwisk 

strej wymiany zdań i różnicy po- towych i opadowych za którą od-
wymienić jeszcze sporo. 

glądów, ale finał jest po myśli za- powiadają teraz wójtowie i bur-
Jeżeli chodzi o Radę Gminy, to 

interesowanych. mistrzowie. Zwróciłem się do kil-
ciągle powtarzam i będę powta-

Niedawno spotkał się Pan na ze- ku mieszkańców o udrożnienie  
rzać - iż życzę wszystkim swoim 

braniach wiejskich z mieszkańca- rowów lub cieków prywatnych, 
Kolegom wójtom i burmistrzom mi wszystkich wsi. Proszę o garść informując, że w przypadku strat 
takiej Rady. Nasi radni są mery- refleksji na ten temat. powodziowych, będą obciążani 
torycznie dobrze przygotowani Zebrania miały głównie chara- kosztami odszkodowań. Nie tyl-
do pełnienia swoich funkcji. Nie kter informacyjny. Przekazałem ko Państwo, ale i sprawcy zanie-
ma politycznych zatargów. Z ta- mieszkańcom informacje:  dbań będą płacić wszelkie od-
ką Radą Gminy chce się praco- - O jednomandatowych okrę- szkodowania;
wać! gach wyborczych do władz sa- - ustawa śmieciowa.

Najpierw musiało być po-
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Pielgrzymka została zorgani- ją przysięgę małżeńską (przyję- W pobliże Kafarnaum i autoka-
zowana przez Stowarzyszenie cie weselne odłożono na później, rem podwożą nas na miejsce 
Osób Niepełnosprawnych im. ale wino kupiono na w Kanie Ga- Prymatu św. Piotra. Tu w pięk-
św. Brata Alberta z Niedźwie- lilejskiej). nym gaju nad morzem, przy oł-
dzia. Wyjazd organizował Pre- Zwiedzamy kościół pierwsze- tarzu błog. Jana Pawła II, ucze-
zes Stowarzyszenia Tadeusz Ko- go cudu P. Jezusa i udajemy się stniczymy w Mszy św. Następ-
walczyk przy pomocy Biura Po- do Nazaret, do pięknej Bazyliki nie udajemy się do Tabgha, na 
dróży „Orlando Travel” ze Ska- Zwiastowania Pańskiego z grotą miejsce cudownego rozmnoże-
winy. Z przygotowywanej przez Zwiastowania i kościołem św. nia chleba, potem do Kafarnaum 
dwa lata pielgrzymki skorzysta- Józefa. Po zwiedzeniu, każdy ma (wiele wydarzeń z życia Pana Je-
ło 50 osób. Naszymi kapelanami czas wolny na swoją, prywatną zusa miało tu miejsce, czytamy o 
byli ks. Proboszcz M. Wójcik z modlitwę. Jadąc do Nazaret na tym z Pisma św. i zwiedzamy).
Niedźwiedzia oraz ks. Tomasz Górę Tabor, zatrzymujemy się Jako, że czas na obiad, w Tybe-
Plewa, były wikary. po drodze na obiad. Przed nami riadzie spożywamy tradycyjną 

15.IX - Przetransportowano Góra Tabor, związana z Przemie- rybę św. Piotra. Po obiedzie wy-
nas na lotnisko do Łodzi, skąd po nieniem Pańskim. Wyjeżdżamy ruszamy do Yardenitu nad Jorda-
kontroli, liniami izraelskimi u- na nią małymi busikami i zwie- nem, aby po modlitwie odnowić 
daliśmy się do Tel Aviv. Potem, dzamy Bazylikę Przemienienia Sakrament Chrztu św. i z rado-
po dwóch godzinach jazdy auto- Pańskiego. Tyberia wita nas ci- ścią wyśpiewać „Abba Ojcze” 
karem, dotarliśmy do Tyberiady szą i pustką bo Żydzi mają w tym po tym, jak ks. Proboszcz polał 
w Galilei do naszego hotelu, tu dniu „Stary Rok” - 5773. Wszy- nasze głowy wodą z Jordanu.
udaliśmy się na nocny spoczy- stko pozamykane, miasto wy- Następnie, niezapomniany wy-
nek.  marłe, nie działają nawet sław- jazd - ku radości wszystkich - na 

 16.IX - Najpierw udajemy się ne fontanny nad Jez. Genezaret słynne wzgórza Golan, skąd roz-
z naszą przewodniczką p. Asią 17.IX - Rano, statkiem wypły- pościera się wspaniały widok na 
do Kany Galilejskiej. Pobyt roz- wamy na Jezioro Genezaret (u całą Galileę. W drodze powrot-
poczynamy od uroczystej Mszy Żydów rozpoczął się rok 5774). nej zatrzymujemy się na Górze 
św., a że  miejsce to przypomina Podczas rejsu czytamy wydarze- Błogosławieństw, a wieczorem, 
nam wesele w Kanie i pierwszy nia związane z P. Jezusem i apo- po kolacji w hotelu, mamy uro-
cud Pana Jezusa, to w czasie na- stołami na Jeziorze Genezaret o- czystość weselną. 
bożeństwa  8  par odnowiło swo- raz śpiewamy pieśni. Docieramy                     
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18.IX - Po śniadaniu autoka- 20.IX - Przez cały dzień prze- dajemy się do Jerycha (Góra Ku-
rem udajemy się do Hajfy na Gó- bywamy w Jerozolimie. Zaczy- szenia - sykomora Zacheusza). 
rę Karmel, gdzie w kościele Stel- namy od Ogrodu Oliwnego i Ba- W drodze nad Morze Martwe za-
la Maris mamy Mszę św. W dro- zyliki Agonii Jezusa. W  miejscu glądamy i zwiedzamy Qumram 
dze do Cezarei nad Morzem Śró- Pater noster u sióstr klauzuro- (związane z odkryciem zwojów 
dziemnym, kąpiemy się lub mo- wych odprawiamy Mszę św., po pisma ze Starego Testamentu).
czymy sobie nogi. Zwiedzamy której spacerkiem po Górze O- Wreszcie oczekiwane przez 
ruiny Cezarei, pamiętające czasy liwnej udajemy się najpierw na wszystkich Morze Martwe (naj-
Heroda i Piłata i przez Jerozoli- żydowski cmentarz, a następnie niższa depresja świata - 417 me-
mę oraz Jafę udajemy się do na- do „Dominus Flevit”. Potem do trów poniżej poziomu morza), 
szego hotelu w Betlejem, nieda- Starego Miasta i tam od Piłata błotka, słona woda i kąpiel. Od-
leko Pola Pasterzy. odprawiamy ulicami Jerozolimy świeżeni na ciele, powracamy do 

19.IX - Pobyt w Betlejem za- Drogę Krzyżową, dochodząc do Jerozolimy pod Mur Płaczu (naj-
czynamy od Bazyliki Narodze- Bazyliki Grobu Pańskiego. Tu, świętsze miejsce Żydów). 
nia Jezusa. W grocie św. Hiero- odczekawszy swoje, wchodzimy Tak, żegnając się z Jerozolimą, 
nima mamy Mszę św. z grom- do Grobu Pańskiego. Potem na żegnamy się z Ziemią świętą, bo 
kim śpiewem polskich kolęd. U- Golgotę, do kamienia Namasz- dzisiaj powrót do Betlejem i pa-
licami Betlejem udajemy się na- czenia, kaplicy Adama i znale- kowanie się.
stępnie do groty Mlecznej; w no- zienia Krzyża św. ...i czas wolny. 22.IX - O 5.30 rano odjazd z 
wej kaplicy podziwiamy figurę Wąskimi uliczkami udajemy hotelu na lotnisko i o 10.00 start 
M.B. Ludźmierskiej. Po połud- się na Syjon, kościół zaśnięcia naszego samolotu. Po niemal 4 
niu wyjeżdżamy do Jerozolimy i NMP, Wieczernik, kościół „In godzinach lotu lądujemy w Ło-
zwiedzamy muzeum holocaustu Galicantu” - no i powrót do hote- dzi, skąd spokojnie autokarem 
Yad Vashem. Jesteśmy  jeszcze lu w Betlejem. wracamy do Niedźwiedzia. 
w Ain Karem; wspominamy św. 21.IX - W Betlejem u sióstr El- Więcej informacji na stronie: 
Elżbietę, Zachariasza i nawie- żbietanek (to polski dom, gdzie www.parafianiedzwiedz.pl
dzenie NMP. Po powrocie w ho- nasze siostry opiekują się dzieć-
telu na świeżym powietrzu, ma- mi „z ulicy”) odprawiamy uro-    Strony 8 i 9 opracował
my wspólnie zorganizowaną  czystą Mszę św. Po niej, przez ks. Dziekan Marek Wójcik
„Wigilię”. Jerozolimę i Pustynię Judzką u-

 

   Serdecznie zapraszam na Parafialną Pielgrzym-
kę do Włoch, do grobu błog. Jana Pawła II w Ro-
ku Wiary w dniach 10.VI - 17.VI 2013 roku.

W ramach pielgrzymki zwiedzimy: 
- Padwę (grób św. Antoniego); 
- Loretto (Sanktuarium MB z domkiem MB); 
- Manopello (kościół z relikwią 
                    „Chusty św.  Weroniki);
- San Giovanni Rotundo (miejsce związane 
                                         ze św. Ojcem Pio); 
- Monte Casino (klasztor oo. Benedyktynów 
                           I polski cmentarz); 
- Rzym (Watykan, Stare Miasto  Forum Roma-

num, Bazylika św. Pawła, Bazylika św. Jana na 
Lateranie, Święte Schody, Bazylika Santa Maria 
Maggiore, słynne place i fontanny); 
   - Asyż lub Cascia. 

 Informacje w Parafii lub u ks. Proboszcza. 
 Zapisy do 15 stycznia 2013 roku. 
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Głos powołania… pachach na moje zaproszenie. 
Ksiądz Kardynał, wręczając mi   POZNAJMY  SIĘ - Wszystko zaczyna się od pew-

nominację do parafii Konina po-
nego niepokoju, który wskazuje 

wiedział, że to rozwojowa parafia. Ks. mgr JAN WRÓBEL, uro- młodemu człowiekowi, że jego 
Przyjechałem tu pełen nadziei, że dzony 15 marca 1965 roku w Obi- miejsce jest w kościele, przy ołta-
spotkam ludzi z otwartym sercem dowej k. Nowego Targu w rodzi- rzu, w konfesjonale… Jest to jed-
i oddanych Kościołowi i Parafii. nie wielodzietnej (dziesięcioro ro- na z oznak, taki początek. Dalej 
Ufam, że tak będzie.dzeństwa). zaczyna się droga. Powołanie, to    

Po ukończeniu Szkoły Podsta- historia dialogu między miłością Przesłanie…
wowej w Obidowej i Liceum w Boga, a wolnością człowieka.

Z kazania ks. proboszcza w nie-Nowym Targu, wstąpił do Wyż- Przychodzi moment, że trzeba 
dzielę 1 lipca 2012 roku w pierw-szego Seminarium Duchownego podjąć decyzję… Czy Pan mnie 
szym dniu pobytu w parafii w Ko-w Krakowie w 1984 roku i studia woła po imieniu? Parę lat formacji 
ninie - Nie głosimy siebie samych, na Papieskiej Akademii Teologi- duchowej i intelektualnej, nigdy 
lecz Chrystusa Jezusa jako Pana. cznej. nie było myśli, by zawrócić… Pe-
To jest mój program dla Was dro-Święcenia kapłańskie otrzymał z wności dodały słowa ojca ducho-
dzy parafianie. Głosić Chrystusa! rąk ks. Kardynała Franciszka Ma- wnego na jednej z konferencji, że 
Głosić Jego Ewangelię, głosić ra-charskiego w dniu 19 maja 1990 choćby kto nie miał powołania, to 
dosną Nowinę o zbawieniu! Ja bę-roku w Katedrze Wawelskiej. Sło- można je wyprosić. Sześć lat przy-
dę, ja już jestem z Wami i dla Was. wa na obrazku prymicyjnym: gotowywania, formacji, studiów, 
Dla wszystkich, dla grup parafial-„Wystarczy Ci mojej łaski, moc by stać się kapłanem Jezusa Chry-
nych. Mam nadzieję, że i Wy bę-bowiem w słabości się doskonali” stusa w służbie dla Boga i ludzi. 
dziecie ze mną, że będą otwarte (2Kor 12,9). 15 grudnia br., będąc na pogrze-
Wasze serca dla swego probosz-Pierwszą parafią po święceniach bie kapłana pochodzącego z Nie-
cza, który na to liczy.  kapłańskich były Liszki koło Kra- dźwiedzia, spotkałem mojego ka-

Moi drodzy! Widzę, że Parafia kowa, dobra parafia, dobry, ojco- techetę z czasów liceum. Pamię-
żyje… Będziemy się starali to wski proboszcz, oaza młodzieżo- tam bardzo dobrze, gdy dając mi 
wszystko, co było czynione, dalej wa z tradycjami, dobre miejsce, świadectwo z religii zapytał krót-
rozwijać… Będziemy się starali by uczyć się życia kapłańskiego i ko i cicho: krakowskie? - dosko-
budować dalej ten Kościół przez pracy duszpasterskiej. Po pięciu nale zrozumiałem, co było w tym 
duże „K”; będziemy wiarę oży-latach, powrót „na swoje” Podha- pytaniu: czy idę do seminarium w 
wiać i pogłębiać, by nasza parafia le, do Białego Dunajca, skąd po 6 Krakowie? Potraktowałem to, ja-
zawsze była żywą wspólnotą. Ko-latach wikariatu posłany na Spisz ko jedną ze wskazówek, co do 
ściół jest naszym domem i tym du-do Krempach. Tam po 5 latach wi- przyszłości. 
chowym i materialnym. kariatu, mianowanie probosz- Wielką rolę w odczytaniu powo-

Wiele zrobiliście przez ostatnie czem parafii Krempachy w 2006 r. łania odgrywa dom rodzinny, do-
lata. To kosztuje wiele wysiłku i przez ks. Kardynała Stanisława brzy i religijni rodzice. A takimi 
wasze kieszenie. Ale rezultaty są Dziwisza. Parafia stara, z trady- byli moi śp. Rodzice.
piękne. Oczywiście, ciągle będzie cjami, piękne dwa zabytkowe koś- Parafia i miejscowość Konina, 

cioły, ludzie z wiarą tradycyjną, coś do zrobienia. Liczę na Waszą nie była mi znana. Parę lat temu, 
pobożni, parafia dwujęzyczna; z pomoc! Liczę na Waszą wiarę, a najdalej, gdzie dojechałem w te 
językami polskim i słowackim. potęga wiary jest wielka.” strony, to plebania w Niedźwie-
Parafianie bardzo zorganizowani, dziu, gdzie przyjechałem do ks. ======energiczni w działaniu. Grzegorza Łomzika, ustalić plan 

Z dniem 1 lipca 2012 r. miano-   Opracowanie stronyrekolekcji wielkopostnych, które 
wany proboszczem w Koninie.    Ks. Proboszcz Jan Wróbelks. Grzegorz miał głosić w Krem-

10



ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Niedźwiedziu

Podjęliśmy wspólnie z radnymi Myśle, iż na wykończenie wnę-          Chociaż wzbudza naj-
z Poręby Wielkiej decyzję: - Jak trza budynku pozyskamy unijną więcej kontrowersji, nie będzie 
spaść z konia, to z porządnego! pomoc finansową. Jeżeli nie, to od niej odwrotu. Każdy będzie 
Urodziła się koncepcja, aby po- może forma umowy publiczno-musiał zapłacić za wywóz śmie-
większyć wymiary hali, stosując prywatnej? Ktoś chętny, zasob-ci. Takie uchwały podejmie do 
system, że dotychczasowa dłu- ny w gotówkę wykona te prace i końca roku nasza Rada Gminy i 
gość starej będzie szerokością będzie dzierżawił pomieszcze-wszystkie inne rady w całej Pol-
nowej. Tak powstaje obiekt o wy- nia pod warunkiem, że na dzia-sce. Pozostaje do rozstrzygnię-
miarach 36 x 18 m. łalność związaną ze służbą cia wysokość opłaty i jej zróżni-

Dzięki pomocy byłego Wójta zdrowia. Prace związane z roz-cowanie za segregację śmieci. 
Gminy Mszana Dolna Tadeusza budową wodociągów i moderni-Kolejna informacja dotyczyła 
Patality i Radnej Sejmiku Mało- zacją ujęcia wody w Koninkach wstrzymania odbudowy bądź re-
polskiego Barbary Dziwisz do- są zakończone w zakresie, pla-montu dróg osiedlowych na naj-
staliśmy dofinansowanie budo- nowanym na rok 2012.Trwa roz-bliższe dwa lata. Chcemy wszy-
wy tej hali z Ministerstwa Sportu liczenie inwestycji. stkie środki zgromadzić na za-
w kwocie 1 miliona trzystu tysię- Na zebraniach wiejskich i ko-kończenie budowy hali sporto-
cy złotych. Resztę dofinansowa- munikatami w kościołach naszej wej i ośrodka zdrowia w Porębie 
nia będę szukał w programach Gminy, prosiłem o podejmowa-Wielkiej. Wyjątek stanowią dro-

nie działań związa-gi, dofinansowane z 
nych z dalszą rozbu-budżetu Państwa.
dową wodociągów. Zadaniami prioryte-
Chodzi o to, aby mie-towymi na nowy rok są: 
szkańcy osiedli zain-kontynuacja budowy 
teresowani dostawą hali sportowej i Ośrod-
wody z gminnego wo-ka Zdrowia w Porębie 
dociągu, wyrażali na Wielkiej oraz gminnej 

sieci wodociągowej. to zgody i maksymal-
Na ile jest Pan opty- nie pomagali projek-

mistą w ich realizacji w tantom wykonują-
świetle trudnego finan- cym dokumentacje 
sowo i gospodarczo ro- techniczne, które są 
ku 2013? podstawą do pozy-

To także pytanie o to, skania dofinansowa-
jak kryzys w kraju prze- nia.

unijnych, tym bardziej, że oprócz łoży się na nasze gminne realia?  Tam, gdzie nie będzie zgód na 
hali, rozbudowywana jest część  Gdybym nie był optymistą, nie zasadzie „nie, bo nie”, nie bę-
dydaktyczna szkoły, tak, by mło-zabierałbym się za realizację dziemy budować sieci. Chciał-
dzież mogła uczyć się w niej na tych - jak to Pan nazwał - priory- bym, aby wszelkie dokumenta-
jedną zmianę. tetowych zadań. Czy było to po- cje techniczne powstały w 2013 r 

Rozpoczęcie budowy, czy roz-rywanie się z przysłowiową “mo- tak, by przy kolejnym naborze 
budowy Ośrodka Zdrowia w Po-tyką na słońce?” - czas pokaże. środków pomocowych można 
rębie Wielkiej miało miejsce o-Jeżdżę po całym kraju, obser- było złożyć stosowne wnioski. 
koło 25 lat temu. Powstały wów-wując rozwój Ojczyzny. Zauwa- Jak widać, dalsza realizacja ja-
czas fundamenty i piwnice. Nad-żyłem, że praktycznie w każdej kichkolwiek zadań inwestycyj-
szedł czas, aby powrócić do te-gminie i mieście jest jedna duża nych uzależniona jest od środ-
matu, tym bardziej, że nie idzie hala sportowa, gdzie rozgrywa- ków pomocowych (unijnych).
nam ku młodości, a wręcz od-ne są różne zawody sportowe na Kończąc, życzę wszystkim 
wrotnie. Wszyscy jesteśmy po-szczeblu gminnym, powiatowym Mieszkańcom Gminy, aby speł-
tencjalnymi klientami Ośrodka. czy wojewódzkim. Odbywają się niły się wszystkie ich życzenia 

Po wygospodarowaniu środ-w nich również różnorakie, okoli- wypowiedziane przy wigilijnym 
ków finansowych ogłosiliśmy cznościowe uroczystości. stole. Do Siego Roku!
przetarg na wykonanie budynku Dotychczasowa, maleńka sala W imieniu Czytelników dziękuję 
ośrodka w stanie surowym zam-gimnastyczna w Zespole Szkoły za wyczerpujące informacje o sta-
kniętym,Podstawowej i Gimnazjum w rym roku. W nowym życzę zreali-

 Porębie Wielkiej była najgor- zowania zamierzeń i planów. Panu 
W 2013 roku planujemy wyko-szym pod względem technicz- i Pańskiej Rodzinie życzę wszelkiej 

nać ocieplenie zewnętrzne bu-nym obiektem w Gminie. Miała pomyślności!
dynku i tynki. Co będzie dalej? - wymiary 18 x 12 metrów. Rozmawiał Stanisław Stopanie wiem. 

 z drzwiami i oknami ze-
wnętrznymi i dachowymi.
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rzędu Gminy: M. Rusnak, B. Mi- nii na 2013 rok;
siura i S. Grzywacz. Obradom - przyjęcia gminnego progra-
przysłuchiwali się goście w oso- mu profilaktyki i rozwiązywania 
bach Jana Kochniarczyka, Ma- problemów alkoholowych dla 
riana Zembury i Adeli Duda. Gminy na rok 2013. Oba powyż-

Na początku ustalono nową ce- sze programy przedstawiła Ma-
nę wody dla odbiorców z wodo- riola Rusnak;
ciągów gminnych. Wynosi obec- - wzorów deklaracji na podatki 

3 na rok 2013; nie 2 zł. za 1 m (wzrost o 50 gr), 
- wzorów informacji w sprawie przy czym abonament pozostaje 

podatku rolnego, podatku leśne-na dotychczasowym poziomie.
go, podatku od nieruchomości;Zasadniczym wątkiem obrad 

- zmian w budżecie Gminy na było jednak uchwalenie nowych 
Sesja wrześniowa 2012 rok;stawek podatków i opłat lokal-

- zmiany Uchwały w sprawie nych oraz od środków transpor-
wieloletniej prognozy finanso-towych na 2013 rok. Zrealizo-We Rada Gminy pod-
wej Gminy Niedźwiedź.wanie tej pozycji zajęło niemało jęła następujące uchwały: 

Miłym akcentem kończącym czasu, jako że radni kolejno roz-- w sprawie uchwalenia Statutu 
sesję było złożenie imienino-patrywali poszczególne propo-Gminy Niedźwiedź: 
wych życzeń Wójtowi Januszo-zycje nowych stawek, następnie  - w sprawie zmian w planowa-
wi Potaczkowi i chóralne od-po ewentualnych uwagach i ko-nych dochodach i wydatkach bu-
śpiewanie „100 lat” przez rad-rektach głosowali każdą z nich. dżetu gminy na 2012 rok: 
nych i zespół „Porębiański Ród” Wyjaśnieniami i pomocą służyli 1. Zwiększa się dochody bu-
przy akompaniamencie kapeli wspomniani już, uczestniczący dżetu gminy o kwotę 191.543,76 
„Kaczory” z Poręby Wielkiej.w obradach pracownicy Urzędu złotych. Po zmianach wynosi on 

Gminy. (Tabelę nowych podat-23.373.680,83 złotych.
ków i opłat zamieszczamy na 2. Zwiększa się wydatki budże-  Ps. Z ostatniej chwili: Na sesji 
stronie 2.)tu gminy o kwotę 191.543,76 zł. w dniu 17 grudnia Rada Gminy 

Podatki i opłaty nie były jedy-Po zmianach: 28.076.083,93 zł; po ostrej, pełnej emocji dyskusji 
nym, choć na pewno najważniej-- w sprawie podziału Gminy na z przybyłymi na obrady właści-
szym, tematem sesji. Radni pod-okręgi wyborcze, określenia ich cielami firm transportowych i 
jęli także kilka innych, istotnych granic i numerów oraz ustalenia przewozowych, znowelizowała 
uchwał sprawach:liczby radnych wybieranych w uchwałę o wysokości stawek po-

- przystąpienia do zmian miej-okręgach wyborczych.(Pełna in- datków od środków transporto-
scowego planu zagospodarowa-formacja w następnym numerze) wych i powierzchni użytkowej 
nia przestrzennego Gminy Nie- - w sprawie zmiany Uchwały pod prowadzenie działalności 
dźwiedź;Rady Gminy z dnia 25 czerwca gospodarczej. Nowe stawki są 

- przyjęcia programu współ-2012 r. w sprawie przystąpienia wyższe o 5% w stosunku do u-
pracy gminy z organizacjami po-do zmiany miejscowego planu biegłorocznych, ale niższe od u-
zarządowymi, podmiotami pro-zagospodarowania przestrzen- chwalonych na listopadowej se-
wadzącymi działalność pożytku nego gminy - wsi Podobin, Koni- sji. 
publicznego, osobami prawnymi na, Poręba Wielka i Niedźwiedź. Stanisław Stopa
i jednostkami organizacyjnymi - w sprawie wskazania kandy-
działającymi na podstawie prze-datów do Powiatowej Rady Za-  Od redakcji: Prosimy Autora 
pisów o stosunku Państwa do trudnienia Powiatu Limanows- podpisującego się Jerzy Quercus 
Kościoła Katolickiego w RP o kiego. Wskazuje się następują- o podanie (choćby wyłącznie do 
stosunku Państwa do innych ko-cych kandydatów: Annę Liber- wiadomości redakcji) swojego i-
ściołów i związków wyznanio-da, Halinę Palka. mienia i nazwiska, byśmy mogli 
wych oraz o gwarancjach sumie- zamieścić przesłany do nas inte-
nia i wyznania i stowarzyszenia Sesja listopadowa resujący materiał. 
jednostek samorządu terytorial- Anonimowych tekstów nie za-

 Miała miejsce w dniu 16. XI. nego na 2013 rok; mieszczamy. Zatem prosimy Pa-
W sali obrad zasiedli radni, Wójt - przyjęcia gminnego progra- na o jakikolwiek kontakt. 
Gminy, sołtysi, pracownicy U- mu przeciwdziałania narkoma-

wrześniu 
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ły regionalne, jak i poje- wiatowego w Limanowej ło 2.513 osób. Ze sprze-
dyncze osoby z zespołów i otrzymaliśmy wsparcie daży biletów uzyskano 7 
zdobywały nagrody wy- finansowe na zorganizo- tys. 342 złote. Prócz tego 
stępując w Ogólnopol- wanie imprez kultural- Orkanówkę zwiedziło du-
skim Konkursie Śpiewa- nych. Napisaliśmy też  żo osób darmo przy róż-
ków, Muzyków i Druż- wnioski do Urzędu Mar- nych imprezach, np. Zlot 
bów Weselnych; szałkowskiego o dofinan- Szkół lub Majówka u Or-

- Chór „Oremus” goś- sowanie w ramach reali- kana. Darmo Orkanówkę 
cinnie występował w zacji zadania z zakresu zwiedzały dzieci ze szkół 

W Gminnym Centrum Częstochowie, zaś chór małych projektów- Wdra- i przedszkoli z terenu na-
Kultury w 2012 r. w dal- „Gloria Dei” i zespół „Po- żanie Lokalnych Strategii szej gminy.     
szym ciągu kładziono du- rębiański Ród” koncerto- Rozwoju objętego PROW Muzeum wzbogaciło 
ży nacisk na rozwój oraz wały na wschodnich tere- na lata 2007 - 2013. Tytuł się o różne książki i arty-
kultywowanie tradycji nach kraju, tam promując operacji „Kultywowanie i kuły podarowane dla mu-
folkloru góralskiego. Pro- naszą Gminę; promocja Dziedzictwa zeum przez prof. Bolesła-
wadzono w dalszym cią- - „Mali Porymbianie” Kulturowego poprzez za- wa Farona z Krakowa. 
gu naukę gry na instru- brali udział w XXII Świę- kup strojów dla zespołów Można tu oglądać wysta-
mentach muzycznych o- cie Pieśni Tańca i Muzyki regionalnych działają- wę prac dzieci ze Zlotu 
raz naukę tańców regio- Ludowej w Szczyrzycu; cych przy Gminnym Cen- Szkół na temat Orkan i je-
nalnych. Prócz zespołów - zespoły regionalne z trum Kultury”. Wniosek go krajobrazy. 
regionalnych, GCK pro- Poręby Wielkiej, Koniny ten po pozytywnym roz- Korzystając z okazji, 
wadzi również zajęcia na- i Niedźwiedzia uczestni- patrzeniu został zrealizo- pragnę podziękować 
uki gry na instrumentach czyły w Sabałowych  Ba- wany. Zakupiono stroje wszystkim, którzy włą-
dętych, zatrudniając wy- janiach w Bukowinie Ta- regionalne dla dziecię- czają się, służąc swoją po-
kwalifikowaną kapel- trzańskiej oraz Limano- cych zespołów Turbacyki mocą przy organizacji 
mistrz. wskiej Słazie, zajmując - Gorce, oraz Mali Po- różnych imprez. Dzięku-

Zorganizowano szereg wysokie miejsca. rymbianie. W sumie na- ję za pomoc pracowni-
imprez kulturalnych dla W okresie wakacji w byto 25 strojów dla dzie- kom Urzędu Gminy oraz 
dzieci, młodzieży i doro- Domu Kultury prowa- wczynek i 25 strojów dla Gminnej Biblioteki Pu-
słych, o czym na bieżąco dzono dla dzieci przed- chłopców za kwotę około blicznej. Składam po-
pisano na łamach “Zgo- szkolnych zajęcia plasty- 36 tys. złotych. Teraz cze- dziękowania sponsorom, 
dy”. Na imprezach tych czno - techniczne, na któ- kamy na wykonanie płat- którzy współfinansują na-
występowały zespoły re- re dzieci przychodziły  ności przez ARiMR, aby sze imprezy obdarzając 
gionalne, orkiestra dęta o- dwa razy w tygodniu z o- móc zrealizować wniosek nas swoimi specjałami. 
raz chóry „Oremus” z piekunami i razem miło na doposażenie orkiestry Przede wszystkim dzię-
Niedźwiedzia i „Gloria spędzały czas. Były pro- dętej w instrumenty do kuję Józefowi Krzan, Bo-
Dei” z Poręby Wielkiej. wadzone zajęcia z aerobi- gry, który został również żenie i Janowi Potaczek, 

Zespoły regionalne o- ku, niestety z powodu pozytywnie rozpatrzony Sebastianowi i Michali-
raz chóry działające przy braku chętnych, zostały przez Urząd Marszałko- nie Napora, Annie i Mar-
GCK wyjeżdżały na kon- zawieszone. GCK zadba- wski. kowi Florczak oraz Tere-
kursy i przeglądy, na któ- ło o odnowienie i lepsze Z myślą o działalności sie Rusnak. 
rych prezentowały swoje oznakowanie szlaków w roku przyszłym złoży- To dzięki Wam drodzy 
umiejętności zdobywając prowadzących na „Orka- liśmy dwa wnioski o po- Sponsorzy, imprezy orga-
wysokie miejsca, a także nówkę”. Została opraco- moc z zakresu małych nizowane przez GCK są 
promując naszą zagó- wana i wykonana Mapa projektów na dofinanso- udane i cieszą się coraz 
rzańską kulturę, i tak: Szlaków Papieskich, któ- wanie imprez, które pla- większą frekwencją na-

- Zespół „Turbacyki” z ra zostanie umieszczona nujemy zorganizować w szych mieszkańców.
Koniny kolędował u ks. przy obelisku Jana Pawła r. 2013 i czekamy na od-

Jadwiga Zapała Kard. S. Dziwisza w Kra- II w Niedźwiedziu. powiedź z Urzędu Mar-
 kierownik Gminnego kowie; Prócz działalności kul- szałkowskiego.

Centrum Kultury- „Turbacyki - Gorce” turalnej GCK pisze wnio- Dom Władysława Or-
oraz „Gorcanie” kolędo- ski, starając się o dofinan- kana - „Orkanówkę” do 
wali w Bielsku - Białej, o- sowanie swojej działal- końca października, we-
raz w Zubrzycy; ności. Napisaliśmy dwa dług liczby sprzedanych 

- w Podegrodziu zespo- wnioski do Starostwa Po- biletów wstępu, zwiedzi-
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dących bezpośrednio w sąsie-Panie Prezesie! Mija kolejny wnątrz odwiertu na głęb.1900 m 
dztwie odwiertu, gdyż bez odpo-wynosi 59°C. Same solanki zgo-rok działalności Spółki „Gor-
wiedniej ilości gruntów trudno dnie z oceną Państwowego Za-czańskie Wody Termalne”. Czy 
mówić o budowie basenów ter-kładu Higieny w Poznaniu są so-mógłby Pan pokrótce przedsta-
malnych (spółka dysponuje lankami leczniczymi, mającymi wić i scharakteryzować zadania 
gruntem o pow. 1,25 ha). pozytywny wpływ w leczeniu na-jakie zajmowały Was w 2012 r.?

W tym celu wysłano pismo do rządów ruchu, chorobach reu-
Rady Gminy z prośbą o przeka-matycznych i chorobach gór-Rok 2012 był bardzo ważnym 
zanie spółce w drodze aportu nych dróg oddechowych.w działalności Spółki; prowadzo-
dwóch działek będących w bez-Zatwierdzenie dokumentacji ne były prace badawcze na od-
pośrednim sąsiedztwie odwiertu hydrogeologicznej będzie du-wiercie Poręba Wielka IG -1, któ-
i działki sąsiadującej z Domem żym krokiem przybliżającym nas ry jak wiadomo został wykonany 
Wczasów Dziecięcych na po-do otrzymania koncesji na wydo-w latach 70-tych minionego wie-
trzeby realizacji inwestycji, napi-bycie solanek. Aby koncesję o-ku. By można było go uruchomić 
sano także pismo do Starosty Li-trzymać, będziemy jeszcze mu-trzeba było wykonać ponowne 
manowskiego z prośbą o prze-sieli po zatwierdzeniu dokumen-badania, które miały dać odpo-
kazanie spółce części budynku tacji przedłożyć Marszałkowi wiedź na pytania: czy jego stan 
Domu Wczasów Dziecięcych w projekt zagospodarowania zło-techniczny jest na tyle dobry, by 
Porębie Wielkiej, tej dobudowa-ża, przygotować raport oddziały-można było go wykorzystać do 
nej w latach osiemdziesiątych i wania planowanej inwestycji na pozyskania wód termalnych i 
do dziś niewykończonej, gdzie środowisko, powołać zakład gór-czy zbadane w latach 70 - tych 
planuje się uruchomić zakład niczy, ustalić dla zakładu „Plan zasoby tych wód potwierdzą się.
balneologiczny. Obecnie jest już ruchu zakładu górniczego” i zło-Główne prace na odwiercie 
zatwierdzony projekt podziału żyć wniosek o koncesję na wy-trwały od stycznia do maja. Uzy-
tego budynku. Prowadzone są dobycie solanki.skane podczas badań wyniki po-
też rozmowy z Dyrektorem GPN Prace badawcze prowadzone twierdziły wielkość zasobów o-
w sprawie wymiany gruntów, ja-na odwiercie kosztowały spółkę raz dobry stan techniczny oruro-
kie spółka zakupiła w tym celu prawie 3 mln złotych, z tego oko-wania, więc odwiert może być 
na polanach wewnątrz GPN, jak  ło 1,3 mln zł spółka otrzymała z eksploatowany.Na odwiercie zo-
i w sprawie ewentualnego przy-Narodowego Funduszu Ochro-stała zamontowana nowa głowi-
stąpienia Parku do spółki i wnie-ny Środowiska i Gospodarki Wo-ca termalna, przystosowana do 
sienia w drodze aportu gruntów dnej, jako dotację. eksploatacji wód. Obecnie zło-
na cele inwestycyjne. Jeżeli uda Obecnie powstaje zlecona żona została do Marszałka Wo-
się nam to załatwić pozytywnie, przez Zarząd dokumentacja ma-jewództwa dokumentacja hydro-
to zniknie bariera związana z jąca pomóc wspólnikom spółki i geologiczna i do końca r. 2012 
brakiem terenów. Sprawy w tym zarządowi w wyborze modelu or-powinniśmy otrzymać decyzję 
wypadku trwają długo, ale wyni-ganizacyjno - prawnego spółki o-zatwierdzającą tę dokumenta-
ka to z faktu, iż z początkiem  ro-raz wskazać kilka najbardziej ko-cję. Z rozmów, jakie prowadzi-
ku zmieniły się przepisy prawa rzystnych modeli finansowania łem z Urzędem Marszałkowskim 
dotyczące Parków Narodowych; planowanego przedsięwzięcia. wynika, że dokumentacja jest 
od 1. 01. 2012 r. zyskały osobo-Opracowanie to jest realizowa-przygotowana prawidłowo, za-
wość prawną i w związku z tym ne dwuetapowo. Całość powin-tem nie powinno być problemów 
zwiększyła się ich samodziel-na być gotowa w I kwartale 2013 z zatwierdzeniem. 
ność. Skutkuje to jednak tym że roku.Dokumentacja ta określa za-
do dziś GPN czeka na decyzję Zarząd podejmował też działa-soby wód na 16,1m³/h, tempe-
Wojewody w sprawie przekaza-nia mające  na  celu  pozyskanie ratura wody na wypływie wynosi
nia im w dzierżawę wieczy-możliwie dużej ilości gruntów bę-   42 °C,  a  temperatura  wody we-
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          pozyskiwana jest wodą słodką, gotów zrezygnować z pełnionej 
renów Parku gdzie w/g wcześ- co w pewien sposób ułatwia funkcji, gdyż ja też chcę, aby to 
niej obowiązujących przepisów sprawę. To, że my posiadamy było zrobione jak najszybciej.

solanki jest dla nas atutem, były to grunty Skarbu Państwa w Na jakie problemy napotyka 
przysparza jednak dodatkowych zarządzie GPN. Innym proble-

Spółka w swojej pracy? Co sta-kłopotów dotyczących jej utyli-mem do rozwiązania to stosun-
nowi istotną przeszkodę w dyna-zacji. Mogliśmy się już o tym kowo niska temperatura oraz 
micznym „ruszeniu z kopyta” z przekonać, gdyż podczas prac wydajność solanki w odwiercie. 
budową basenów?na odwiercie wydobyto z odwier-Nie pozwala ona na pozyskanie 

  

tu około 1500 m³ solanki i był po-takiej ilości ciepła jaka będzie Bardzo poważnym problemem 
ważny problem z jej utylizacją. potrzebna do prawidłowego fun- w działalności spółki są długo-
Dopiero po różnych rozmowach kcjonowania basenów termal- trwałe i przewlekłe procedury, 
udało się uzgodnić z oczyszczal nych, dlatego spółka, wspólnie z które w zdecydowany sposób 
nią ścieków w Mszanie Dolnej, Polską Akademią Nauk - Zakład wydłużają okres przygotowaw-
że przyjmie ona tę solankę, ale Energii Odnawialnej w Krakowie czy do inwestycji. Jako przykład 
sam zrzut solanki odbywał się w przygotowuje aplikację do pro- mogę podać, że czas oczekiwa-
sposób kontrolowany w niedu-gramu „GEKON” finansowane- nia na otrzymanie koncesji na 
żych ilościach i trwał około mie-go ze środków NFOŚiGW. W ra- prace badawcze na odwiercie 
siąca.  mach tego programu chcemy trwał 7 miesięcy. Spółka złożyła 

Co do obiecanek, to nie przy-pozyskać środki na opracowa- wniosek do Ministra Środowiska 
pominam sobie, żeby Zarząd nie i wdrożenie metody pozyski- w styczniu 2010 r., a koncesję o-
Spółki składał jakieś obiecanki. wania energii cieplnej z odna- trzymała w sierpniu 2010 roku. 
My mamy świadomość, że ma-wialnych źródeł energii, głównie Wniosek do NFOŚiGW o dofi-
teria w której działamy jest trud-ze zrębków drzewnych. W ra- nansowanie prac badawczych 

mach tego programu moż- na odwiercie, od chwili zło-
na pozyskać do 20 mln zł żenia do podpisania umo-
na wdrożenie. wy dotacyjnej upłynęło 8 

miesięcy (od kwietnia, do Na ile prawdziwa jest 
grudnia 2011 roku).panująca pośród miesz-

 Obecnie Spółka w mie-kańców opinia, że w tema-
siącu wrześniu złożyła do 

cie basenów nic się nie Ministra Środowiska wnio-
dzieje! Że dużo się mówi i sek o podpisanie umowy 
obiecuje, a mało robi! na odpłatne korzystanie z 

 

dokumentacji geologicz-Jak Pan widzi, prowa-
nej (jest to niezbędne, aby dzone są różne działania, 
Marszałek Województwa które może dla zwykłych 
mógł zatwierdzić powstałą ludzi są niedostrzegalne, 
dokumentację geologicz-ale które muszą być wyko-
ną o której mówiłem wcze-nane, by można było przystąpić na, a przede wszystkim potrze-

śniej) i mimo licznych interwen-do zrealizowania głównego za- ba czasu i pieniędzy na zdoby-
cji także bezpośrednio przez Mi-dania, jakim jest budowa base- cie wszystkich potrzebnych do-
nistra Środowiska, do dziś nie nów termalnych. kumentów, które pozwolą na 
dostaliśmy umowy, za którą bę-Jeżeli ktoś prześledziłby histo- rozpoczęcie głównej inwestycji, 
dziemy musieli zapłacić około 30 rię budowy np. basenów termal- dlatego jako Zarząd nie obiecy-
tys. zł. To są przykłady, które po-nych w Bukowinie Tatrzańskiej waliśmy i nie będziemy obiecy-
kazują jak to działa i w zasadzie to przekonałby się, że od chwili wać, że baseny powstaną za 
nie mamy na to prawie żadnego założenia spółki w maju 2001 r. rok, dwa, czy też trzy lata. Na-
wpływu.do oddania pierwszej inwestycji szym zadaniem jest zdobyć nie-

Trzeba także wiedzieć, iż spół-w grudniu 2008 r. minęło siedem zbędne do tego papiery w jak 
ka w 100% dysponuje środkami i pół roku, przy czym oni mieli no- najszybszym czasie, a jak długo 
publicznymi i wszelkie zamówie-wo wywiercony odwiert z począ- to potrwa, to nie do końca zależy 
nia, które realizujemy, jesteśmy tku lat 90 - tych z aktualną doku- od nas.
zobligowani prowadzić w opar-mentacją geologiczną, czyli to, Oprócz tego ja deklaruję, że je-
ciu o ustawę o zamówieniach co my zdobędziemy dopiero na żeli wspólnicy znajdą inną oso-
publicznych, co przedłuża ca-początku 2013 roku. Dodatko- bę, która będzie potrafiła wszy-
łość spraw. W najbliższym cza-wym ich atutem był fakt, że po- stkie te sprawy zrealizować szy-
sie problemem może siadali własne grunty, a woda bciej, to w każdej chwili jestem 

stą dotychczasowych te-
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             okazać się że kraj jest raportem oddziaływania inwe-Jaką wizję może Pan Prezes 
w kryzysie gospodarczym, oraz stycji na środowisko, zlecą nam zaprezentować mieszkańcom 
to, że kończy się okres finanso- wykonanie jakiejś dodatkowej na rok 2013? Szczerze: Co na 
wy w Unii Europejskiej i na na- dokumentacji, co znowu wydłu-pewno uda się zrealizować?
stępne środki z funduszy Unii ży w czasie całą sprawę.

Nie chcę za dużo mówić i obie-będziemy musieli poczekać kil- Korzystając z okazji chcę ży-
cywać. Ponieważ dziś nie wiem ka lat, oczywiście jak wyżej po- czyć wszystkim Mieszkańcom 
jaką formę spółka przybierze i wiedziałem, że może się oka- szczęśliwego Nowego Roku i o-
jaki model finansowania inwe-zać, ale  nie musi. Będzie to za- drobinę cierpliwości w związku z 
stycji zostanie przyjęty, dlatego leżało od sposobu finansowania planowanymi inwestycjami ter-
trudno jest odpowiedzieć na tak inwestycji jaki zostanie przyjęty malnymi.
postawione pytanie. przez wspólników. Dziękuję Panu Prezesowi za W pierwszym kwartale 2013 O ”ruszeniu z kopyta” będzie- solidne podejście do tematu na-roku, tak jak wcześniej mówiłem, my mogli mówić wówczas, jak 

szej rozmowy i rzeczowe przed-powinna zostać podjęta decyzja zostaną załatwione wszystkie 
w tej sprawie przez wspólników stawienie aktualnej sytuacji w potrzebne papiery łącznie z po-
w oparciu o przygotowane ana- działalności Spółki „Gorczań-zwoleniem na budowę, co nie-
lizy i wtedy wiele rzeczy się wy- skie Wody Termalne”. stety zajmie jeszcze jakiś czas. 
jaśni. Kluczowym będzie przyję- Dziękuję za życzenia i odwza-Ktoś znowu powie, że nic się nie 
ty sposób finansowania plano- jemniam je w imieniu Czytelni-robi, ale na tym etapie, niestety, 
wanej inwestycji. zwykły obywatel nie widzi zakre- ków, Redakcji i własnym. 

Co do drugiej części pytania, to su prowadzonej działalności, ani Niech Nowy 2013 Rok okaże 
mogę powiedzieć, że na pewno jej efektów, gdyż dotyczy ona się szczęśliwy i obfity w dokona-
w 2013 roku spółka otrzyma de-spraw papierowych. nia przybliżające nas ku „Gor-cyzję zatwierdzającą powstałą Jak rozpocznie się budowa, czańskiemu Adriatykowi”.dokumentację geologiczną, u-wtedy będzie to widoczne. Każ- Życzę Panu wszystkiego naj-stalona zostanie strategia zwią-dy, kto cokolwiek budował wie, lepszego w życiu osobistym, ro-zana z finansowaniem inwesty-że zanim wejdzie z budową na 

dzinnym i zawodowym!cji. Co do koncesji na wydoby-teren, to najpierw musi się sporo 
cie, w zasadzie powinniśmy ją -nachodzić „za papierami” i wy- Rozmawiał Stanisław Stopa trzymać w przyszłym roku, ale dać sporo pieniędzy zanim zacz-
tego nie jestem już taki pewien, nie właściwą inwestycję, a w tym 
bo może się okazać, że służby wypadku jest tych papierów zna-
ochrony przyrody w związku z cznie więcej.

lem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej 
miejscowości poprzez utworzenie miejsca wypo-
czynkowego, jako elementu małej infrastruktury 
turystycznej. 

Operacja zrealizowana w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego 
PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych pro-
jektów, zgodnie z umową przyznania pomocy fi-
nansowej z dn.19.07.2012 r. zawartej pomiędzy 
Gminą Niedźwiedź, a Samorządem Woj. Mało-
polskiego. Koszt wyniósł 40. 806,40zł, kwota po-
mocy finansowej wyniosła 24 638,52 zł. 

Miejsce wypoczynkowe dostępne jest dla wszy-
stkich mieszkańców Poręby Wielkiej i odwiedza-W październiku oddany został do użytku plac 
jących naszą Gminę turystów wg. zasad określo-zabaw przy budynku Przedszkola w Porębie Wiel-
nych w regulaminie korzystania z w/w miejsca kiej. Zadanie zostało wykonane dzięki wsparciu 
znajdującego się na terenie placu zabaw.           SS     środków finansowych pochodzących z Unii Euro-

 pejskiej w ramach operacji pn: „Budowa miejsca 
wypoczynkowego jako element małej infrastruk-
tury turystycznej w Porębie Wielkiej”, której ce-
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stry Marii; Gabrysi, któ- rygentkę, która prowa-
ra wielokrotnie towarzy- dziła nas przez 10 lat i 
szyła chórowi w jego była niczym żelazna da-
wyjazdach. Po raz drugi ma dzierżąca władzę sil-
byliśmy przy S. Marii, ną ręką, spod której żad-
gdy żegnała swojego u- nemu chórzyście nie u-
kochanego szwagra Jó- dawało się umknąć, a je- “Oremus”. Tak, to właś-
zefa Słomkę, śpiewając śli już, to nie na długo. Istnienie i działalność nie siostra Janina dała 
podczas uroczystości Zarówno jedna jak i dru-chóru Oremus tak moc- początek naszemu chó-
pogrzebowych. Mogliś- ga strona mocno przeży-no zakorzeniły się w tra- rowi, za co jesteśmy bar-
my chociaż w ten sposób wała to rozstanie. Nasze-dycji naszej gminy i pa- dzo wdzięczni. 
okazać jej wdzięczność mu ostatniemu spotka-rafii, że chyba nikt nie Pierwsze próby chóru 
za to, że zawsze pamię- niu z siostrą Marią towa-wyobraża sobie, aby ja- rozpoczęły się po waka-
tała o każdym z nas i na- rzyszył pan Wójt Janusz kiekolwiek ważne wy- cjach, we wrześniu. Pod 
szych bliskich, starając Potaczek, który odcho-darzenie mogło obyć się przewodnictwem nowo 
się uświetniać rodzinne dzącej dyrygentce dzię-bez udziału tej rozśpie- odzyskanej dyrygentki, 
uroczystości chórzy- kował za pracę na rzecz wanej, wielkiej rodziny, chór uczestniczył w 
stów, zarówno radosne gminy i złożył Jej najser-których członków połą- mszy odpustowej z oka-
jak i smutne. deczniejsze życzenia.czyła miłość do śpiewu i zji święta patronki na-

Bardzo ważnym wyda- Wszyscy byli bardzo chęć służenia Bogu i lu- szej parafii - Matki Bo-
rzeniem w życiu naszej wzruszeni i trudno się te-dziom. żej Różańcowej, a 25 li-
parafii była peregryna- mu dziwić, bo chór za-Jak zawsze, tak i w ro- stopada starał się godnie 
cja obrazu Jezu Ufam To- wdzięcza s. Marii bardzo ku 2012, chór starał się reprezentować swoją pa-
bie, relikwii św. S. Fau- wiele. Dzięki Jej niespo-aktywnie uczestniczyć rafię i gminę podczas VI 
styny i bł. Jana Pawła II, żytej energii rozwinął się w życiu swojej parafii, Zagórzańskich Spotkań 
podczas których chór u- i zaistniał także poza pa-przygotowując oprawę Chórów w Mszanie Dol-
bogacał swoim śpiewem rafią. Bóg obdarzył sio-liturgiczną świąt koś- nej.
adorację i oddawanie strę Marię niezwykłym cielnych i państwowych, Jak przystało na silną 
czci relikwiom. temperamentem, osobo-uroczystości okoliczno- rodzinę, mimo zmian 

Wielkim wyróżnie- wością i umiejętnością ściowych. chór trzyma się mocno, 
niem dla naszego zespo- zjednywania sobie ludzi. Nasz śpiew towarzy- nie brakuje mu pomy-
łu było zaproszenie nas Kto nie był nigdy człon-szył uroczystościom słów na przyszłość, ćwi-
przez Siostry Francisz- kiem naszego chóru, ten Wielkiego Tygodnia, 11 czy wytrwale, aby śpie-
kanki Rodziny Maryi na nie wie, ile siostra Maria listopada z okazji Naro- wać coraz piękniej i nie 
uroczystość ślubów wie- włożyła wysiłku, by po-dowego Święta Niepo- zaprzepaścić pracy tych, 
czystych, jaka miała konywać swoje proble-dległości. Wreszcie Bo- którzy poświęcali mu 
miejsce 27 czerwca na my zdrowotne i do końca że Narodzenie, Pasterka siebie. 
Jasnej Górze. Uczestni- pracować z chórem.i koncert kolęd w na- Proboszcz wychwyci 
czenie w tej randze uro- Chcemy tu i teraz jesz-szym, parafialnym koś- swoim czujnym uchem 
czystości było dla nas cze raz podziękować na-ciele w Niedźwiedziu każdy fałszywy ton i 
wielkim przeżyciem, to- szej Siostrze za to, że były doskonałą okazją, groźnie zmierzy nas 
też towarzyszył nam o- dzięki Niej uwierzyliś-by zaprezentować przy- wzrokiem od ołtarza. 
gromny stress. Wszyst- my w siebie i mieliśmy gotowany, bogaty i pięk- Nie jest łatwo, kiedy ma 
ko jednak wypadło dob- satysfakcję z tego, co ro-ny repertuar związany z się takich przewodni-
rze i siostry były bardzo biliśmy. Dziękujemy!tymi świętami. ków, ale za to zajść moż-
zadowolone. My także. Po rozstaniu z siostrą Dwa razy w minionym na daleko. 

Tak jak w każdej ro- Marią nadszedł czas na roku chór prezentował 
dzinie tak i w naszej są powitanie siostry Janiny Czego sobie się poza granicami swo-
chwile radosne, podnio- Mijalnej, która po wielu i wszystkim jej parafii, śpiewając w 
słe, nadchodzą  jednak i latach powróciła do Nie- chór “Oremus” kościele w Mogilanach. 
te smutne, przez nikogo dźwiedzia, aby prowa- szczerze życzy.            Pierwszy raz - z okazji 
nieoczekiwane. 28 czer- dzić dzieło, które kiedyś ślubu siostrzenicy sio- Ewa Nawarawca chór pożegnał dy- sama rozpoczęła - chór 
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Jan Paweł II  
Papież Rodzinny
  

ŚWIĘTO 
nie tylko sprawy waszej rodziny,    W kategorii klas IV - VI:SZKOŁY
ale także wszystkich rodzin na    I - Dawid Cichorz, kl. IV

W PODOBINIE świecie. I nie tylko to. Mam jesz-   II - Sabina Kranik, kl. IV 
cze wiele innych spraw, które chcę III - Andrzej Cichórz, kl. IV
wam polecić. Papież liczy bardzo W kategorii klas w gimnazjum:Po raz kolejny obchodzono w 
na wasze modlitwy. Musimy się    I - Natalia Potaczek,  Zespole Placówek Oświatowych 
razem wiele modlić, ażeby ludz-      Monika Talarek, kl. IIIw Podobinie Święto Szkoły pod 
kość stawała się coraz bardziej ro-   II - Natalia Wsół, hasłem „Jan Paweł II - Papież Ro-
dziną Bożą, ażeby mogła żyć w      Gabriela Adamczyk, kl. IIIdzinny”. Szkoła bowiem nosi za-
pokoju. W zjednoczeniu z Nim III - Wojciech Wątor, szczytne imię największego spo-
także nasze utrapienia i cierpienia      Albert Jarosz, kl. IIIśród Polaków - Jana Pawła II.
przyczyniają się do zbawienia Na zakończenie tego uroczyste-Święto szkoły to dzień szczegól-
świata. Niech Jego Matka Mary- go dnia odbył się mecz piłki noż-ny, dzień oddania czci Ojcu świę-
ja, towarzyszy wam i napełnia wa- nej - nauczyciele kontra ucznio-temu,  głębsze poznanie Jego nau-
sze serca radością”. wie, jako że papież był fanem klu-ki, szczególnie tej, kierowanej do 

Zgromadzeni w sali uczniowie i bu piłkarskiego „Cracovia”. młodzieży. 
rodzice w skupieniu wysłuchali Uroczystość miała miejsce 26. X Anna Liberda
zaprezentowanego programu i i rozpoczęła się Mszą św. w ko-
rzęsistymi brawami nagrodzili je-ściele parafialnym w Niedźwie-     SPROSTOWANIE
go wykonanie.dziu, po której uczestnicy uroczy-

W ostatnim numerze “Zgody” w Z kolei głos zabrała wicedyrek-stości przeszli pod pomnik Papie-
artykule Witaj szkoło!znalazły się tor szkoły Dominika Gniecka, za-ża, u którego stóp złożono kwiaty i 
dwa istotne błędy. praszając wszystkich do udziału w zapalono znicze. 

 1. Powtórzenie konkursu naka-konkursach związanych z osobą Dalsza część uroczystości odby-
zał Wójt Gminy, a nie - jak napi-Patrona szkoły. Przewidziano na-ła się w szkole. W stosownie ude-
sałem - władze wojewódzkie.stępujące konkurencje: konkurs korowanej sali gimnastycznej, u-

 2. Zawieszona (z powodu wy-rodzin, familiada, kremówki, kon-czniowie klasy VI zaprezentowali  
roku sądowego) była dyrektorka kurs plastyczny, mecz piłki noż-montaż słowno - muzyczny, po-
szkoły nie przebywała na urlopie nej. Konkursowe zmagania trwały święcony Patronowi szkoły, a   
na poratowanie zdrowia, lecz za-do godzin popołudniowych. Po przygotowany pod kierunkiem D. 
trudniona została w gminie na sta-nich nastąpił najmilszy punkt pro-Gnieckiej, S. J. Rokosz i J. Socha-
nowisku koordynatora unijnego gramu - wręczenie nagród i pa-ckiej. Na zakończenie występu 
projektu: Z radością idę do szkoły. miątkowych dyplomów. Nagro-zwrócili się do uczestników uro-

Przepraszam Czytelników, oraz    dzonych, komisja konkursowa czystości tymi słowami: 
Osoby zaangażowane w sprawę, wyłonić musiała także spośród li-- Papież Jan Paweł II był czło-
za niezamierzoną dezinformację cznych prac plastycznych, przy-wiekiem wielkim, nie dlatego, że 
wynikłą z faktu dokonania prze-gotowanych przez uczniów. Nie był głową Kościoła, a dlatego, że 
druku tekstu zamieszczonego w łatwo było wybrać, bo wszystkie urzekł swoim postępowaniem ca-
jednej z gazet. były piękne i przygotowane z ser-ły świat, zakochał w sobie czło-

Nigdy nie było (i nie jest) moim cem, a poziom wysoki. Po wnikli-wieka. Był wielki bo był taki ludz-
zamiarem obrażać kogokolwiek, a wej analizie przyznano następu-ki. Weźmy sobie do serca słowa, 
błędy, choć nie powinny, jednak jące miejsca:które pozostawił w swoim liście 
się w życiu zdarzają i nie popełnia    W kategorii klas 0 - III: do dzieci. Niech to będzie przesła-
ich jedynie ten, kto nic nie robi!            I - Bartłomiej Stróżak, kl. IIniem dnia dzisiejszego dla nas: 

                                             SS     II -Karolina Krzysztofiak, kl. I- „Pragnę powierzyć waszej mo-
III - Marlena Strama, kl. III  ===============dlitwie, drodzy, mali przyjaciele, 
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To niezapomniane wrażenia, Co Pani sądzi o wielkiej ilości 
stąd zawsze będę je pamiętać. Pra- podręczników, jaka zalewa w tej 
cę zaczynałam w bardzo małej chwili szkoły?
szkole, w której spotkałam wspa- Proces chyba nie do zatrzyma-
niałych uczniów. Do dzisiaj pa- nia, lecz wymaga mądrych, roz-
miętam ich z imienia i nazwiska, ważnych i kompetentnych nau-
choć od tamtej pory minęło tyle lat czycieli. To, z jakich podręczni-

Jakie są plusy i minusy w pracy ków korzystają uczniowie, zale-
dyrektora szkoły? ży od nauczycieli. Jako dyrektor 

Z początkiem roku szkolnego Dyrektorem się bywa, nauczy- szkoły będę się starała, aby podrę-
2012/2013, stanowisko Dyrektor cielem się jest.Plusy i minusy? Jak czniki nie zmieniały się co roku, a-
Szkoły w Podobinie objęła mgr na każdym stanowisku.Zaletą pra- by mogli z nich korzystać ucznio-
Barbara Dziwisz. Prezentujemy cy na stanowisku dyrektora szkoły wie z klas młodszych.
naszym Czytelnikom wywiad z jest to, że ma się wpływ na bazę Czego, środowisko, rodzice, na-
nową Dyrektor. dydaktyczną szkoły, na jej rozwój. uczyciele i uczniowie mogą spo-

    Cieszę się z każdego przeprowa- dziewać po tym roku szkolnym? 
Prosimy Panią Dyrektor o krót- dzonego remontu, nowych pomo- Jakie ma Pani najbliższe plany w 

ką autoprezentację. cy dydaktycznych, pozyskanych zakresie zarządzania szkołą? 
 Najtrudniej mówić o sobie, ale pozabudżetowych środków finan- Chciałabym wspólnie z nauczy-

jeśli już, to nasuwają mi się te sło- sowych. Wadą jest, że praca dyre- cielami, uczniami i rodzicami spo-
wa: - „Tylko życie poświęcone in- ktora jest mocno zbiurokratyzo- rządzić kilkuletni program rozwo-
nym, warte jest przeżycia”. wana. ju szkoły. Zastanowić się nad jej 

Kiedy przyszłam do pracy w po- Jak układa się współpraca z mocnymi i słabymi stronami, nad 
przedniej szkole, w której praco- gronem pedagogicznym. Które szansami i zagrożeniami. Szkoła 
wałam przez 27 lat, była to bardzo cechy szczególnie ceni Pani u na- funkcjonuje w określonym środo-
zaniedbana szkoła; zrobiłam z niej uczycieli? wisku, zależy mi na jej integracji z 
„cacko”, którym mogę się szczy- Najważniejsza jest w szkole  tym środowiskiem w realizacji 
cić. Osiągnęłam to dzięki ogrom- przyjazna atmosfera, którą tworzą wspólnych projektów. Nie ukry-
nemu zaangażowaniu poprzed- uczniowie i nauczyciele. Jeżeli wam, że bardzo zależy mi na pod-
nich władz gminy, rodziców i nau- szkoła chce odnieść sukces, to niesieniu wyników egzaminów 
czycieli. Napisano kiedyś o mnie: musi mieć określone cele, do któ- zewnętrznych, a to wymaga pracy 
zdecydowana, kreatywna, komu- rych realizacji będą wspólnie dą- nauczycieli i uczniów, oraz wspar-
nikatywna. żyć dyrektor, nauczyciele i ucz- cia rodziców. 

Po maturze postanowiłam kon- niowie przy wsparciu rodziców.  Które wydarzenia uznałaby 
tynuować naukę w Wyższej Szko- Bez tej współpracy w procesie Pani za osobisty sukces 2012 ro-
le Pedagogicznej w Krakowie. Od wychowawczym, szkoła przestaje ku?
dziecka marzyłam o tym, żeby zo- pełnić swoją funkcję. Dlatego du- Szkoła narzuca rytm memu ży-
stać nauczycielką; kocham pracę z żą uwagę przywiązuję do stworze- ciu, dlatego pozwoli Pani, że pod-
młodzieżą, daje mi ona dużo saty- nia w placówce dobrego klimatu. sumowania dokonam przy końcu 
sfakcji. U nauczycieli cenię kreatywność, roku szkolnego. Marzę o stworze-

Czym się Pani zajmuje poza na- kompetencję, pasję i zaangażowa- niu w szkole takiej atmosfery, by 
uczaniem? nie. nauczyciele do pracy, a uczniowie 

Znajduję czas na rozwijanie wła- Nauczyciele straszeni są niżem do szkoły przychodzili z przyjem-
snych zainteresowań. Jako radna demograficznym wśród uczniów, nością.
wojewódzka, czynnie uczestniczę który ma spowodować zmniejsze- Dziękuję za rozmowę. Życzę, by 
w życiu Małopolski. Dużą radość nie ilości miejsc pracy. Jak ta 2013 rok, spełnił wszelkie oczeki-
sprawia mi fakt, jeśli mogę coś sprawa wygląda w Pani szkole? wania Pani jako Dyrektor szkoły, 
zrobić dla drugiego człowieka, dla  Z roku na rok liczba uczniów w oraz wszelkiej pomyślności w ży-
regionu. naszej szkole maleje, mam jednak ciu osobistym i wiele satysfakcji z 

Czy pamięta Pani swoje pierw- nadzieję, że nie doprowadzi to własnych dokonań. 
sze spotkanie ze szkołą, pierwsze zmniejszenia liczby oddziałów.

Rozmawiała Anna Liberdalekcje, pierwszych uczniów? 



 W dniach 25 - 28 X odbył Ok. 130 ministran-
się 38 Festiwal Folklory- tów i lektorów z 9-ciu 
tyczny Limanowska Sła- parafii naszego deka-
za. Na scenie limanows- natu rywalizowało w 
kiego Domu Kultury wy- ostatni dzień listopa-
stąpiło 648 osób: 7 doro- da w Hali Sportowej 
słych i 6 dziecięcych ze- w Mszanie Dolnej o 
społów regionalnych), 2 tytuł najlepszej dru-
grupy obrzędowe, 18 mu- żyny w halowej piłce nożnej. 

zyk (10 dorosłych, 6 młodzieżowych i 2 dziecię- Ministrantów - piłkarzy i lektorów - piłkarzy, po-
ce); 8 instrumentalistów (6 dorosłych, 1 młodzie- dzielono na trzy grupy wiekowe. Najmłodsi, to u-
żowy i 1 dziecko), 14 śpiewaków solistów (8 do- czniowie szkoły podstawowej, kolejna grupa to 
rosłych, 2 młodzieżowy, 4 dzieci), 11 grup śpie- gimnazjaliści i najstarsza, to chłopcy ze szkół po-
waczych (7 dorosłych, 2 młodzieżowe i 2 dziecię- nadgimnazjalnych.
ce), 14 gawędziarzy (10 dorosłych, 1 młodzieżo- Pośród ministrantów - piłkarzy ze szkół podsta-
wy i 3 dzieci) oraz 4 mistrzów z uczniami. wowych, triumfowali goście z Niedźwiedzia. Za 
   Nasze osiągnięcia w tegorocznej Słazie: nimi uplasowali się ministranci z Łętowego i go-
               MUZYKI LUDOWE - Młodzież: spodarze - ministranci z kościoła Bożego Miło-
I miejsce - PORYMBIANIE z Poręby Wielkiej; sierdzia. 
II miejsce - TURBACYKI z Koniny. W kategorii gimnazjalistów bezkonkurencyjni 
           INSTRUMENTALIŚCI LUDOWI:  okazali się lektorzy z kościoła Bożego Miłosier-
I miejsce: Bronisław Kaczor z Poręby Wielkiej dzia w Mszanie Dln. Ich wyższość na boisku mu-
                 Franciszek Krzysztofiak z Koniny. sieli uznać rówieśnicy z Koniny i Kasinki Małej.
                         MISTRZ I UCZEŃ: W kategorii szkół średnich (ponadgimnazjal-
I miejsce - Bronisław Kaczor z uczniami: nych), najlepszych lektorów - piłkarzy w dekana-
                   Gabrielą Pitek i Łukaszem Pitek cie mszańskim ma parafia św. Stanisława Biskupa 
                       ŚPIEW SOLOWY: Męczennika z Koniny. Na II miejscu znalazła się 
Wyróżnienie - Anna Kaciczak z Poręby Wiel- reprezentacja lektorów z kościoła św. Michała w 
                         kiej (w kategorii dorosłych); Mszanie Dolnej, a trzecie miejsce zajęli lektorzy z 
III miejsce - Marta Bednarz z Koniny parafii św. Sebastiana w Niedźwiedziu. 
                     (w kategorii młodzieżowej). Laureatom gratulujemy!                                 
                       GRUPY ŚPIEWACZE: 
II miejsce - KONINIANKI z Koniny. Na przełomie 
                           GAWĘDZIARZE:  października i 
II miejsce - Stanisław Kurek z Koniny.        listopada od-

były się zebra-
nia wiejskie.

Uczestniczyli 
w nich Wójt J. 
Potaczek, rad-
ni, członkowie 

Zakończyły się rozgrywki ligowe w rundzie je- Rad Sołeckich, 
siennej sezonu 2012/13. Grająca w klasie B dru- mieszkańcy. 
żyna seniorów GKS „Orkan Niedźwiedź” odno- Wiodącymi tematami zebrań były: instalacja so-
towała 2 zwycięstwa, 2 remisy oraz 3 porażki i za- larów, sprawozdanie o stanie realizacji inwestycji 
jęła 6 miejsce z dorobkiem 8 punktów. przewidzianych w tegorocznym kalendarzu, tryb 

Informujemy kibiców piłkarskich, że utworzona realizacji ustawy “śmieciowej” na terenie gminy. 
została i prowadzona jest na wysokim poziomie Uczestnicy zebrań omówili także bieżące spra-
strona www poświęcona lokalnym rozgrywkom wy swoich sołectw.                                            
piłki nożnej. Link do niej znajduje się na portalu Stronę opracował 
Gminy Niedźwiedź. Stanisław Stopa
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od 2008 do 2012 roku. Jego cele to: aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób długotrwale bezro-
botnych w wieku 35 - 55 lat, korzystających z po-
mocy społecznej w GOPS w Niedźwiedziu, oraz 
podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejęt-
ności, umożliwiających ponowne wejście na ry-
nek pracy. W ramach projektu w 2008 r. aktywi-
zacją objęto 6 osób, w 2009 r. wsparciem objęto 8 
osób, którego celem było podniesienie kompeten-
cji zawodowych i społecznych beneficjentów po-
mocy społecznej, poprzez stworzenie systemu 
kompleksowego wsparcia. Działania projektowe 
w 2010 roku objęły wsparciem 20 osób i zostały 

Została zakończona i oddana do użytku najwięk- podzielone na dwa moduły. Z zajęć w ramach Mo-
sza inwestycja realizowana w naszej gminie w dułu I „Aktywizacja osób niezaradnych życiowo” 
2012 roku - zmodernizowane ujęcie wody w Porę- skorzystało 10 kobiet, w ramach Modułu II „Krea-
bie Wielkiej (Koninkach) oraz rozbudowana linia tywne formy spędzania wolnego czasu 10 uczest-
wodociągowa.    ników wzięło udział w 5 - dniowym wyjeździe do 

W kwietniu Wójt Janusz Potaczek podpisał z Sa- Rożnowa. Moduł II przeznaczony był głównie dla 
morządem Województwa Małopolskiego umowę młodzieży, dając jej możliwość aktywnego spę-
o dofinansowanie Projektu: „Wykonanie robót za- dzenia czasu wolnego. W 2011 r. udział w projek-
bezpieczających ujęcie wody, rozbudowa stacji u- cie wzięło 11 osób niepełnosprawnych. Wycho-
zdatniania wody i systemu zaopatrzenia w wodę dząc im naprzeciw, w ramach projektu odbywały 
Gminy Niedźwiedź w miejscowościach Konina, się szkolenia  „Wizaż” w których uczestniczyło 5 
Niedźwiedź, Poręba Wielka” w ramach działania kobiet, oraz „Pracownik monitoringu w Ochronie 
„Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności 
Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to 2.208.152,75 zł. 
Środki z samorządu województwa małopolskiego 
wyniosły 75% kwoty wydatków, a wkład własny 
gminy wyniósł 25% kosztów całkowitych wydat-
ków kwalifikowanych projektu.

Zakres inwestycji obejmował; wykonanie robót 
zabezpieczających ujęcia wody i stację uzdatnia-
nia takich, jak, m.in. wymiana złoża, rusztu z rur 
stalowych, krat na ujęciu progowym, demontaż 
rurociągu żeliwnego, zasuw, studni z kręgów, wy-
konanie otuliny betonowej zabezpieczenie narzu-
tem kamiennym brzegów potoku, demontaż i wy- Obiektów i Mienia” - 5 osób. Tegoroczny projekt 
konanie sieci wodociągowych. Roboty ziemne o- objął wsparciem 20 osób. Szkolenie obejmowało 
bejmowały: wykopy i zasypywanie, roboty mon- zajęcia z psychologiem i grupowe z doradcą za-
tażowe, renowację nawierzchni asfaltowych i wodowym. W ramach szkolenia z obsługi hotelar-
żwirowych oraz zabezpieczenie dna i brzegów po- skiej, prowadzone były zajęcia z zakresu obsługi 
toków.                                                      S. Stopa ruchu turystycznego oraz zajęcia praktyczne. 

W konferencji uczestniczyli radni oraz benefi-
cjenci projektu z naszej gminy. Organizatorem był 21 XI w willi Janiny Tram w Porębie Wielkiej 
GOPS w Niedźwiedziu, który wywiązał się zna-odbyła się konferencja dotycząca realizowanego 
komicie ze swej roli, przygotowując materiały dla przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
wszystkich uczestników. Po wspólnym obiedzie, Niedźwiedziu projektu  pn. „Inwestycja w przy-
osoby biorące udział w projekcie otrzymały za-szłość. Program aktywizacji społecznej i zawo-
świadczenia i certyfikaty z rąk Zofii Szymańskiej, dowej w Gminie Niedźwiedź”. Konferencja była 
kierowniczki GOPS .                        Anna Liberda podsumowaniem realizacji projektu trwającego 
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wszystkim obecnym wręczyć po kalne media. Zanim jednak do te-
egzemplarzu albumu. Przy okazji go doszło, dwukrotnie uczestni-Rok 
informujemy członków Związku, czyliśmy w sesjach Rady Miasta, 
którzy z różnych powodów nie gdzie nasi przedstawiciele zgłosili 2012 
wzięli udziału w obchodach Jubi- radnym argumenty za nie przeno-
leuszu, że jest możliwość nabycia szeniem pomnika.u  
albumu za darmo u Prezesa Zarzą- Poza tym, jak co roku, odbył się 
du Andrzeja Napory, Wicepreze- opłatek Oddziału, Majówka na Pod-
sa Stanisława Burnosa, Sekretarza Orkanówce, latem msze św. góral-
Andrzeja Gruszczyka i Skarbni- skie we wszystkich parafiach; po halan
czki Józefy Lupy. Warunek - opła- jednej z nich, 29 lipca w Porębie 
cone składki członkowskie. Wielkiej, odbył się spektakl opery 

Kolejną ważną sprawą w którą Franciszka Łojasa Kosli „Jan Pa-To był rok jubileuszowy 10-le-
angażowali się członkowie i Za- weł II na Podhalu” z inicjatywy cia istnienia Oddziału, a właści-
rząd Oddziału, był pomysł prze- ks. Janusza Moskały przejętej i wie to ponad 30-lecia, jeśli wziąć 
niesienia pomnika Wł. Orkana w zrealizowanej przez jego następcę pod uwagę wszystkie próby po-
Nowym Targu z Rynku na Plac ks. Zdzisława Bogdanika i naszej wołania Związku Podhalan na te-
Słowackiego. Wspieraliśmy w tej pomocy. renie Gminy, z których pierwsza 
sprawie działania Zarządu Głów- Jak co roku w Koninie i Porębie, miała miejsce w roku 1980. Zre-
nego Związku Podhalan, który zo- nasi górale - członkowie trzymali sztą działalność regionalna miała 
stał oszukany przez burmistrza straż przy grobie Pańskim w Wiel-tu miejsce dużo wcześniej, tyle, że 
Nowego Targu, Marka Fryźlewi- ki Piątek i Wielką Sobotę.  o czysto lokalnym zasięgu i bez 
cza. Pan Burmistrz najpierw pise- Odbyliśmy kilka zebrań ogól-szyldu Związku. Całą wiedzę na 
mnie i w publicznej wypowiedzi nych i posiedzeń Zarządu. Nasz ten temat pięknie zebrał i zamie-
słownej obiecał pomnika nie prze- Poczet Sztandarowy brał udział ścił w albumie wydanym z okazji 
nosić, a potem dopuścił do doraź- we wszystkich uroczystościach tego jubileuszu p. Stanisław Sto-
nego uchwalenia przez Radę te- gminnych i kościelnych, a także w pa, za co składamy Mu serdeczne 
goż przeniesienia i je zrealizował. opłatku ogólnozwiązkowym oraz podziękowanie. 

Jako działacze ze stron rodzin- dorocznej, Tischnerowskiej Mszy Kolejne podziękowania należą 
nych Władysława Orkana nie mo- pod Turbaczem, a potem w po-się Wójtowi Januszowi Potaczko-
gliśmy tego zostawić bez reakcji. święceniu Pomnika Partyzanckie-wi i Lokalnej Grupie Działania z 
Dlatego wzięliśmy udział w prote- go. Nasza delegacja wzięła też u-Mateuszem Cichańskim i Justyną 
ście przeciw p. Burmistrzowi na dział w Rekolekcjach Góralskich Rapciak (aktualnie Palka), za zło-
sympozjum naukowym w Pań- w Nowym Targu 18 i 19 listopada.żenie skutecznego wniosku na sfi-
stwowej Wyższej Szkole Zawo- I tak, szczęśliwie, minął nam ko-nansowanie wydania albumu.
dowej w Nowym Targu w dniu 17 lejny rok.Dzięki tym staraniom, mogliś-
października,  co  odnotowały  lo- Andrzej Gruszczykmy w dniu Jubileuszu - 2 września 

 

Ponadto w każdej szkole dzięki projektowi zatrud-
niony był psycholog i logopeda. W jego ramach od-
były się 4 wyjazdy edukacyjne, w których 280 ucz-
niów zwiedziło Warszawę i Wielkopolskę (Gniez-
no, Poznań, Toruń i Biskupin). Wyjazdy w całości 
sfinansowane były ze środków projektu.

Łącznie koszt projektu wyniósł 1 mln 613 tysięcy 
Grudzień ‘2012 był ostatnim miesiącem funkcjo- złotych. Objętych nim było ok. 660 dzieci.

nowania w naszej Gminie dużego projektu eduka- Wiele szczegółów o projekcie zainteresowani 
cyjnego pod nazwą „Z radością idę do szkoły”. Pro- znajdą na stronie:
jekt adresowany był do uczniów czterech szkół pod-  www.zradosciaidedoszkoly.niedzwiedz.pl 
stawowych. Dzięki niemu przez 2 lata funkcjono- Są tam zamieszczone filmy z wycieczek i spekta-
wało w szkołach szereg kółek zainteresowań, za- kli teatralnych, a także opis poszczególnych zajęć i 
równo przedmiotowych, jak i artystycznych. Naj- wiele zdjęć. Projekt był współfinansowany przez U-
ważniejsze z nich to: „Matematyka na wesoło ”, „Z nię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
przyrodą po imieniu”, „Dziedzictwo kulturowe Pol- szu Społecznego, realizowanego w ramach Projek-
ski”, język angielski, „Zabawa w teatr”, a także za- tu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
jęcia ruchowe „Żyję zdrowo”. Dyrektor mgr Tomasz Zawirski
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historię potraw dawnych Zagó- zentowały się znakomicie i zasłu-
rzan. A było to tak: żyły na najwyższe uznanie, toteż 

Najsmaczniejszą przyprawą ku- uhonorowano je pamiątkowymi 
chni góralskiej była i jest pomy- dyplomami i równorzędnymi na-
słowość gospodyń. Nasza ziemia grodami rzeczowymi, ufundowa-
jest piękna, ale niestety nie bardzo nymi przez GCK i nagrodą pie-
urodzajna, gleby są tutaj niskiej niężną od Wójta Gminy. 
jakości. Widać tu coraz częściej Postanowiono natomiast wyróż-
duże obszary pól, leżące odło- nić najlepsze potrawy spośród 
giem. W dawnych czasach takich wszystkich zaprezentowanych. 
krajobrazów nie było. Każdy ka- Wśród nich znalazły się:

IX Gminny Konkurs wałek ziemi był w jakiś sposób wy- KGW z Poręby Wielkiej - kwa-
korzystany. Dawniej pieniędzy na śnica z żeberkami, kołacz z serem. Potraw Regionalnych
wsi nie było, a jak się jakieś uciu- Prezentowano również paszteciki 
łało, to najczęściej za nabiał, jaj- z grzybami i kapustą, wędliny 

W sobotę 17 XI w budynku re- ka, czy produkty przyniesione z la- własnego wyrobu, bunc, chleb, 
mizy OSP odbył się IX Gminny su. W pierwszej kolejności były o- smalec ze skwarkami, dżemy, tort 
Konkurs Potraw Regionalnych. ne przeznaczane na zakup soli (piękna porębianka), nalewka z 
Jego organizatorami byli Gminne głównie do konserwowania jedze- czernic. 
Centrum Kultury i Wójt Gminy.  nia. Produktów żywnościowych w KGW z Koniny - żurek z kiełba-
Uczestniczyły Koła Gospodyń ogóle nie kupowano, musiało wy- są i jajkami oraz kycioki ze skwar-
Wiejskich działające na terenie starczyć to, co urosło w polu. Da- kami. Smakowicie wyglądały cia-
gminy. Tak, jak w poprzednich la- wna kuchnia była bardzo skrom- sta domowego wypieku, wędliny, 
tach, konkurs był kultywowaniem na, wręcz uboga, oparta o takie oscypki, korboce, bunc, rydze w 
tradycji zagórzańskich przez produkty jak: ziemniaki, kapusta, zalewie.
KGW poprzez wykorzystanie tra- groch, czy fasola oraz grube kasze KGW z Podobina - pierogi z ka-
dycyjnego ubioru, rekwizytów i mąkę mieloną na żarnach. Dzięki pustą i mięsem, rolada z kurczaka 
kuchennych i wspaniałym prze- pomysłowości góralskich gospo- z sosem z kurkuny. Były także: jaj-
glądem regionalnych wyrobów dyń, nawet z tych skromnych zaso- ka faszerowane, sałatki, smalec ze 
sztuki kulinarnej, charakteryzują- bów udawało się ugotować czy u- skwarkami, wędliny, chleb wiej-
cych naszą, lokalną kuchnię. Na piec prawdziwe specjały. Teraz ski, ogórki kiszone. 
stołach znalazły się: wędliny, po- jest to bardzo utrudnione, głównie  KGW z Niedźwiedzia - flaczki z 
trawy mięsne, warzywa, sałatki, dlatego, że we wsiach, niestety, drobiu z jarzynami, kaszanka z ca-
pierogi, pyszne tradycyjne wypie- coraz mniej jest pieców z orygi- cykami. Zachęcały do degustacji: 
ki, a także różnorakie domowe na- nalnymi blachami, czy piecami do schab z serem żółtym własnej ro-
lewki. wypiekania chleba i innego ciasta. boty, jajka faszerowane, bułeczki 

Zgodnie z regulaminem konkur- W naszej gminie, jak widać, są drożdżowe z kakao, nalewki, cia-
su, biorąc pod uwagę: zgodność jeszcze gospodynie, które potrafią sta domowego wypieku, czy ma-
kuchni z lokalną tradycją, wygląd przyrządzić z regionalnych pro- rynowane grzyby.  
stoiska, estetykę i formę podania duktów smakowite dania. Przygo- Nagrodę specjalną otrzymały 
potraw, ich walory smakowe oraz towują one produkty żywnościowe „kycioki” przygotowane przez 
strój prezentujących potrawy, ko- nie tylko z okazji konkursu potraw, KGW z Koniny. Patelnie wręczył 
misja konkursowa w składzie: An- ale również swoje umiejętności u- p. Leszek Leśnik z Małopolskiej 
na Liberda - wiceprzewodnicząca kazują, przygotowując degusta- Izby Rolnej. 
Rady Gminy, Franciszek Dziedzi- cje podczas różnych imprez, a to: Po ogłoszeniu werdyktu i wrę-
na - wicestarosta limanowski, Le- corocznych „Majówek u Orka- czeniu nagród, odbyła się wspól-
szek Leśnik - przedstawiciel Ma- na”, dożynek, opłatków, ogólno- na degustacja przygotowanych 
łopolskiej Izby Rolnej, Jan Koch- polskich targów turystycznych, potraw przez zaproszonych go-
niarczyk -  prezes Stowarzyszenia czy różnych przeglądów na szcze- ści, a wszystko to przy muzyce 
EKO i AGRO - Turystycznego, blu powiatowym. To dzięki tym go- regionalnego zespołu „Kaczory” 
oceniła potrawy konkursowe. spodyniom, dzisiejsze pokolenie z Poręby Wielkiej.      A. LiberdaZanim jednak rozpoczęły się będzie znało regionalne potrawy. 
konkursowe zmagania, imprezę Wreszcie przyszedł czas na roz-
rozpoczęła Jadwiga Zapała - kie- strzygniecie konkursu. Decyzja 
rowniczka GCK powitaniem go- komisji była jednoznaczna:  
ści, po czym przedstawiła krótką wszystkie Koła Gospodyń zapre-

ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Niedźwiedziu 23



Teraz przyszedł czas na pasowanie na dzielnego 
i prawdziwego przedszkolaka. Kandydaci musieli 
pokonać odpowiednio przygotowany tor przesz-
kód, przy którym wykazali się niezwykłą spraw-
nością fizyczną. Wszystkie dzieci zdały test wzo-
rowo. Następnie złożyły ślubowanie, a Dyrektor-
ka osobiście pasowała każde dziecko na pełno-
prawnego przedszkolaka, specjalnie na ten cel 
przygotowanym pędzlem. Na pamiątkę tego waż-
nego wydarzenia, dzieci otrzymały dyplomy, zna-
czki i słodycze. Pasowanie na przedszkolaka nie 
obyło się bez grymasów, cała uroczystość zakoń-
czyła się jednak uśmiechami dzieci i dumnych ze 
swoich pociech rodziców.                                

Z WIZYTĄ 
U PRZEDSZKOLAKÓW 
W PORĘBIE WIELKIEJ

W czwartek 15 listopada w przedszkolu w Porę-
bie Wielkiej odbyło się uroczyste pasowanie na 
przedszkolaka. Uroczystość pasowania to wielkie 
przeżycie nie tylko dla najmłodszych dzieci, ale 
również dla ich rodzin. Dzieci poznają nowe śro- „Którędy, którędy, droga do Poręby”- śpiewają 
dowisko, jakim jest przedszkole, nawiązują bliż- dzieci z zespołu regionalnego „Malućkie Gronic-
szy kontakt z rówieśnikami, zdobywają umiejęt- ki”, działającego przy Przedszkolu w Porębie już 
ności i nawyki, tak potrzebne w późniejszym ży- prawie 20 lat. W zespole tańczą i śpiewają najstar-
ciu. Muszą również sprostać wymogom stawia- sze przedszkolaki. Opiekę nad nimi sprawują obe-
nym przez nauczycieli i personel przedszkola. cnie nauczycielki Elżbieta Flig i Maria Głowacka, 
Przyjęcie do grona przedszkolaków nowo przy- która prowadzi zespół od początku. Wcześniej 
byłych dzieci, to również sprawdzian dla samych wspierały ją m. in. Jadwiga Cichańska, była dyre-
rodziców, którzy często zadają sobie pytanie, jak ktor Jadwiga Borucka, oraz obecna - Małgorzata 
zaadoptuje się ich dziecko w nowych warunkach. Drab. Repertuar zespołu jest stale modyfikowany, 

W przedszkolu w Porębie Wielkiej do pasowa- a powstał na podstawie literatury, ustnych przeka-
nia przystąpiła grupa maluchów w której znalazły zów oraz nagrań tutejszych zespołów ludowych. 
się 3 i 4 - latki. Scenariusz uroczystości przygoto- Stroje dla małych artystów, zwłaszcza dziewczy-
wała Anna Tram. Dzieci pod jej kierunkiem i z po- nek, przygotowują rodzice, natomiast portki dla 
mocą Bożeny Stróżak, przez wiele dni pilnie u- chłopców wykonały Anna Tram i Małgorzata 
czyły się piosenek, wierszy i tańców, cierpliwie Drab. Zespół tradycyjnie uświetnia swoim wystę-
znosiły kolejne próby części artystycznej. Był to pem coroczne obchody Święta Patrona Szkoły w 
dla dzieci ogromny, ale miły wysiłek. Uporały się Porębie Wielkiej, oraz prezentuje się przed rodzi-
z tym znakomicie, czego efekty mogli podziwiać cami na zakończenie roku szkolnego. Dzieci brały 
rodzice i zaproszeni goście. udział w Majówce u Orkana, podczas gminnego 

Wreszcie nadeszła upragniona i długo oczeki- konkursu plastycznego Nasze Gorce. 2 XII przed-
wana chwila. W pięknie udekorowanej sali, zgro- szkolaki dały występ w trakcie uroczystości Jubi-
madzonych rodziców i gościa w osobie Wójta Ja- leuszu 50 i 25 - lecia pożycia małżeńskiego w Do-
nusza Potaczka, powitała Dyrektorka Przedszkola mu Strażaka. 6 grudnia zespół zaprezentował się 
Małgorzata Drab. Dzieci w galowych strojach na spotkaniu mikołajkowym dla dzieci niepełno-
przedstawiły przygotowany program artystyczny, sprawnych zorganizowanym w Liceum Ogólno-
podczas którego prezentowały umiejętności recy- kształcącym w Mszanie Dolnej. Występy małych 
tatorskie, muzyczne i taneczne. Za swój pierwszy Zagórzan wszędzie spotykały się z aplauzem i 
wspólny występ, młodzi artyści zostali nagrodze- wywoływały uśmiech na twarzach widzów.
ni burzliwymi i gromkimi brawami.                      Opracowanie strony Anna Liberda
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grać. Systematycznie szlifowaliśmy swoje umie-   ROK 2012 jętności i poszerzaliśmy repertuar pod kierunkiem 
Jakuba Rusieckiego. W NASZEJ OCENIE

Andrzej Smaciarz - opiekun Zespołu

Rok 2012 pod względem wykonanych inwesty-
Miniony rok był dla Stowarzyszenia Gospodar-

cji uważam za bardzo udany. Zrobiono drogi do 
stw EKO i Agroturystycznych „Gazda” w Niedź-

osiedli i wykonano remonty już istniejących. Zo-
wiedziu podobny do lat poprzednich. Członkowie 

stały zabezpieczone osuwiska. Dziękuję wszyst-
Stowarzyszenia uczestniczyli w licznych szkole-

kim, którzy się do tych prac przyłożyli, bo mamy 
niach, kursach i konferencjach organizowanych 

połączenie wszystkich osiedli ze światem. Dzię-
przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Małopolski O-

kuję Wójtowi, Radzie Gminy i Radzie Sołeckiej 
środek Doradztwa Rolniczego. Wzięli też udział 

za dobrą współpracę. 
w szkoleniu na Słowacji. Czynnie uczestniczyli w 

Piotr Haras -  sołtys wsi Poręba Wielka imprezach gminnych takich, jak, Majówka u Or-
kana, Dożynki, Konkurs Potraw Regionalnych.

Rok 2012 mogę uznać za udany ze względu na Dzięki wdrażaniu programów z PROW gospo-
to, iż udało się zrealizować kilka inwestycji na te- darstwa w naszej gminie otrzymały około 600 ty-
renie wsi. Była to druga część drogi na osiedle Li- sięcy zł. W maju 2012 r. złożyliśmy wniosek do 
pówka oraz znacznego odcinka drogi do Krzyża Lokalnej Grupy Działania, na dokształcanie w 
Milenijnego. Współpraca z Wójtem Gminy, jak sprawach rozwoju turystyki i agroturystyki. 
również z mieszkańcami układała się pomyślnie. 

Jan Kochniarczyk - prezes Stowarzyszenia
Tadeusz Zapała - sołtys wsi Podobin

Od czterech lat, zespół „Porębiański Ród” z Po-
Miniony rok był dla straży rokiem przeciętnym, ręby Wielkiej umila czas swym śpiewem podczas 

bez większych zdarzeń losowych. Były natomiast różnego rodzaju gminnych wydarzeń, także re-
akcje ratownicze przy pożarach budynków miesz- prezentuje Gminę na folklorystycznych konkur-
kalnych oraz gospodarczych. Poza tym więcej by- sach. Największym osiągnięciem 2012 roku było 
ło ćwiczeń z krajowego systemu oraz na obiek- zajęcie I miejsca w konkursie śpiewu grupowego 
tach szkolnych. W 2012 r. został zakupiony sprzęt na 46 „Sabałowych Bajaniach” w Bukowinie Ta-
do ratownictwa medycznego, jest to torba medy- trzańskiej. Podczas XXX edycji konkursu „Druz-
czna z podręcznymi lekami oraz deska ratownicza backa” w Podegrodziu w kategorii śpiewu grupo-
do transportu chorych za 5 tys. zł., z czego 2,5 tys. wego, zespół zajął II miejsce. Na takiej samej po-
to dotacja z krajowego systemu, a reszta od spon- zycji uplasował się w II Festiwalu „Beskidzka 
sora tj. Banku Spółdzielczego w Niedźwiedziu. Podkówecka ‘2012”. 

W tym roku również rozprowadzaliśmy kalen- Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zespół skła-
darze. Za uzyskaną kwotę zakupimy umunduro- da wszystkim czytelnikom „Zgody” pogodnych i 
wanie galowe dla strażaków (jeden 600 zł.), a 2 błogosławionych chwil, zdrowych i spokojnych 
tys. przeznaczono na zakup materiałów do remon- świąt, także pomyślności i szczęścia w Nowym 
tu małego wozu strażackiego. Wszystkie prace Roku.
związane z remontem wykonali strażacy w czynie  Józefa Lupa
społecznym, czyli darmo. 

Pragnę poinformować wszystkich kierowców, Chór „Gloria Dei” działa przy Parafii Matki Bo-
że nadal obowiązuje zakaz parkowania samocho- żej Fatimskiej w Porębie Wielkiej od 2010 roku. 
dów na placu przed garażami, mimo, że szlaban 25-osobowy zespół uświetnia wszystkie ważniej-
jest opuszczony z przyczyn oczywistych. sze uroczystości religijne. W maju 2012 roku chór 

odbył swoje pierwsze zagraniczne tournee na U-
Andrzej Smaciarz  - prezes OSP

krainę, występując . w Katedrze Lwowskiej. 
W listopadzie br. zespół pod dyrekcją Beaty Kli-U „Gorcan” był to rok przeciętny. Występowali 
mek wziął udział w VI Zagórzańskich Spotka-na uroczystościach gminnych i kościelnych. Swo-
niach Chórów Laudate Dominum w Mszanie Dol-im graniem staraliśmy się podtrzymywać tradycje 
nej, uzyskując bardzo dobre recenzje i uznanie pu-góralskie. Podczas uroczystości kościelnych cza-
bliczności.                                        sami graliśmy w niepełnym składzie, ponieważ 

Beata Klimekdziewczyny są studentkami i nie zawsze mogą 

m.in

25
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- Kolędowanie przy żłóbku w kościele w Niedź-
wiedziu i w Koninie;

- koncert  na zakończenie kolęd w Koninie;
- uroczystość poświęcenia wozu strażackiego;
- Wielkanocna Rezurekcja;
- codzienne Majówki na wieży kościelnej w Nie-

dźwiedziu i Majówka przy kapliczce w Koninie;
- przywitanie i pożegnanie obrazu Jezusa Miło-

siernego; 
- uroczystość Bożego Ciała;
- Dożynki Gminne w Niedźwiedziu;
- Święto Niepodległości (11 listopada);
- występy na uroczystościach pogrzebowych
  i okolicznościowych.
Członkowie orkiestry na bieżąco prowadzą in-

Rok 2012 był kolejnym etapem w dwuletniej tensywne poszukiwania wśród swoich środowisk 
działalności Gminnej Orkiestry Dętej w Niedźwie- wszystkich chętnych do zasilenia jej szeregów. 
dziu. W ciągu tego roku skład orkiestry uległ zmia- Jedynym kryterium wstąpienia do orkiestry jest 
nie. Liczy ona obecnie 30 osób grających. Próby chęć i zapał, oraz odrobina talentu muzycznego.
odbywają się w każdy piątek  o godz. 18.00 i trwa- Bardzo dziękujemy wszystkim nas wspierają-
ją średnio około 3 godzin. Oprócz tego we wtorki, cym. Dziękujemy naszym wspaniałym rodzicom 
środy i czwartki udzielane są indywidualne lekcje za cierpliwość, motywację i za to, że cieszą się z 
dla dzieci uczących się gry. Na próbach ćwiczy każdego naszego występu i są z nas dumni, co 
się i opracowuje nowy repertuar, który wzbogaca niejednokrotnie pokazali. 
się w szybkim tempie. Dziękujemy za słowa uznania. To dzięki Wam 

Żeby zobrazować pracę orkiestry i wysiłek dnia wiemy, że robimy coś dobrego, a to dodaje nam 
codziennego wymienię najważniejsze wydarze- sił do dalszego działania. Dziękujemy!
nia, które były naszym udziałem:

Sylwia Karpierz - Kapelmistrzyni

Rok 2012 rozpoczął się dla klu-
bu GKS ORKAN Niedźwiedź bar-
dzo udanie, gdyż trampkarze star-
si (rocznik 97') zwyciężyli w tur-
nieju halowym o mistrzostwo po-
wiatu limanowskiego, organizo-
wanego przez Podokręg Limano-
wski. Dało im to awans do turnieju 
o mistrzostwo Okręgu N. Sącz, 
gdzie rywalizowali z takimi dru-
żynami jak Sandecja Nowy Sącz, 
Kolejarz Stróże, Dunajec Nowy 
Sącz. Młodzi zawodnicy zdobyli 
tam 4 miejsce, ale mimo to awan- zakończył zwycięstwem w turnie- cy próbować sił w ligach wyż-
sowali do mistrzostw Małopolski ju trampkarzy starszych “Mszana szych, przez co nasza drużyna tra-
w swojej kategorii, które w lutym Dolna Cup”, gdzie rywalizowało ci na wynikach sportowych. W o-
odbyły się w Krakowie. „Orkan” 12 drużyn. W rozgrywkach ,,na statnich latach klub opuścili: Piotr 
zdobył tam 7 miejsce, ustępując trawie”, czyli w II lidze powiatu Kaczor (Garbarnia Kraków), Da-
tylko takim drużynom jak Wisła limanowskiego, zarówno tramp- mian Wsół (Przebój Wolbrom), 
Kraków, Hutnik Kraków, Sande- karze jak i juniorzy zajęli II miej- Piotr Gniecki (Hutnik Kraków), 
cja Nowy Sącz, czy Unia Tarnów sce, co dało im awans do I ligi po- Dariusz Lupa i Wiesław Porębski 

Klub z Niedźwiedzia zaprezen- wiatu. W stawce tej po I rundzie (SMS Kraków), Dominik Krzy-
tował się również w turnieju halo- jesiennej przewodzi Limanovia, sztofiak i Marcin Cichański (Tur-
wym o puchar podokręgów (lima- Orkan zajmuje V miejsce  w tram- bacz Mszana Dolna). Od 2012 r. w 
nowskiego, nowosądeckiego, my- pkarzach i w juniorach, co jest klubie Orkan prowadzone są 
ślenickiego i wielickiego), zajmu- sporym osiągnięciem, biorąc pod przez Mateusza Misiurę zajęcia w 
jąc 2 miejsce. uwagę, że bardzo często klub opu- grupach Młodzików i Żaków. 

Koniec sezonu halowego Orkan szczają zdolni zawodnicy, pragną-                     Ireneusz Potaczek
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 3 grudnia, w I niedzielę Adwentu, przy współudziale parafii, 
USC oraz Gminnego Centrum Kultury, zorganizowane zostały 
kolejne już uroczystości Złotych i Srebrnych Godów. Na sumę 
do kościoła parafialnego w Niedźwiedziu przybyli Jubilaci z 
rodzinami z naszej Gminy, gdzie zostali serdecznie powitani 
przez ks. Dziekana M. Wójcika. W homilii ks. Dziekan podkre-
ślił rolę miłości małżeńskiej dla dobra rodziny i narodu. Na za-
kończenie nabożeństwa, Jubilaci otrzymali specjalne błogo-
sławieństwo. (Tekst homilii zamieszczamy na stronach 4 i 5).

Świecka część uroczystości, odbyła się w Domu Strażaka. 
Tu, zacnych Jubilatów i przybyłych Gości, powitał Wójt Gmi-
ny J. Potaczek. Okolicznościowe życzenia złożyli Jubilatom 
Starosta J. Puchała, Wicestarosta F. Dziedzina, Radna do Sej-
miku Małopolskiego B. Dziwisz, Przewodniczący Rady Gmi-
ny E. Krzysztofiak i Prezes Oddziału Związku Podhalan A. 
Napora. W imieniu Jubilatów wyrazy podziękowania złożył na 
ręce organizatorów Dyrektor J. Tomasiewicz. 

Złotym Jubilatom wręczono medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego. Wszyscy Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i upominki. Miłe i pełne ciepłych wrażeń spotkanie, uświe-
tniły występy przedszkolaczków z Poręby Wielkiej oraz dzie-

  cięcego zespołu “Turbacyki - Gorce” z Koniny. Jubilatom ży-
                                                                             czymy dużo, dużo zdrowia i tradycyjnych 100 lat!        S. Stopa

ZŁOTE PARY

Broźny Jan i Maria - Podobin
Jania Jan i Zofia - Poręba Wielka
Lupa Maciej i Jadwiga - Konina
Michalczewski Jan i Zofia - Konina
Rzepka Franciszek i Anna - Podobin

SREBRNE PARY

Adamczyk Adam i Maria - Podobin
Borowiec Zbigniew i Krystyna - Poręba Wlk.
Cichorz Tadeusz i Anna - Podobin
Cichorz Jan i Stanisława - Podobin  
Domagała Stanisław i Renata - Konina
Gniecki Krzysztof i Teresa - Poręba Wielka 
Gniecki Jerzy i Bogusława - Niedźwiedź
Halama Stanisław i Stanisława - Poręba Wlk.
Jarosz Krzysztof i Małgorzata - Konina
Krzysztofiak Władysław i Bożena - Podobin
Madej Stanisław i Barbara - Konina
Michalczewski Czesław i Stanisława - Konina
Michalczewski Marek i Kazimiera - Konina
Michorczyk Stanisław i Irena - Konina
Misiura Bronisław i Maria - Poręba Wielka
Misiura Tadeusz i Małgorzata - Poręba Wlk.
Moskała Jan i Justyna - Niedźwiedź
Mysza Marek i Zofia - Podobin
Napora Władysław i Janina - Konina
Napora Wojciech i Irena - Konina
Niedźwiedzki Andrzej i Zofia - Niedźwiedź
Odyjas Marian i Janina - Poręba Wielka
Palac Józef i Bożena - Konina
Piekarczyk Antoni i Anna - Niedźwiedź
Polak Mieczysław i Agata - Niedźwiedź
Tomasiewicz Janusz i Krystyna - Poręba Wlk.
Smaciarz Krzysztof i Dominika - Niedźwiedź
Sollich Wojciech i Joanna - Poręba Wielka
Stróżak Antoni i Bożena - Poręba Wielka
Wasylko Józef i Helena - Konina
Ważydrąg Wiesław i Zofia - Niedźwiedź
Woźniak Stanisław i Małgorzata - Poręba Wlk    
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