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    W styczniu - pierwszym miesi¹cu Nowego Roku - pary 
ma³¿eñskie obchodz¹ce Z£OTE I SREBRNE GODY, 
czyli Jubileusz 50-lecia i 25-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego 
prze¿yj¹ piêkn¹ i donios³¹ uroczystoœæ. Jubilaci wezm¹ 
udzia³ w dziêkczynnej Mszy œwiêtej, która zostanie od-
prawiona w koœciele w NiedŸwiedziu o godzinie 11.00, Tadeusz i Bogus³awa Andrusiuk z NiedŸwiedzia
nastêpnie na spotkaniu z w³adzami administracyjno- Micha³ i Beata Berdychowscy z Porêby Wielkiej
samorz¹dowymi gminy odbior¹ Medale Za D³ugoletnie Czes³aw i Janina Burczak z Koniny
Po¿ycie Ma³¿eñskie przyznane przez Prezydenta Rze- Józef i Józefa Cichorczyk z Porêby Wielkiej
czypospolitej.  Józef i Janina Domaga³a z Koniny

Tadeusz i Krystyna Domaga³a z Koniny
Czes³aw i El¿bieta Gawe³ z Porêby Wielkiej
Józef i Maria Gawe³ z Koniny
Stanis³aw i Anna Grzêda z Koniny
Andrzej i Janina Jaworscy z Koniny
Józef i W³adys³awa Kaciczak z Porêby Wielkiej
Józef i Halina Kacik z Podobina
Jan i Stanis³awa Kacik z Porêby Wielkiej
Stanis³aw i Zofia Kacik z Porêby Wielkiej
Andrzej i Maria K³aptocz z NiedŸwiedzia
Andrzej i Józefa Lasyk z NiedŸwiedzia
Jan i Halina Madej z Koniny

W³adys³aw i Janina Gawe³ z Podobina Józef i Maria Madej z Koniny
Adam i Maria Ko³odziej z Koniny Wojciech i Maria Matu³a z Porêby Wielkiej
Andrzej i Bronis³awa Krzan z Koniny Józef i El¿bieta NiedŸwiedzcy z Koniny
Józef i Maria Krzan z NiedŸwiedzia Sebastian i Maria NiedŸwiedzcy z Koniny
Karol i Katarzyna Kubacki z Koniny Stanis³aw i Ma³gorzata Palac z Koniny
Stanis³aw i Stanis³awa Madej z Koniny Jan i Marianna Potaczek z Koniny
Piotr i Anna Majerczyk z Koniny Jan i Maria Rataj z NiedŸwiedzia
Jan i Anna Misiura z Porêby Wielkiej Marian i Józefa Rusnak z Porêby Wielkiej
Jan i Anna Piwowar z Podobina Stanis³aw i Teresa Rusnak z Porêby Wielkiej
Stanis³aw i Stefania Sikora z Koniny Ryszard i Lucyna Ruszel z Porêby Wielkiej
Andrzej i Maria Smreczak z NiedŸwiedzia Stanis³aw i Krystyna Sto¿ek z NiedŸwiedzia
Wojciech i Janina Sowa z NiedŸwiedzia Jan i Teresa Trojak z Koniny
Sebastian i Katarzyna Wielowscy z NiedŸwiedzia Jan i Michalina Wielowscy z NiedŸwiedzia
Antoni i Helena Wsó³ z Koniny Stanis³aw i Kazimiera WoŸny z Koniny

Sebastian i Anna WoŸniak z Koniny
Tadeusz i Marianna WoŸniak z NiedŸwiedzia
Józef i Anna Zapa³a z Porêby Wielkiej 
W³adys³aw i Krystyna Zapa³a z Porêby Wielkiej

Najd³u¿szym po¿yciem ma³¿eñskim w naszej 
Gminie mog¹ poszczyciæ siê:
Jan i Anna Smaciarz z Podobina (63 lata)
W³adys³aw i Rozalia Kraus z Porêby Wielkiej (61 lat)
Józef i Anna Napora z Koniny (60 lat)
Katarzyna i Józef Cichórz z NiedŸwiedzia (54 lata)

 (Dane z Urzêdu Stanu Cywilnego)



3. Do 15-osobowej Rady 
Gminy KWW „Zgoda Gorczañ-
ska” wprowadzi³ 11 radnych, 
KWW „Prawo i Sprawiedli-
woœæ” 3 radnych i KWW „Sa-
morz¹dowe Przymierze - Ra-
zem” 1 radnego. 

4. Poszczególne komitety 
wystawiaj¹ce kandydatów star-
tuj¹cych w wyborach do Rady 
Gminy uzyska³y nastêpuj¹c¹  li-
czbê  g³osów: 
   KWW „Zgoda Gorczañska”-
2253, KWW „Prawo i Sprawie-
dliwoœæ” -  990, KWW „Samo-
rz¹dowe Przymierze  - Razem”-  

1.Do wyborów posz³o 1874 835 g³osów.
osób co stanowi 38,74% upraw-

5. Najwiêksz¹ liczbê g³osów nionych do g³osowania. 
w wyborach na radnych uzy-Frekwencja wynios³a:w Ko-
skali: w liczbach bezwzglêd-ninie - 32,51%, w NiedŸwie-
nych: Barbara Cichañska - 229, dziu - 39,34%, w Porêbie Wiel-
Mróz Halina - 209, Rycerz Zbig-kiej - 42,89%, oraz w Podobi-
niew - 202. Procentowo w sto-nie - 40,30%. Najwy¿sza by³a  
sunku do liczby g³osuj¹cych: w Porêbie, najni¿sza w Koninie.
Krzysztofiak Edward - 45.8%, 

2.Wójtem Gminy  trzeci raz Mysza Marek - 44,5%, Trojak 
z rzêdu wybrany zosta³ Janusz Andrzej -  40%. 
Potaczek - by³ jedynym kandy-

6. Do Rady Powiatu Lima-datem. G³osowa³o na niego pro-
nowskiego wybrany zosta³ Sta-centowo: 95,95% Koninian, 
nis³aw Potaczek - uzyska³ 403 9 5 , 4 3 %  N i e d Ÿ w i e d z i a n ,  
g³osy.92,30% Porêbian i 90,31% Po-

Stronê  opracowa³dobinian. Gratulujemy i ¿yczy-
Stanis³aw  Stopamy powodzenia!

 
Okrêg wyborczy nr 1 

KONINA 

 

 
Okrêg wyborczy nr 2 

NIED�WIED� 
 

 
Okrêg wyborczy nr 3 
PORÊBA WIELKA  

 

 
Okrêg wyborczy nr 4 

PODOBIN 
 

    
   Mysza Marek –  194 
   Trojak Andrzej - 177 
   Stopa Stanis³aw - 166 
   Kaczor Piotr - 130 
  
   Kurek Jan - 107 
   Palac Józef - 67 
   Drajewicz Zofia - 63 
   Wielowska Dorota - 51 
   

    
   Florczak Marek – 133 
   Domaga³a Marian  - 124  
   Krzanik Józef – 110 
  
   Palka Halina - 110  
   Mrowca Czes³awa - 94 
   Kuczaj Józef - 87 
   Zembura Jadwiga - 67 
   Kalata Witold - 52 
  

    
   Cichañska Barbara - 229 
   Mróz Halina - 209 
   Rycerz Zbigniew - 202 
   Potaczek Adam - 176 
   Wsolak Kazimierz - 175 
  
   Rusnak Marian - 143 
   Kaczor Bronis³aw - 139 
   Ogiela Stanis³aw - 133 
   Borowiec Krystyna - 128 
   Koœcielniak Albina - 87 
   Rusnak Bogumi³a - 87 
   Ma³ysz Przemys³aw- 61 

 

   
   Krzysztofiak Edward - 148  
   Talarek Piotr - 126 
   Wsó³ Stanis³aw - 119  
 
   Rusnak Rafa³ - 95 
   Lach Jerzy - 93 

 

 
Imiê i nazwisko kandydata 

 

Liczba  
g³osów 

 Potaczek Stanis³aw 403 

 M¹kowski Marek 398 

 Zawirski Tomasz  168 

 Niedoœpia³ Antoni  141 

 Kochniarczyk Jan  131 

 Huzior Piotr  103 

 Hopek Andrzej  99 

 Haras Józef  77 

 Sto¿ek Anna  74 

 Halama - Lenart Ma³gorzata 72 

 Rusnak Mateusz  65 

 Gawe³ Rozalia  46 

 Czarnota Pawe³  43 

 Kozyra Anna 34 
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Œwiêty Pawe³ poucza w liœcie do 
Koryntian, ¿e w ¿yciu chrzeœcijan trwa 
wiara, nadzieja i mi³oœæ. Z wielk¹ na-
dziej¹ chcieliœmy poznaæ wiarê s¹sia-
dów, S³owaków. Przebywaj¹c wœród 
nich, chcieliœmy zarazem umocniæ w  
nas nasz¹ mi³oœæ. Tak dosz³o do pierw-
szego spotkania na ziemi s³owackiej. 

Starosta zaprosi³ nas do restauracji cik. Przyby³ te¿ chór m³odzie¿owy. Od-Bariery nie by³o gdy chodzi o jêzyk, ro-
znajduj¹cej siê na terenie znanego k¹- wiedziny przypad³y w œwiêto Chrystu-zumieliœmy siê doskonale. 
pieliska z wodami termalnymi, tak czê- sa Króla. Uroczysta suma w niedŸwie-
sto odwiedzanego przez Polaków. Po dzkim koœciele mia³a miêdzynarodo-
spo¿yciu obiadu udaliœmy siê „z obsta- wy, s³owacko-ukraiñsko-polski chara-
w¹” na Spiski Hrad ko³o Spiskiej Ka- kter. Pieœni œpiewa³y na przemian chó-
pitu³y. Zwiedziliœmy piêknie zachowa- ry z Vrbova i nasz. Sumê zakoñczy³a a-
ny obronny zamek w³adców Spisza, doracja Najœwiêtszego Sakramentu 
gdzie tylko nieliczni nie zdobyli wyso- podczas której b³ogos³awieñstwa u-
kiej baszty. Stamt¹d pojechaliœmy do dzieli³ ks. Jaros³aw. Po krótkim prze-
Lewoczy, zwiedzaj¹c po drodze san- mówieniu ofiarowa³ nam obraz Pan Je-
ktuarium Matki Bo¿ej czczonej przez zus i dwóch aposto³ów, a Starosta dziê-
S³owaków. Po³o¿one jest ono wœród la- kuj¹c za zaproszenie, obdarowa³ nasze-
sów na wysokiej górze, sk¹d roztacza go Wójta metalowym œwiecznikiem.  
siê przepiêkny widok na ca³¹ okolicê Obiad spo¿yliœmy w szkole w Nie-
Spisza. Tam w ma³ym koœció³ku odmó- dŸwiedziu.Dyrektor T. Zawirski opro-
wiliœmy ró¿aniec, a chór zaœpiewa³ kil- wadzi³ goœci po budynku. Byli  mile za-
ka pieœni maryjnych. Lewocza to piêk- skoczeni wyposa¿eniem i urz¹dzeniem 

22 paŸdziernika udaliœmy siê z na- ne œredniowieczne miasteczko z du¿ym szko³y. 
szej parafii do Vrbova. W pielgrzymce rynkiem, otoczone murami.    Kolejnym etapem by³y wyprawy na 
zorganizowanej „pod okiem” Wójta J. Zaczê³o siê œciemniaæ, przeto czas Tobo³ów (jedna grupa) i na Orkanów-
Potaczka uczestniczy³ chór parafialny wracaæ. Po drodze zabieramy lektorów, kê (druga), gdzie w czasie spacerów po-
„Oremus” oraz starsza grupa lektorów którzy zostali na k¹pielisku, gdzie na- dziwiano urok Gorców. Na zakoñcze-
z ks. Proboszczem. Po drodze podzi- wi¹zywali kontakty z vrbovskimi lek- nie goœcinnego pobytu wszyscy spot-
wialiœmy piêkne widoki naszej polskiej torkami. O godzinie 20.00 meldujemy kaliœmy siê razem w szkole w Koninie 
ziemi, Tatry no i s³owacki Spisz. Na na tzw. „Cecyliadzie” czyli œwiêcie 
miejscu byliœmy o godzinie 10.00. chórzystów koœcielnych. Goœci po-
Chór i lektorzy w swoich strojach za- wita³ œpiew naszego chóru i regio-
jêli miejsca w koœciele. Na rozpoczê- nalny wystêp miejscowej kapeli Ma-
cie Mszy œwiêtej  zostaliœmy powitani ³e Turbacyki. Wspólna kolacja, pol-
przez miejscowego Proboszcza ks. Ja- sko-s³owackie œpiewy i rozmowy za-
ros³awa. Kazania s³uchaliœmy jak nig- koñczy³y ca³odzienne odwiedziny. 
dy. Mszê œw. uœwietni³y chóry z Nie- ¯egnaj¹c siê póŸnym wieczorem po-
dŸwiedzia  i Vrbova. Na jej zakoñcze- wiedzieliœmy sobie: do zobaczenia! 
nie nasz ks. proboszcz przekaza³ miej- Goœcie odjechali, a nasi chórzyœci da-
scowemu ornat, zaœ Wójt podarowa³ lej czcili œw. Cecyliê - patronkê mu-
Staroœcie Vrbova p³askorzeŸbê Ostat- zyki koœcielnej, miêdzy innymi w Ich 
nia wieczerza. Po nabo¿eñstwie chó- intencji, aby szczêœliwie i spokojnie siê w NiedŸwiedziu, pozostawiaj¹c mi-rzyœci z NiedŸwiedzia dali koncert o- dojechali do swoich domów. ³ym Gospodarzom zaproszenie do od-klaskiwany rzêsistymi brawami.    

wiedzenia naszej wspólnoty parafial-W towarzystwie naszych Gospoda-
nej. rzy zwiedziliœmy miejscowoœæ, szcze-

No i spe³ni³o siê. 26 listopada para-gólnie stary parafialny koœció³, obecnie 
fianie z Vrbova przybyli z „rewizyt¹” zamkniêty z powodu remontu. Patro-
do NiedŸwiedzia. Przewodzili im ks. nem parafii, która istnieje od XIV wie-
Proboszcz Jaros³aw i Starosta J. Koval-ku, jest œw. Serwanty.  
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Swoje ist- 1 sierpnia 2006 roku, zauwa¿y³em, ¿e naliœmy pieœni ku Jej czci.
nienie jako Matka Bo¿a jest bardzo czczona w wie- Coraz bardziej czujemy, ¿e Maryja 
p a r a f i a ,  lu piêknych pieœniach i istnieje wielka jest nasz¹ Nieustaj¹c¹ Pomoc¹ w ró¿-
wspólnota potrzeba wprowadzenia sta³ego Nabo- nych sprawach zwi¹zanych z organizo-
w Koninie ¿eñstwa Maryjnego. W mojej rodzinnej waniem i tworzeniem parafii, a  tak¿e w 
rozpoczê³a parafii jest sanktuarium M.B.Nieusta- trudnych problemach osobistych, które 
specjalny- j¹cej Pomocy, gdzie znajduje siê Jej cu- parafianie nosz¹ w swoich sercach.
m i R e k o - downy Obraz, ukoronowany przez pa- Z tej okazji raz jeszcze dziêkujê 
l e k c j a m i  pie¿a Jana Paw³a II 14 czerwca 1999 r. wszystkim ofiarodawcom, którzy ufun-
Adwento- Ten Obraz jest bardzo bliski memu ser- dowali obraz,a tak¿e tym,którzy wspie-
wymi po³¹- cu, poniewa¿ w jego cieniu dojrzewa³o raj¹ dzie³o tworzenia parafii poprzez: 
czonymi z moje kap³añskie powo³anie. Poprosi- pracê, ofiarê i modlitwê. 
instalacj¹ ³em Ks. Proboszcza, a zarazem Kusto- Wszystkim sk³adam najlepsze ¿y-

Nowenny i poœwiêceniem Obrazu Mat- sza, aby pozwoli³ wykonaæ kopiê tego czenia Œwi¹teczno-Noworoczne i z ser-
ki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Rekole- cudownego Obrazu do koœcio³a w Ko- ca b³ogos³awiê.
kcje prowadzi³ Ojciec Redemptorysta ninie. Wyrazi³ zgodê i poleci³ malarkê, 

Stronê 5 opracowa³ Ryszard Porêba. Ojcowie Redemptory- która specjalizowa³a siê w wykonywa-
Ks. Proboszcz P. P³aweckiœci zajmuj¹ siê krzewieniem kultu M.B. niu takich kopii, zgodnych z orygina-

Nieustaj¹cej Pomocy i prowadz¹ reko- ³em Obrazu. Jednoczeœnie w ka¿d¹ œro-
lekcje przygotowuj¹ce do wprowadze- dê, pocz¹wszy od sierpnia, gromadzili-
nia Nowenny w parafiach. œmy siê na nabo¿eñstwa nowennowe do 

Kiedy zamieszka³em w Koninie od M.B.Nieustaj¹cej Pomocy i przypomi-

§ 7. 
Arcybiskup Metropolita Krakowski mianuje ka¿dorazowego pro-

Stanis³aw Kardyna³ Dziwisz boszcza zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Uposa¿enie 
Arcybiskup Metropolita Krakowski proboszcza stanowiæ bêd¹ ofiary za pos³ugi duszpasterskie i inne 

dochody, zgodnie z przepisami prawa powszechnego i partykular-
nego.

§ 8. 
DEKRET

Pierwszym proboszczem Parafii pod wezwaniem œw. Stanis³a-
erygowania Parafii pod wezwaniem œw. Stanis³awa, Biskupa 

wa, Biskupa i Mêczennika w Koninie mianujê ks. mgr. Piotra P³a-
i Mêczennika w Koninie k. Mszany Dolnej

weckiego, dotychczasowego rektora kaplicy w Koninie. 

§ 1.
§ 9. 

Maj¹c na uwadze dobro duchowe wiernych, stosownie do kan. 
Urz¹d Parafialny œw. Stanis³awa, Biskupa i Mêczennika w Ko-

515 § 1 i 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, po zasiêgniêciu opinii 
ninie bêdzie przechowywa³ ksiêgi metrykalne oraz bêdzie siê pos³u-

Rady Kap³añskiej, erygujê Parafiê pod wezwaniem œw. Stanis³awa, 
giwa³ pieczêciami urzêdowymi: okr¹g³¹ z napisem: „Sigillum Eccle-

Biskupa i Mêczennika w Koninie.
siae Parochialis S. Stanislai, Episcopi et Martyris in Konina” oraz po-
d³u¿n¹ z napisem: „Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem œw. § 2. 
Stanis³awa,Biskupai Mêczennika w Koninie”.Parafia posiada publiczn¹ koœcieln¹ osobowoœæ prawn¹ (kan. 

515 § 3)
§ 10.

§ 3.
Nowo utworzona parafia bêdzie nale¿eæ do dekanatu Mszana 

Nowo utworzona parafia obejmuje wy³¹czony z Parafii œw. Se-
Dolna.

bastiana w NiedŸwiedziu obszar wioski Konina w granicach admini-
§ 11. 

stracyjnych, z wyj¹tkiem osiedli: Krzany, Domaga³y, Michalczewscy, 
Powy¿szy dekret nale¿y podaæ do wiadomoœci wiernym w ko-

Bulasy i  które to osiedla pozostaj¹ w Parafii NiedŸwiedŸ. 
œciele parafialnym œw. Sebastiana w NiedŸwiedziu,oraz w kaplicy 
œw. Stanis³awa, Biskupa i Mêczennika w Koninie. Dekret obowi¹zuje § 4.
od pierwszej niedzieli Adwentu, czyli od 3 grudnia 2006 r.Las pod Gór¹ Turbaczyk pozostaje w³asnoœci¹ Parafii w NiedŸ-

wiedziu.
Kraków, dnia 20 listopada 2006 r. § 5.

Koœcio³em parafialnym nowo utworzonej parafii bêdzie dotych-
czasowa kaplica pod wezwaniem œw. Stanis³awa, Biskupa i Mê-
czennika w Koninie. Troska o utrzymanie koœcio³a oraz innych obie-
któw parafialnych i personelu koœcielnego spoczywa na wiernych 
parafii.

§ 6.
Parafia bêdzie korzystaæ z cmentarza parafialnego w NiedŸwie-

dziu. 

  Hudomiêty,
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ta w jego karierze kadencja „szefa” rad-W poniedzia³ek, 27 listopada odby- Podobinie, nastêpnie modernizacja sa-
nych. Otrzyma³ 10 g³osów. ³a siê I sesja nowej Rady Gminy. Jej ofi- li gimnastycznej w szkole w Porêbie 

M. Domaga³a przej¹³ z r¹k radnego cjalnego otwarcia dokona³ radny senior Wielkiej.
seniora dalsze prowadzenie obrad. Po-Stanis³aw Stopa z Koniny, który powi- 3.Modernizacja obiektów sporto-
prosi³ ks. W. Ulmañca o wspóln¹ mo-ta³ wójta Gminy J. Potaczka, radnych, wych przy ka¿dej szkole.
dlitwê i b³ogos³awieñstwo na rozpo-sekretarza M. M¹kowskiego, skarbnika 4. Budowa ujêæ wodnych w Konin-

S. Smreczak, so³tysów i zaproszonych kach i Porêbie Górnej i rozprowadze-
goœci: ks. Proboszcza W. Ulmañca - ka- nie sieci wodoci¹gowej po gminie.
pelana Podhalan, M.Talara - przewod- 5. Kontynuacja budowy kanalizacji 
nicz¹cego Gminnej Komisji Wybor- prawobrze¿na czêœæ NiedŸwiedzia i 
czej, T. Cichañskiego - prezesa Zwi¹z- Koninki
ku Podhalan wraz z sekretarzem Za- 6. Dokoñczenie po³o¿enia nawierz-
rz¹du A. Gruszczykiem, komendanta chni asfaltowej na wszystkich drogach 
Policji z Mszany Dolnej - M. Szczepañ- powiatowych, oraz po³o¿enie chodni-
skiego, J. Tomasiewicza - dyrektora ków.
GPN, A. Dudê - dyrektorkê D.W.Dz. w 7. Dokoñczenie progów wodnych 
Porêbie Wielkiej, dyrektorów szkó³ - A. biegu Porêbianki (w uzale¿nieniu od czynaj¹c¹ siê V kadencjê, po czym do-
Adamczyk, E. Kurek, A.Œlazyka, T. dop³at z funduszy unijnych)konano wyboru Zastêpcy Przewodni-
Zawirskiego oraz przedszkoli M. Ba- Sesjê zakoñczy³a obfita seria gratu-cz¹cego Rady Gminy. Sprawowanie tej 
liñsk¹, J. Boruck¹, kierowników Gmin- lacji i ¿yczeñ owocnej wspó³pracy dla funkcji powierzono Barbarze Cichañ-
nej Biblioteki Publicznej J. £opatê oraz Radnych i Wójta przekazanych przez skiej z Porêby Wielkiej, któr¹ w g³oso-
Gminnego Centrum Kultury J. £opatê. Goœci obecnych na sali. Z piêkn¹ wi¹-waniu taj nym popar³o 9 radnych, 6-ciu 

Po odœpiewaniu hymnu pañstwo- zank¹ kwiatów i mi³ymi ¿yczeniami dla g³osowa³o na Edwarda Krzysztofiaka z 
wego, przewodnicz¹cy Gminnej Ko- Wójta przyby³y zuchy ze Szko³y w Po-Podobina. 
misji Wyborczej wrêczy³ zaœwiadcze- dobinie. Nowa Rada wystartowa³a; ¿y-Wójt J. Potaczek poinformowa³ o 
nia o wyborze Wójta i Radnych. czymy powodzenia!g³ównych kierunkach gminy.Nale¿¹ do 

Radni z³o¿yli uroczyste œlubowa- Anna Liberdanich:
nie, nastêpnie w tajnym g³osowaniu 1. Dalsza modernizacja  ci¹gu  dróg 
wybrali Mariana Domaga³ê na Przewo- gminnych.
dnicz¹cego. To trzecia z kolei, a czwar- 2.  Budowa  sali  gimnastycznej  w 

kowi wyboru do œcis³ego kierownictwa 1. Komisja Rewizyjna: w tajnym 
Rady Powiatu. Barbara Cichañska w i- g³osowaniu wybrano Przewodnicz¹ce-
mieniu Wójta i radnych do gratulacji go oraz Cz³onków Komisji Rewizyjnej. 
do³¹czy³a wi¹zankê kwiatów. Przewodnicz¹cym zosta³ radny Z. Ry-

Teraz nast¹pi³ moment uroczysty:  cerz, a w sk³ad komisji weszli radni: A. 
œlubowanie z³o¿y³ J. Potaczek, po raz Potaczek, S. Wsó³, H. Mróz i M. Flor-
trzeci wybrany na Wójta Gminy. I tu czak 
by³y gratulacje, ¿yczenia, kwiaty i po- 2. Komisja Bud¿etu, Finansów, 
dziêkowania.   Dzia³alnoœci Gospodarczej i Planowa-

W dalszej kolejnoœci posiedzenia nia -Przewodnicz¹cy E. Krzysztofiak. 
po gor¹cej „dyskusji” mieszkañców os. 3. Komisja Leœnictwa, Ochrony 
Maciejki w sprawie drogi osiedlowej Œrodowiska, Gospodarki Wodnej i Po-
radni, mimo pojedynczych protestów, rz¹dku Publicznego -  Przewodnicz¹cy 
uchylili czêœæ uchwa³y z 2003 roku do- J. Krzanik 
tycz¹cej drogi do os. Maciejki w NiedŸ- 4. Komisja Oœwiaty, Kultury, Opie-
wiedziu. Ponadto: ki Spo³ecznej i Zdrowia - Przewodni-

11 grudnia 2006 roku odby³a siê II - przedyskutowali i uchwalili nowe cz¹ca H. Mróz.
sesja Rady Gminy.Uczestniczyliw niej: stawki podatkowe na 2007 rok, 5. Komisja Sportu, Turystyki, Re-
radni, wójt Gminy, wiceprzewodnicz¹- - uchwalili stawki podatkowe od kreacji i M³odzie¿y -  Przewodnicz¹cy 
cy Rady Powiatu S. Potaczek, S. Smre- œrodków transportu na rok 2007, P. Kaczor.   
czak, B. Misiura i S. Grzywacz - praco- - wyrazili zgodê na zaproponowane Powo³ano tak¿e komisjê do zabu-
wnicy Urzêdu Gminy, dyrektor szko³y - zmiany w bud¿ecie Gminy na 2006 rok. dowy fundamentów ko³o Oœrodka 
T. Zawirski, dyrektorka przedszkola -  W toku dalszych obrad przyst¹pio- Zdrowia w Porêbie Wielkiej, przewod-
M. Baliñska, so³tysi oraz mieszkañcy no do powo³ania Komisji dzia³aj¹cych niczy³ jej bêdzie wójt J. Potaczek. 
osiedla Maciejki. przy Radzie Gminy oraz dokonano wy-

Anna LiberdaSesjê prowadzi³ M. Domaga³a, któ- boru ich przewodnicz¹cych i zastêp-
ry na pocz¹tku pogratulowa³ S. Potacz- ców. Oto wyniki: 



   

 
  1. Opublikowane obok stawki podat-
ków i op³at lokalnych obowi¹zuj¹ od 
1 stycznia 2007 roku. 
  2. Od podatku od posiadania psów 
zwalnia siê:  
  a) psy posiadane przez podatników
podatku rolnego nie objête zwolnie-
niem ustawowym. 
  b) jednego psa posiadanego przez 
pozosta³e gospodarstwa domowe. 
  3. Od op³aty miejscowej (klimatycz-
nej) zwolnieni s¹:  
  - dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê w wie-
ku do 25 lat przebywaj¹ca indywidu-
alnie na terenie gminy NiedŸwiedŸ, 
  - emeryci i renciœci nie objêci zwol-
nieniem ustawowym. 
  4. W³aœciciele psów s¹ zobowi¹zani 
z³o¿yæ swoim so³tysom informacjê o 
ich posiadaniu. Ca³oroczny podatek 
od posiadania psów p³atny jest do 
koñca miesi¹ca kwietnia. 
  5. Z podatkami od œrodków transpor-
towych zainteresowani mog¹ zapoznaæ
siê w Urzêdzie Gminy, pokój nr 16 
(u p. S³awomira Grzywacza)  
  6. Op³ata administracyjna zostaje
zast¹piona z dniem 1 stycznia 2007 r.
op³at¹ skarbow¹ o której informacji 
mo¿na zasiêgn¹æ w Urzêdzie Gminy, 
pokój nr 11 (u p. Stanis³awy Potaczek)

 
   7. Podatek rolny - przyjêto œredni¹ 
cenê ¿yta 35,52 z³ dla rolników 2,5
kwintala z hektara przeliczeniowego, 
dla pozosta³ych 5 kwintali od ha fizy-
cznego. 
   8. Podatek leœny - przyjêto równo-
wartoœæ pieniê¿n¹ 0,220 kubika drew-
na (œrednia cena sprzeda¿y drewna 
wynosi 133,70 z³). 

 

RODZAJ  PODATKU 
 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

     

  1/ od gruntów od 1 m kw. powierzchni: 
     a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-
 œci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób za-  
 kwalifikowania  w ewidencji gruntów i bu- 
 dynków............................................................ 
     b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki 
 wodne retencyjne lub elektrowni wodnych..... 
     c/ pozosta³ych, w tym zajêtych na prowa-
 dzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po-
 ¿ytku publicznego przez organizacje po¿yt-
 ku  publicznego..............................................  
  2/ od budynków lub ich czêœci:  
     a) mieszkalnych......................................... 
     b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-
 œci gospodarczej oraz budynków mieszkal-
 nych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie 
 dzia³alnoœci gospodarczej................................ 
     c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci 
 gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
 nym materia³em siewnym...............................     
     d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci 
 gospodarczej w zakresie udzielania œwiad-
 czeñ zdrowotnych........................................... 
  3/ pozosta³ych budynków, w tym zajêtych 
 na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³al-
 noœci po¿ytku publicznego przez organizacje 
 po¿ytku publicznego (w tym gara¿e wolno-
 stoj¹ce,         szopy drewniane i murowane, stodo-
 ³y, stajnie, owczarnie)..................................... 
  4/ od budowli lub ich czêœci:  
  a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci  
  gospodarczej w zakresie oczyszczania œcie-    
  ków komunalnych.......................................... 
  b) od pozosta³ych budowli lub ich czêœci  
 zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci   
 gospodarczej..................................................   
 

 

 
 
 

 
68 gr od 1 m kw. powierzchni 

 
3 z³ 65  gr od 1 ha powierzchni 

 
 
 

34 gr od 1 m kw. powierzchni 
 

56 gr od 1 m kw. powierzchni  u¿ytkowej 
 
 
 

 15  z³  98 gr od 1 m kw powierzchni u¿ytkowej 
 
 

 8  z³  66 gr od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej 
 
 

3 z³ 71 gr od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej 
 
 
 
 
 

6 z³ 23 gr za 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej 
 
 
 

0,5% wartoœci okreœlonej na podstawie   
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 Ustawy o podat-

kach lokalnych 
2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie 

 art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7  
  

  

Podatek  od  posiadania  psów 

 
 

 50,00 z³otych od jednego psa 

   
 

Op³ata miejscowa (klimatyczna) 

 

 1 z³ 30 gr dziennie od jednej osoby przebywa-
j¹cej na terenie gminy NiedŸwiedŸ d³u¿ej ni¿ 
dobê w celach wypoczynkowych, zdrowot-

nych, szkoleniowych lub turystycznych. 
 

 

Op³ata targowa 
 

 

10,00 z³ za jedno miejsce sprzeda¿y. 
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oskar¿eñ, ¿e robi siê to wszystko pod Jak Pan Wójt ocenia realizacjê te-
kampaniê wyborcz¹. Szliœmy w reali- gorocznego bud¿etu ? 
zacji swoich zamierzeñ równym kro- Nigdy nie narzekam na bud¿et. 
kiem uzale¿nionym przede wszystkim Przyjmujê go i realizujê takim, jakim 
od otrzymywanych œrodków pomoco- jest. Bud¿et ten jest na ka¿dym posie-
wych. To one w du¿ej mierze decyduj¹ dzeniu Rady Gminy aktualizowany po-Zanim poproszê 
dzisiaj o ró¿nych przedsiêwziêciach.   przez uchwa³y o zmianach. Ja mówiê, szej Gminy Janusza Potaczka o ocenê 

Które z wykonanych lub realizo- ¿e „bud¿et  ¿yje”, i oto chodzi. koñcz¹cego siê roku 2006, pragnê z 
wanych zadañ, przynios³y Panu naj- W roku 2007 musimy powa¿nie za-okazji ponownego wyboru na stanowi- 
wiêksz¹ satysfakcje, które zaœ przy- j¹æ siê spraw¹ odp³atnoœci za œmieci. sko Wójta w imieniu reakcji „Zgody” 
sporzy³y k³opotów ? Zosta³a powo³ana specjalna grupa pra-oraz jej Czytelników z³o¿yæ serdeczne 

By³o kilka zadañ, które sprawi³y mi cowników, którzy przygotuj¹ dla wszy-gratulacje, oraz ¿yczenia dalszej pracy 
sporo radoœci. Np. remont kapitalny bu- stkich mieszkañców umowy na wywóz uwieñczonej sukcesami prowadz¹cy-
dynku Oœrodka Zdrowia, czy po³o¿enie œmieci,a naliczane kwoty bêd¹ konse-mi do kolejnych wyborów. 
kilku kilometrów nowego dywanu as- kwentnie egzekwowane. Dla ka¿dego 
faltowego na drogach gminnych i po- mieszkañca to niewielka suma, dla  bu-Dobiega koñca rok 2006. Jaki by³ 
wiatowych. Tu chcia³bym serdecznie d¿etu gminy to dodatkowy wydatek w dla Pana jako Gospodarza Gminy?   
podziêkowaæ by³emu Zarz¹dowi Sta- wysokoœci 125 tys. z³. Ustawa sejmowa Trudno by³oby mi narzekaæ na mi-
rostwaPowiatowego w Limanowej pod wyraŸnie okreœla zasady gospodarowa-jaj¹cy rok. Wygrane wybory na trzeci¹ 
kierownictwem Starosty Romana Du- nia œmieciami i my mamy obowi¹zek kadencjê, bardzo dobra wspó³praca z 
chnika za wspó³pracê i modernizacjê jej przestrzegaæ. Tym bardziej, ¿e takie Rad¹ Gminy sprawi³y, ¿e by³ to rok 
wielu kilometrów dróg powiatowych. zadania wyda³a równie¿ Najwy¿sza Iz-spokojny, bez ¿adnych t¹pniêæ. Teraz w 

Dzisiaj ju¿ nikt nie pamiêta jak wy- ba Kontroli,któraprzeprowadza³a kom-spokoju, systematycznie przygotowu-
gl¹da³a droga do Mszany Dolnej. Ile pleksow¹ kontrolê gospodarki odpada-jemy siê do pozyskiwania funduszy po-
zerwanych zosta³o kó³ samochodo- mi komunalnymi. Za wywóz œmieci mocowych z Unii Europejskiej. Nie u-
wych. Dzisiaj s¹ niepotrzebne awantu- maj¹ p³aciæ poszczególni mieszkañcy.krywam, ¿e ma to istotny wp³yw na sa-
ry o chodniki czy oœwietlenie na tych Które z inwestycji uwa¿a Pan za mopoczucie i atmosferê wspó³pracy. 
drogach. Chcê uspokoiæ: przyjdzie i na strategiczne, a co za tym idzie priory-Je¿eli takie dofinansowania uda nam 
to czas! tetowe w 2007 roku ? siê zdobyæ i wykonamy szereg zadañ, 

Sympatycznym momentem by³o Ju¿ znaczenie wczeœniej, wspólne z które przyczyni¹ siê do rozwi¹zywania 
oddanie jak¿e wa¿nej inwestycji: wyre- poprzedni¹ Rad¹ Gminy sporz¹dzone problemów istotnych dla mieszkañców 
montownego koryta trzech potoków na zosta³y strategiczne koncepcje inwe-gminy, to si³¹ rzeczy i ja mam „œwiêty 
granicy NiedŸwiedzia i Koniny. Wa¿- stycji gminnych. Kierunki rozwoju zo-spokój” na tym urzêdzie. 
noœæ tej inwestycji doceni³ sw¹ obecno- sta³y przedstawione w opracowanych Najwa¿niejsza sprawa to dobrze 
œci¹ minister Soloch. Z ma³ych przy- folderach dla ka¿dego so³ectwa osob-przygotowanie wnioski o dofinanso-
ziemnych radoœci to choæby fakt, ¿e na- no. Grupuj¹c je razem wy³aniaj¹ siê wanie i unikniêcie wpadek typu: podpis 
ukê p³ywania kontynuuje ju¿ oko³o 200 wyraŸnie trzy kierunki : na wniosku ma byæ d³ugopisem nie-
dzieci i m³odzie¿y z naszych szkó³, ¿e 1. Dalsza odbudowa lub moderni-bieskim, a nie np. czarnym, bo wniosek 
ponad 40 dzieciaków systematycznie zacja dróg wraz z ich infrastruktur¹  zostanie odrzucony. To nie s¹ ¿arty, to 
uczy siê gry na  skrzypcach i basach. chodnikami, oœwietleniem.nasza szara rzeczywistoœæ. 
Efekty tej nauki s¹: m³odzie¿ ju¿ zdo- 2. Budowa sali gimnastycznej przy Proszê o ocenê realizacji zamie-
bywa laury w ró¿nego rodzaju konkur- szkole w Podobinie, a póŸniej moderni-rzonych zadañ w dziedzinie gospodar-
sach. Zorganizowanie i wyjazd na obóz zacja ostatniej ju¿ sali przy szkole w czej, oœwiatowej i kulturalnej w bie¿¹-
szkoleniowo- treningowy do Vrbova na Porêbie Wielkiej. Mówi¹c o oœwiacie cym roku. 
S³owacji grupy 50 trampkarzy i junio- chcia³bym, abyœmy w tej kadencji roz-Zadania zrealizowane w ostatniej 
rów te¿ o czymœ mówi. poczêli modernizacjê obiektów sporto-kadencji tj. za okres 2002 - 2006 zosta³y 

Niestety s¹ te¿ pora¿ki.Odrzucenie wych,  boisk przyszkolnych. Marzy mi szczegó³owo przedstawione w sprawo-
wniosków na dofinansowanie nie po- siê, by ka¿de boisko mia³o nawierz-zdaniach osobno dla ka¿dego so³ectwa. 
zwoli³o nam wybudowaæ chodnika w chniê z tartanu lub innego tworzywa S¹ tam wyszczególnione nak³ady fi-
centrum Koniny, czy te¿ wyremonto- sztucznego. Wtedy warunki atmosfery-nansowe, opis techniczny poszczegól-
waæ budynku Muzeum W³adys³awa czne nie mia³yby wp³ywu na u¿ytko-nego zadania oraz szereg zdjêæ. Nie 
Orkana „Orkanówki”. Bardzo opornie wanie tych boisk. mieliœmy nic do ukrycia. 
id¹ sprawy naszych odwiertów wód ge-Mijaj¹cy rok zamkn¹³ siê nak³ada-
otermalnych, mimo, ¿e postawiliœmy tu mi inwestycyjnymi rzêdu 3,5 mln z³. Z 
milowy krok do przodu i dalej bêdzie-tego dwa 2,2 mln to by³y ró¿nego ro-
my dr¹¿yæ ten temat. dzaju œrodki pomocowe. Nie „szaleli-

œmy” w roku wyborczym, aby unikn¹æ 

Gospodarza na-



bijaj¹ cz³owieka w bramie. W pierwszym impecie, w okrut- ny sposób. Mo¿e ofiar w tym miejscu by³o wiêcej? Mo¿e to 
tu by³o os³awione przecinanie pi³¹?... Dziœ tego nie wiemy. 
Nie osta³ siê ¿aden przekaz. Dziwne, ¿e milczy o tym W³a-
dys³aw Orkan. Ale on generalnie pomija ten moment historii 
w swojej twórczoœci, mimo, ¿e przecie¿ za m³odu ¿y³ wœród 
ludzi dobrze ten czas pamiêtaj¹cych.

Nigdy wczeœniej nie spotka³em siê z podobn¹ sytuacj¹: Mo¿liwe, ¿e na tym drzewie pierwotnie wisia³ jakiœ 
w œwietle starej bramy wjazdowej do dworu w Porêbie symbol religijny (krzy¿, kapliczka) upamiêtniaj¹cy to jakieœ 
Wielkiej rós³ potê¿ny wi¹z...W pocz¹tku lat 80-tych mia³ tak wydarzenie, ale przecie¿ taki symbol mo¿na by³o umieœciæ 
na oko 120-130 lat. Po œciêciu w roku 1983 ta ocena siê na filarze bramy, nie zacieœniaj¹c przejazdu obecnoœci¹ 
potwierdzi³a. Wychodzi na to, ¿e zacz¹³ rosn¹æ w tym miej- drzewa. Jedynym wyt³umaczeniem wydaje siê postanowie-
scu gdzieœ oko³o roku 1846... nie wspó³czesnych, by tej ziemi nie deptaæ na wieki wieków, 

Takie sytuacje nigdy nie zdarzaj¹ siê bez powodu. To, ¿e mimo, ¿e jest to przejœcie bramne.
pozwolono mu rosn¹æ w takim miejscu musi mieæ jak¹œ Za tym, ¿e w tej bramie mog³o dojœæ do takiej konfron-
przyczynê. W m³odoœci musia³ byæ pieczo³owicie ochrania- tacji przemawiaj¹ te¿ inne poœrednie przes³anki: teren dwo-
ny przed zniszczeniem, choæby przez przeje¿d¿aj¹ce pojaz- ru i folwarku by³y w owym czasie (przed 1846) ma³ym za-
dy konne. Kto wie, mo¿e posadzono go tu jako wyroœniêt¹ ³o¿eniem obronnym przewidzianym dla obrony przeciw 
sadzonkê? Pewne jest, ¿e to miejsce by³o bez przerwy in- bandom zbójnickim, licznie grasuj¹cym w tych okolicach. 
tensywnie zamieszka³e i ¿e bez pomocy mieszkaj¹cych tu  S¹siaduj¹ce z sob¹ le¿¹ce na pó³noc od bramy, budynki wo-
osób wi¹z by nie przetrwa³. Ludzie ¿yj¹cy tu za m³odoœci te- zowni (ma w œcianach otwory strzelnicze), manufaktury (o-
go drzewa, zapewne znali przyczynê jego zaistnienia i mu z ficyny wschodniej), dworu, ulokowane w skarpie tworzy³y 
tej przyczyny sprzyjali. jakby mur obronny po³¹czony dalej z oficyn¹ zachodni¹, 

Zastanówmy siê: co to mog³o byæ? Co takiego wydarzy- stawem, spichlerzem i dworkiem rz¹dcy który przez budy-
³o siê w tej bramie, ¿e wspó³czeœni uznali za s³uszne upa- nek gospodarczy ³¹czy³ siê z bram¹, od której w tym opisie 
miêtniæ to poprzez posadzenie czy pozostawienie zasianego wyszliœmy. By³a to wiêc taka folwarczna fortalicja wygl¹-
tam samorzutnie drzewa? Myœlê, ¿e takim powodem móg³ daj¹ca od strony g³ównej drogi nad rzek¹ dosyæ obronnie. 
byæ fakt, ¿e w ziemiê tego miejsca wsi¹k³a czyjaœ krew w St¹d ludzie, którzy nie znali konfiguracji terenu w naturalny 
jakichœ bardzo drastycznych i mocno zapamiêtanych okoli- sposób kierowali siê wzd³u¿ drogi g³ównej od której by³ 
cznoœciach. Drastyczne okolicznoœci...brama wjazdowa do wjazd do dworu. I dlatego w³aœnie w bramie rozegra³o siê to 
dworu...tu¿ obok inny wi¹z - „drzewo ch³osty” przy którym jakieœ drastyczne wydarzenie, które nie przetrwa³o w pa-
wymierzano karê ch³osty za przewinienia przeciw pañ- miêci ludzi, ale przetrwa³o w istnieniu drzewa. 
szczyŸnie...obok wozownia z sygnaturk¹ zwo³uj¹c¹ ludzi Oczywiœcie podobny scenariusz móg³ siê rozegraæ z po-
do pracy i reguluj¹ca jej codzienny tryb, obok dwór rz¹d- wodu najazdu wojsk zwalczaj¹cych konfederatów barskich, 
cy..... napadu zbójnickiego, czy w koñcu jakichœ porachunków o-

WyobraŸnia podsuwa mi obraz zimowego poranka 1846 sobistych. Tego ju¿ nie dojdziemy, o ile nie trafi siê jakiœ za-
roku, gdy drog¹ od g³ównego goœciñca znad rzeki podcho- gubiony zapis historyczny z tamtego czasu. A na razie Dro-
dzi gromada ludzi zdecydowanych zrabowaæ dwór. W bra- dzy Czytelnicy szukajmy wspólnie œladów tego wydarze-
mie naprzeciw nim staje ktoœ...mo¿e sam rz¹dca, mo¿e któ- nia. Temu miejscu trzeba przywróciæ jego historiê, choæby 
ryœ z karbowych, mo¿e jakiœ jeszcze inny oficja³ dworski. w formie legendy. Nic przecie¿ nie dzieje siê bez powodu...
Napastnicy s¹ bardzo agresywni i zdesperowani. S¹ z innej 

Andrzej Gruszczykwsi i przez to œmielsi i zdecydowani. Nie ma rozmowy. Za-

- NiedŸwiedŸ: od Bulika do wika- mi. Na koniec ¿yczê wszelkiej pomyœl-
3. Trzecie zadanie  to budowa ujêæ rówki noœci, a przede wszystkim du¿o, du¿o 

wodnych w Koninkach i Porêbie Gór- - Podobin: w kierunku Mszany Dol- zdrowia.
nej i rozprowadzenie sieci wodoci¹go- nej Dziêkujê Panu Wójtowi za podsu-
wej po ca³ej gminie. - Porêba Wielka: od przedszkola do mowanie mijaj¹cego roku. ¯yczê, aby 

Z zadañ pozabud¿etowych najwa¿- parku Œwiêta Bo¿ego Narodzenia up³ynê³y 
niejszym jest kontynuacja budowy ka- Podj¹³em rozmowy z RZGW w Panu w atmosferze rodzinnego ciep³a, 
nalizacji. Myœlê, ¿e jedno z zadañ zo- Krakowie w sprawie dokoñczenia pro- spokoju i zdrowia. Niech nowy 2007 
stanie przez Zwi¹zek Gmin rozpoczête gów zwalniaj¹cych bieg Porêbianki w Rok  przyniesie wiele satysfakcji z o-
w 2007 r. Mam na myœli prawobrze¿n¹ Podobinie woców pracy dla naszej spo³ecznoœci. 
czeœæ NiedŸwiedzia lub Koninki. Jakie ¿yczenia na nadchodz¹cy 

Rozmawia³a Anna LiberdaOba tematy s¹ w pe³ni przygotowa- rok chce Pan jako Gospodarz Gminy 
ne do realizacji. Brakuje jedynie œrod- przekazaæ jej mieszkañcom ?  
ków finansowych. S¹dzê równie¿, ¿e Moje ¿yczenia s¹ niezmienne od 
wspólnie ze Starostwem Powiatowym lat. ¯yczê wszystkim mieszkañcom tej 
dokoñczymy po³o¿enie nawierzchni piêknej, gorczañskiej Gminy, aby spe³-
bitumicznej na wszystkich drogach po- ni³y siê ¿yczenia przekazywane sobie 
wiatowych w gminie. Bêdê usilnie za- wzajemne przy stole wigilijnym. Aby 
biega³ o wspólne finansowanie po³o¿e- nigdy, w ¿adnej rodzinie, nie wystêpo-
nia chodników w kolejnoœci : wa³y przypadki przemocy. Aby sto³y 

- Konina: od Pazyrówki do koœcio³a by³y suto zastawione wszelkimi dobra-
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 ³a, ¿e dla wielu nauczycieli musia³em ko ode mnie, to zale¿y od nas wszyst-
szukaæ szkó³, w których mogli uzupe³- kich, mieszkañców Gminy.
niaæ swoje etaty. Ale nie ma tego z³ego, 

Cichañska Barbaraco by na dobre nie wysz³o. Mniejsza 
liczba uczniów to lepsze warunki w 
szkole, wiêksze bezpieczeñstwo, praca  Wydaje siê, ¿e nie 
na  jedn¹  zmianê. tak dawno sk³adaliœmy 

W tym roku uda³o siê zrezygnowaæ sobie ¿yczenia wszel-
z sal w remizie i przeznaczyæ dwa po- kiej pomyœlnoœci w nad-
mieszczenia dla klas I-III. Znacznie ob- chodz¹cym roku 2006, a 
ni¿y to koszty eksploatacyjne i popra- ju¿ czas na refleksjê nad 
wi kontakty miêdzy dzieæmi, s¹dzê ¿e minionym rokiem. Jaki 
bêdzie te¿ u³atwieniem dla rodziców by³ ten rok? Na pewno 

Pomimo sporych trudnoœci finan- inny, niepowtarzalny, niepodobny do 
sowych uda³o siê zakupiæ trochê pomo- poprzednich. Czy trudny? Niew¹tpli-
cy dydaktycznych na kwotê 2200 z³ w wie tak. 

Koñcz¹cy siê 
tym, z czego najbardziej siê cieszê, W mijaj¹cym roku by³y chwile bar-rok oceniam jako 
szkielet cz³owieka (próbowaliœmy go dzo smutne dla nas wszystkich. Od-dobry. Nasi ucznio-
nabyæ ju¿ od dawna ale koszt 1300 z³ szed³ od nas uczeñ klasy trzeciej - Pio-wie odnieœli wiele 
by³ za du¿y; tym razem uda³o siê „utar- truœ. Dla nauczycieli, podobnie jak i dla sukcesów bior¹c u-
gowaæ” za 950 z³). Ponadto zakupiono rodziców, to wielka strata. Odszed³ dzia³ w konkursach 
sprzêt sportowy za 3500 z³, a tak¿e za równie¿ nasz wielki przyjaciel pan Ma-plastycznych, olim-
pozyskane na wynajem sal pieni¹dze, rian Halama - cz³owiek, który z ka¿dym piadach przedmiotowych i wa¿niej-
wykonaliœmy profesjonalne i atestowa- swoim pojawieniem siê w szkole wno-szych imprezach sportowych gmin-
ne wysiêgniki do koszykówki (oko³o si³ wiele radoœci pogody i muzyki.nych oraz powiatowych. Zdobywali 
7000 z³))    By³y równie¿ mi³e i weso³e chwile  dyplomy, medale i puchary, promuj¹c 

Uda³o siê równie¿ odnowiæ i wyre- wycieczki, wyjazdy do kina, Dzieñ szko³ê poza nasz¹ gmin¹ w powiecie i 
montowaæ 5 sal lekcyjnych (10 000 z³). Dziecka, andrzejki, Miko³aj...województwie. Zdobyliœmy wyró¿nie-
Chcia³bym w tym roku jeszcze napra- Nade wszystko by³ to rok wytrwa³ej nie  i piêkny puchar za upowszechnia-
wiæ rynny na nowej czêœci szko³y, tylko i dobrej pracy ze strony nauczycieli, ob-nie sportu wœród dzieci i m³odzie¿y w 
jak dot¹d brakuje wykonawców. Ko- s³ugi i uczniów Zespo³u Placówek O-województwie ma³opolskim za rok 
nieczne jest te¿ malowanie korytarzy w œwiatowych w Koninie, za co z ca³ego szkolny 2005/2006.
nowej czêœci, tak¿e renowacja pod³ogi serca im wszystkim dziêkujê. 

Najwa¿niejszym wydarzeniem w 
w sali gimnastycznej i pomalowanie li- Korzystaj¹c ze sposobnoœci chcia-naszej szkole by³ pierwszy w historii 
nii na boiskach. ³abym z³o¿yæ ¿yczenia: zadowolenia, egzamin gimnazjalny, który zakoñczy³ 

Za szczególny sukces uwa¿am po- wielu sukcesów w pracy i ¿yciu osobi-siê sukcesem. Nasi uczniowie osi¹gnêli 
zyskanie dla biblioteki multimedialne- stym, radosnych Œwi¹t Bo¿ego Naro-wy¿sze wyniki od œredniej gminy, po-
go centrum z Europejskich Funduszy dzenia i udanej zabawy sylwestrowej wiatu i województwa.
Spo³ecznych o wartoœci 18.000 z³,  tak- dla tych wszystkich, którym bliskie jest 

Wa¿nym osi¹gniêciem jest urucho-
¿e pracowni komputerowej na 10 sta- dobro naszych uczniów i pracowników.mienie szkolnej strony internetowej, a-
nowisk z puli MEN, która powinna na-ktualizowanej i administrowanej przez El¿bieta Kurekdejœæ na wiosnê. Ponadto nasza biblio-mgr in¿. £ukasza Su³kowskiego. Jej Dyrektor szko³y w Koninieteka posiada ju¿ 4114 woluminów (z adres:   
czego 98 ksi¹¿ek przyby³o w tym roku), Wœród goœci, którzy j¹ odwiedzaj¹ zy- Dla spo³ecznoœci 12 p³yt CD i 5 video, a w ci¹g³ej prenu-skuje bardzo dobre opinie. Podobina rok by³ bar-meracie jest 16 czasopism.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim dzo udany w inwesty-
naszym sprzymierzeñcom, darczyñ- Tomasz Zawirski cjach drogowych. Zo-
com, a przede wszystkim Organowi Dyrektor szko³y w NiedŸwiedziu sta³a po³o¿ona na-
Prowadz¹cemu za bardzo dobr¹ i ¿y- wierzchnia asfaltowa 
czliw¹ wspó³pracê, dziêki której uda³o Mijaj¹cy rok by³ na drogach do osiedli 
siê zrealizowaæ dla dobra naszych dzie- dla mnie bardzo pra- :Lipówka, Moska³y, 
ci wszystkie zamierzenia edukacyjne, cowity. Wraz z radny- II etap Adamczyki, Piwowary, Dyrki, 
wychowawcze i opiekuñcze. mi i Wójtem gminy u- Szmaciarze, Niedojady, Draby, Spyrki, 

da³o nam siê zrobiæ Godki. Andrzej Œlazyk  - Dyrektor szko³y
du¿o dla dobra naszej W nadchodz¹cym roku priorytetem w Porêbie Wielkiej
spo³ecznoœci; za³o¿o- bêdzie budowa sali gimnastycznej przy 
ne zadania zosta³y szkole.Rok 2006 by³ dla 
wykonane. Z racji ponownego wyboru na sta-mnie niezwykle trud-

Jako pielêgniarka, te¿ mia³am bar- nowisko Wójta Gminy chcia³em z³o¿yæ ny. Wi¹za³o siê to ze 
dzo du¿o pracy, ale nie narzekam. Ubo- Januszowi Potaczkowi serdeczne gra-zmniejszaj¹ca siê li-
lewam jednak nad tym, ¿e nie uda³o mi tulacje w imieniu w³asnym i mieszkañ-czb¹ uczniów naszej 
siê  dy¿urów ambulato- ców Podobina.szko³y. Drastycznie 
ryjnych w Oœrodku Zdrowia w soboty, Stefan Potaczekzmniejszaj¹ca siê li-
niedziele i œwiêta, ale to nie zale¿y tyl-          So³tys Podobinaczba godzin sprawi-

http://www.ssporeba.xu.pl/.

zorganizowaæ
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W mijaj¹cym roku Praca Punktu Kon- kim z Vrbova odwiedzaj¹c ich przy o-
wykonaliœmy du¿o prac sultacyjnego przebiega kazji naszej pielgrzymki do Lewoczy, a 
we wsi. Najwa¿niejsze harmonijnie. Wœród za- uroczystoœæ œw. Cecylii - nasze Œwiêto 
to:k³adka pieszo-jezdna ³atwianych spraw ma- Patronalne by³o obchodzone wspólnie 
w Koninkach, remont my teraz obowi¹zek w NiedŸwiedziu, gdzie chór s³owacki 
drogi do lasu gminnego, wspó³pracy z prokura- da³ wystêp w naszym koœciele. Z kolê-
nadsypanie brzegu tur¹. Osoby nietrzeŸwe dami byliœmy w Borku Fa³êckim oraz 

 szko³y, nawiezienie ziemi z prowadz¹ce pojazd s¹ pozbawiane pra- w Krakowie u œw. Józefa  w  Podgórzu  
wyrównaniem terenu, zasianie trawy, wa jazdy, a naszym zadaniem jest i na £êtowem.
przygotowanie terenu pod œmietnik na orzec, czy kontakt takiej osoby z alko- Siostra Maria
os.Kurki, Gwa³ty,Jopki, Bastówka, Ha- holem by³ sporadyczny, czy dana osoba Organistka w NiedŸwiedziu
lamy. Za³o¿enie rur ko³o drogi powia- jest uzale¿niona. Nast¹pi³a równie¿ œci-

Mijaj¹cy rok by³ towej, wykonanie dywanu asfaltowego œlejsza wspó³praca z GKRPA.
wype³niony prac¹ i o-od szko³y do Buchola i od Kaczorówki 

Tadeusz Waradzyn bowi¹zkami zwi¹za-do parkingu w Koninkach z funduszy 
Terapeuta nymi z szerzeniem tra-gminnych i powiatowych, za co dziê-

dycji i kultury w gmi-kujê Wójtowi NiedŸwiedzia i Staroœcie Praca naszej instytu- nie. Odby³y siê cykli-Limanowskiemu. Jako so³tys jestem cji przebiega³a z trudno- czne imprezy: Majów-zadowolony z mijaj¹cego roku i dziê- œciami zwi¹zanymi z o- ka na Orkanówce, kujê za dobr¹ pracê wszystkim, którzy brotem towarowym. Sta- koncert muzyczny, œwiêta 3 05. i 11 XI. siê do tego przyczynili. ramy siê zaspokajaæ po- Patronujemy imprezom szkolnym i za-Piotr Haras trzeby naszych klientów praszamy teatrzyki dla dzieci w wieku So³tys Porêby Wielkiej mieszkañców i przyjez- przedszkolnym. Nasze zespo³y regio-
dnych, unowoczeœniaj¹c nalne dzieciêce i doros³ych uczestnicz¹ 

W tym roku uja- nasze placówki handlowe. w konkursach i imprezach poza tere-
wni³o siê mnóstwo Zofia Kacik nem w Podegrodziu, Bukownie Ta-
problemów w rodzi- Prezes GS  trzañskiej, Zakopanem, Limanowej. 
nach. Wzros³a licz- Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia W minionym roku ba zachorowañ psy- sk³adam wszystkim serdeczne ¿ycze-zrealizowano na terenie chicznych, trudno- nia: zdrowia i pomyœlnoœci w nadcho-so³ectwa NiedŸwiedŸ z œci z m³odzie¿¹ oraz dz¹cym Nowym Roku.   którego zosta³em po raz dzieæmi. Czêsto brakuje wiêzi rodzin-

kolejny wybrany rad-nych oraz wspólnoty s¹siedzkiej. Aktu- Jacenty £opata
nym nastêpuj¹ce inwe-alnie pracujemy nad gminn¹ strategi¹ Kierownik GOK
stycje: remont drogi we-rozwi¹zywania problemów spo³ecz-

wnêtrznej w kierunku rynku, odbudo- Moim zdaniem koñ-nych na przysz³y rok, której g³ównym 
wa drogi do os. Stramy, Korce, Maciej- cz¹cy siê rok bêdziemy celem bêdzie zapobieganie patologiom 
ki, Mierniki, Cechy, Krê¿ele oraz do  dobrze wspominaæ. Ob-rodziny.
Orkanówki  od  os. Groñscy do granicy fitowa³ on  w wa¿ne wy-Zofia Szymañska
Porêby Wlk. Wymieniono piec gazowy darzenia religijne. Prze-Kierownik GOPS
w Domu Nauczyciela wraz z remontem ¿ywaliœmy prymicje ks. 

Na spotkaniach po- instalacji wodno-kanalizacyjnej. Jacka Napory. Konina 
jawiaj¹ siê osoby wspó³- Wartoœæ wykonanych zadañ wyno- zosta³a oddzieln¹ para-
uzale¿nione kierowane si 538,014 tys. z³, z czego 266 tys. to do- fi¹, której proboszczem 
do mnie przez T. Wara- tacje. Powsta³ dzieciêcy zespó³ regio- jest Ks. P. P³awecki. Przyby³o te¿ parê 
dzyna oraz dzieci kiero- nalny pod opiek¹ A. Smaciarza i ju¿ u- dróg asfaltowych, prace przy niektó-
wane przez pedagoga. da³o siê mu zdobyæ III miejsce w Li- rych polnych zosta³y ukoñczone. Wójt 

Je¿eli sytuacja jest  manowskiej S³azie. W wyborach sa- stara³ siê o finanse. Wspó³praca uk³a-
skomplikowana to odbywaj¹ siê wizyty morz¹dowych z naszego so³ectwa po- da³a nam siê bardzo dobrze, za co mu 
domowe.Udzielam konsultacji psycho- nownie wybrani zostali na radnych Ma- dziêkujê. 
logicznych w sytuacjach kryzysowych. rek Florczak i Józef Krzanik, a mnie po- Wszystkim  mieszkañcom  Koniny 
Odbywa³o siê szkolenie Gminnej Ko- wierzono pe³nienie funkcji Przewodni- i naszej Gminy NiedŸwiedŸ ¿yczê zdro-
misji Rozwi¹zywania Problemów Al- cz¹cego Rady Gminy. wia i szczêœliwego Nowego Roku!
koholowych. Pojawiaj¹ siê nowe oso- Marian Domaga³a Czes³aw Kawala
by, wzrasta liczba osób korzystaj¹cych So³tys Koniny
ze wsparcia psychologicznego i pomo- Chór “Oremus” li-
cy w sytuacji przemocy w rodzinie. Po czy 58 osób. Jego dzia-
podjêciu rozwi¹zywania problemu jest  ³alnoœæ w 2006 roku by-
pozytywne nastawienie i mo¿liwoœæ ³a bogata. Nauczyliœmy 
wprowadzenia zmian. Wspó³pracuje- siê du¿o nowych pieœni, 
my z GOPS. teraz æwiczymy kolêdy, 

by uœwietniæ prze¿ywa-Beata Wietrzyk 
nie okresu Bo¿ego Narodzenia. Nawi¹-Psycholog
zaliœmy wspó³pracê z chórem s³owac-

na-
przeciw
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Poprosi³am o kilka zdañ Jadwigê tynuuj¹ w ramach wolontariatu wystê- II nagrodê w 2005 roku na Konkursie 
Klimek mamê Alicji i Beaty. Oto co po- py dla ró¿nych organizacji: Honoro- Festiwalu Maryi w Osielcu. W 2004 ro-
wiedzia³a: wych Dawców Krwi, parafii, stowarzy- ku Beata prowadzi³a zajêcia umuzykal-

Kiedy zaczê³y  siê  przygoda  córek szeñ, uczelni, Domów Dziecka. niaj¹ce przy Stowarzyszeniu im. œw. 
z muzyk¹? Kolejne pytanie zadajê Beacie- jed- Brata Alberta przy parafii w NiedŸ-

W naszej rodzinie kochamy muzy- nej z sióstr. wiedziu. Panie Alicja i Beata spe³niaj¹ 
kê. Nale¿ê do chóru parafialnego „Ore- Na czym polega pani praca zawo- siê w pracy, zdobywaj¹ dodatkowe 
mus” prowadzonego przez organistkê - dowa? kwalifikacje, uœwietniaj¹ swoim œpie-
siostrê Mariê. Równie¿ mój brat Tade- Jestem nauczycielem muzyki.Uczê wem ró¿ne uroczystoœci. Mog¹ byæ du-
usz jest w tym chórze. Kuzynki moich gry na fortepianie dzieci niewidome i m¹ i chlub¹ swojej miejscowoœci.  
córek œpiewaj¹ i graj¹ w zespole ludo- s³abo s³ysz¹ce. Uczê m³odzie¿ grania 

Opracowa³a Maria Lupawym w £opusznej. utworów na pamiêæ. Ka¿dy rok koñczy 
Po raz pierwszy dziewczynki sta- siê egzaminami, a ukoñczenie szko³y Od redakcji: mi³o nam jest wyró¿-

dyplomem. Czêœæ osób z mniejszymi niæ na ³amach Biuletynu dwie wspa-
mo¿liwoœciami rozwoju uczy siê na po- nia³e dziewczyny, które, jak stwierdzi³a 
ziomie szko³y uzawodowionej. M³o- znakomicie je znaj¹ca wychowawczy-
dzie¿ chêtnie uczestniczy w zajêciach. ni i nauczycielka, istotnie s¹ chlub¹ na-

Kto wspomaga³ pani¹ i siostrê Ali- szej ziemi. Podziwiaj¹c ich upór, deter-
cjê na nie³atwej drodze kariery muzy- minacjê w d¹¿eniu do celu, wytrwa³oœæ 
cznej? i talent, jeszcze wiêksze wyrazy uzna-

Myœlê, ¿e najwa¿niejsz¹ osob¹ by³a nia i podziwu oddajemy ich Matce za 
nasza mama. Zaakceptowa³a nasz wy- wyj¹tkowe serce i mi³oœæ im okazan¹. 
bór i towarzyszy³a nam w kolejnych e- A¿ cisn¹ siê na usta s³owa pieœni: „Tak¹ 
tapach nauki, prze¿ywa³a i wspó³ucze- matkê mieæ i kochaæ , ach, to szczêœcie 
stniczy³a w naszych wystêpach. Wie- rzadkie.Dziêki Tobie dobry Bo¿e, dziê-
rzy³a w nas i otacza³a opiek¹, godzi³a to ki Ci za Matkê”.  
wszystko ze swoj¹ prac¹ zawodow¹. 
Czu³yœmy zawsze wsparcie domu i do-
bry kontakt. Bardzo sprzyjaj¹ce by³o w 
naszym ¿yciu spotkanie p. Izabeli Szo-
ta, która by³a naszym nauczycielem. Jej nê³y do przes³uchañ z myœl¹ o nauce w 
zawdziêczamy ca³¹ edukacjê muzycz-szkole muzycznej. Pierwszy stopieñ u-
n¹.  Sama  jest  muzykiem i œpiewa oraz koñczy³y w klasie fortepianu, nastêp-
kieruje szko³¹ muzyczn¹ I stopnia w nie by³ wokal. W tym czasie œpiewa³y w 
Wieliczce. Obecnie jest nasz¹ kole¿an-zespole i wyje¿d¿a³y na ró¿ne konkur-
k¹ w zawodzie.sy w kraju i za granicê; do Francji, Ho-

Mia³yœmy równie¿ mo¿liwoœæ u-landii, Austrii, Anglii i Zwi¹zku Ra-
prawiania sportu, odnosi³yœmy sukcesy dzieckiego. Uczestniczy³y w obozach 
w biegach i p³ywaniu i wobec dylema-muzycznych w Ustroniu Morskim, 
tu: sport czy muzyka? - dokona³yœmy gdzie przygotowywano je do koncer-
wyboru, którego nie ¿a³ujemy.tów galowych, które przynosi³y suk-

O opiniê poprosi³am „dobr¹ duszê” cesy. 
Alicji i Beaty p. Izabelê Szota. Oto jej W 2001 roku podjê³y pracê w 
opinia:Oœrodku Szkolno-Wychowawczym dla 

Alicja i Beata od najm³odszych lat dzieci Niewidomych i Niedowidz¹-
wykazywa³y du¿e zainteresowania mu-cych w Krakowie. Alicja prowadzi mu-
zyczne. W œredniej szkole bra³y udzia³ zykoterapiê i zajêcia umuzykalniaj¹ce 
w wielu konkursach, przegl¹dach, fe-w szkole podstawowej i gimnazjum. 
stiwalach muzycznych zdobywaj¹c Beata uczy w Technikum Muzycznym 
g³ówne nagrody. Ostatnio wyœpiewa³y w klasie fortepianu. Oprócz pracy kon-

Niezwyk³e córki dzielnej mamy 
Alicja i Beata Klimek urodzi³y siê w 1977 r. w Koninie, gdzie spêdzi³y dzieciñstwo i pierw-

sze lata szkolne. Od klasy V uczêszcza³y do szko³y podstawowej w Krakowie kszta³c¹c siê jed-
noczeœnie w szkole muzycznej I stopnia. Nastêpnie kontynuowa³y naukê w Liceum Muzycz-
nym z profilem stroiciel i korektor pianin i fortepianów. Kolejnym etapem muzycznej eduka-
cji by³o ukoñczenie œredniej szko³y II stopnia - wokal oraz wydzia³ wokalno-aktorski. W cza-
sie drugiego roku szko³y muzycznej podjê³y naukê na WSP (kierunek - wychowanie muzycz-
ne), któr¹ ukoñczy³y z tytu³em mgr sztuki. 
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stêpnego dnia  przyjecha³  nasz  „jeep” 
i musieliœmy siê po¿egnaæ z Dolin¹ 
Miyar. Wieczorem znów byliœmy w 
Manali. W mieœcie tym zregenerowa-
liœmy si³y, przed czekaj¹cym nas po-
wrotem do Delhi.Wracaliœmy znów au-
tobusem, tym razem „…only14 h”- jak 
stwierdzi³ nasz kierowca. By³a to bar-
dzo d³uga noc.Poranek przywita³ nas 
„znajomym” zapachem Delhi…

Na szczêœcie upaln¹ atmosferê in-
dyjskiej stolicy opuœciliœmy kilka go-
dzin póŸniej na pok³adzie samolotu le-¿e ka¿da czynnoœæ zwi¹zana ze zjaz-
c¹cego do Mumbaju (dawna nazwa dem, któr¹ musieliœmy wykonaæ, trwa-
Bombaj). Miasto to, po³o¿one na malo-³a o wiele d³u¿ej ni¿ w normalnych wa-
wniczym pó³wyspie, bardzo nam siê runkach. W koñcu byliœmy pod œcian¹. 
spodoba³o. By³o du¿o czystsze ni¿ Del-Œnie¿yca ca³y czas nabiera³a si³y, a my 
hi, nie wa³êsa³y siê krowy, a kierowcy musieliœmy jeszcze przebyæ kilka kilo-
zazwyczaj respektowali przepisy. Znaj-metrów lodowca dziel¹cego nas od ba-

Czêœæ II duje siê tutaj wiele malowniczych za-zy. Po kilku godzinach marszu „po o-
bytków. Na nas olbrzymie wra¿enie macku” ujrzeliœmy namioty. Po tym 

...Staliœmy na wierzcho³ku Masala zrobi³a stacja kolejowa (Victoria Ter-bardzo mêcz¹cym dniu mogliœmy od-
Peak. Wokó³ rozpoœciera³o siê morze minus) przypominaj¹ca pa³ac oraz oko-pocz¹æ a jako pierwsi zdobywcy prze-
himalajskich szczytów. Sielsk¹ chwilê lice ³uku „India Gate”, sk¹d mo¿na po-³êczy nazwaliœmy j¹ Prze³êcz¹ Œw. 
burzy³a jedynie œwiadomoœæ czekaj¹- p³yn¹æ ³odzi¹ na oddalon¹ o 10 km wy-Krzysztofa, która wed³ug wysokoœcio-
cego nas kilkugodzinnego zejœcia. Po spê „Elefanta Cave”, z czego oczywi-mierza mierzy 5690 m n.p.m. Kolejne 
10 minutach ruszyliœmy w drogê po- œcie skorzystaliœmy. Na jej niewielkiej dni nie przynios³y poprawy pogody, 
wrotn¹. Dosyæ szybko dotarliœmy do powierzchni znajduj¹ siê wczesno- hin-wiêc zdecydowaliœmy  wróciæ do Bazy 
górnej czêœci lodospadu, zejœcie nim duskie œwi¹tynie wykute w skale oraz G³ównej (BC) w Dolinie Miyar. W tych 
by³o niemo¿liwe, wiêc zjechaliœmy na olbrzymie dzia³a z czasów II wojny zimowych warunkach i z olbrzymim 
linie œcian¹ le¿¹c¹ po prawej. Jeszcze œwiatowej. Podczas zwiedzania towa-baga¿em na plecach nie by³o to ³atwe, 
tylko ok. dwugodzinne przejœcie przez ani bezpieczne, choæby ze 
lodowiec i znów byliœmy w bazie. Aby wzglêdu na ruchome g³a-
uczciæ sukces urz¹dziliœmy „du¿¹” ko- zy na morenie lodowca. 
lacjê: danie liofilizowane, zupka, bu- Znowu odpoczywaliœmy  
dyñ, które w tych warunkach by³y dla i suszyliœmy nasz ekwi-
nas nieomal uczt¹. punek. Byliœmy w bazie  

Kolejne dwa dni przeznaczyliœmy kilka dni wczeœniej, ni¿ 
na regeneracjê si³ oraz rekonesans. Po- przewidywaliœmy (traga-
stanowiliœmy znowu zaatakowaæ. Nasz rze mieli siê zjawiæ do-
wybór pad³ na najbardziej odleg³¹ górê piero za tydzieñ). Posta-
w dolinie. Wyjœcie z bazy zaplanowa- nowiliœmy wiêc zabraæ 
liœmy na 2.00, wiêc tej nocy prawie nie najpotrzebniejsze rzeczy 
spaliœmy (pakowanie, kolacja…). Doj- w cztery wory i zejœæ na 
œcie pod œcianê zajê³o nam 4 godziny dó³, a resztê zostawiæ w 
przyjemnego marszu, gdy¿ Lodowiec kolebie pasterskiej dla 
Tawa by³ zamarzniêty. Trzeba by³o tyl- rzyszy³y nam ma³py, które by³y tak u-„miejscowych”.W ten sposób pozbyli-
ko uwa¿aæ na szczeliny. Osobiœcie bar- domowione jak w  Polsce  koty.  Bêd¹c œmy siê prawie ca³ego jedzenia, kilku 
dzo lubiê takie nocne podejœcia. Przy  w Mumbaju nie mogliœmy nie odwie-ubrañ i innego sprzêtu wspinaczkowe-
rozgwie¿d¿onym niebie i niesamowi- dziæ „Bollywood”najwiêkszej wytwór-go. Wszystkiego nie byliœmy w stanie 
tej ciszy tworzy siê magiczna atmosfe- ni filmowej w Indiach. Uda³o siê nam znieœæ na dó³, trzeba by³o wybieraæ… 
ra… Ok. 7.00 zaczêliœmy siê wspinaæ nawet zagraæ w jednym z filmów  “bia-Nazajutrz wyruszyliœmy w drogê. 
lodowo - skalnym kuluarem na niezdo- ³ych Europejczyków” . Po dwóch dniach zmagañ z ciê¿kim ba-
byt¹ jeszcze prze³êcz. Niestety ok. po- Dalszy etap podró¿y to dotarcie li-ga¿em dotarliœmy do pierwszej wioski  
³udnia nast¹pi³o gwa³towne za³amanie ni¹ kolejow¹ zwan¹ Konkan do pla¿ Kanjar. Tam uda³o siê nam wynaj¹æ 4 
pogody. Pojawi³ siê gêsty œnieg z wia- Goa. Jest to jeden z najmniejszych in-tragarzy, z którymi w jeden dzieñ do-
trem, ograniczaj¹c widocznoœæ do ok. dyjskich stanów, by³a kolonia portu-szliœmy do Tingrat. Tutaj znajduje siê 
10 m. W tych warunkach wspiêliœmy galska (Indie by³y koloni¹ angielsk¹), pierwszy w dolinie telefon. Mogliœmy 
siê na prze³êcz, ale z powodu pogarsza- która trochê przypomina ten europejski zadzwoniæ po naszego kierowcê. Mie-
j¹cej siê pogody musieliœmy odpuœciæ kraj. Przewa¿aj¹ tu równie¿ koœcio³y szkañcy  okazali  siê  bardzo  goœcinni  
dalsz¹ wspinaczkê w kierunku wierz- katolickie. Jest to wymarzone miejsce i czêstowali nas wszystkim co mieli, a 
cho³ka. Najwa¿niejszy jest zdrowy roz- na wakacje. My zatrzymaliœmy siê w o-naprawdê by³o tego niewiele. Najsma-
s¹dek, a on kaza³ nam wracaæ. Prawie sadzie Palolem. Tam, wœród palm, mo-czniejsze by³y „ciapaty” z dalem (gór-
ca³y czas zje¿d¿aliœmy na linie, która gliœmy spokojnie odpocz¹æska odmiana drobnego groszku). Na-
nieomal  zamarz³a. Spowodowa³o to, 



sprawie sztandaru dla Zwi¹zku Podha- dyktowana jest dobrem ludzi ¿yj¹cych 
Cieszê siê, ¿e mamy naprawdê do- lan, czy jakiejkolwiek innej. Ja tak¿e w tej gminie. Posiada umiejêtnoœæ po-

brego Wójta, wra¿liwego na potrzeby staram siê, aby byæ wobec wójta w po- zyskiwania œrodków finansowych, ta-
ludzi i œrodowiska. ̄ yczê mu wielu dal- rz¹dku. Przyk³adem naszej wspó³pracy kich jak: dotacji, subwencji od pañstwa 
szych sukcesów, d³ugiego jeszcze wój- jest chocia¿by „majówka” organizowa- oraz korzystania z funduszy unijnych. 
towania, bo potrzeb jest bardzo du¿o. na co roku w ostatni¹ sobotê maja na Moim zdaniem ma³o korzysta siê z po-
Osobiœcie uwa¿am, ¿e piêknym uwieñ- „Orkanówce” przy wspó³pracy Urzêdu mocy dla ma³ych i œrednich firm. Tu na-
czeniem jego wysi³ków by³oby urucho- Gminy i Zwi¹zku Podhalan, a tak¿e in- le¿y w³¹czyæ pracowników etatowych 
mienie wód termalnych, co by ne imprezy, np. Op³atek. Ostatnio przy Urzêdy Gminy, by nie tylko w oœmiu 

koniec problemów finansowych dla wsparciu Wójta za³atwiliœmy instruk- godzinach pracy udzielali informacji, 
naszej Gminy i mo¿liwoœæ „wyp³yniê- tora, który uczy dzieci gry na skrzyp- ale tak¿e pomagali przy wype³nianiu 
cia na szerokie wody”. cach i basach. Jestem bardzo zadowo- wniosków nawet po godzinach swojej 

lony z Wójta w osobie Janusza Potacz- pracy. Nale¿y tak¿e udzielaæ wszelkich 
dr Renata Modrzejewska ka. informacji na zebraniach wiejskich o-

Kierownik Oœrodka Zdrowia Myœlê ¿e ten cz³owiek jest na od- raz gminnych. Nasza gmina po³o¿ona 
powiednim miejscu i stanowisku. ¯y- jest tak w piêknej okolicy, mo¿na w niej W mojej opinii Wójt naszej gminy 
czê mu  sukcesów  w  ¿yciu  osobistym stworzyæ doskona³e warunki do wypo-cieszy siê du¿ym uznaniem. Jego pracê 
i pracy. Pozdrawiam wszystkich czy- czynku. Nale¿y jednak nie zapominaæ o jako dobrego gospodarza widaæ wszê-
telników Zgody i ¿yczê im wszystkiego tworzeniu infrastruktury takiej jak: dro-dzie. Szko³y wypiêknia³y, drogi do o-
dobrego w 2007 roku. gi spacerowe, drogi rowerowe, wyko-siedli s¹ asfaltowe. Nasza gmina staje 

rzystaæ dobro jakim jest odwiert wód siê europejska. Dziêkujê Panu za pracê, Cichañski Tadeusz - Prezes mineralnych, stworzyæ miejsca, gdzie ¿yczê du¿o zdrowia i si³ do zrealizowa- Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan mo¿e turysta spo¿yæ gor¹cy posi³ek. nia swoich planów.   
Myœlê, ¿e bêd¹ to dobre tematy w obec-Pracê Wójta Janusza Potaczka oce-

Zofia Pankiewicz nym okresie gdzie gospodarstwa zaj-niam dobrze. Szanujê go za ¿yczliwoœæ, 
muj¹ce siê produkcj¹ zdrowej ¿ywno-bezpoœrednioœæ w stosunku do ludzi o-Wed³ug mnie jest nieoceniony, am-
œci bêd¹ mog³y swoje produkty sprze-raz profesjonalizm i konsekwencjê w bitny, wra¿liwy na ludzkie problemy. 
dawaæ na  miejscu  dla  wczasowiczów realizacji zamierzonych celów dla do-Kieruje nim zawsze dobro spo³eczne, 
i turystów odpoczywaj¹cych w naszej bra spo³ecznoœci gminnej. Jest dobrym nawet po pracy w urzêdzie je¿eli siê do 
gminie. Nie wiem dlaczego brak jest gospodarzem.Stara siê, aby ludziom niego zwróci z jak¹œ spraw¹, nie odmó-
pomocy (poparcia) dla przedsiêbior-¿y³o siê lepiej. Wiele czasu i trudu po-wi, poœwiêci wolny czas. Robi wszyst-
ców z naszej gminy, którzy chc¹ inwe-œwiêci³ kanalizacji, budowie dróg, mo-ko, by siê poprawi³ wizerunek gminy. 
stowaæ? Zawsze znajdzie siê przeszko-stów osiedlowych, regulacji rzeki, bu-Efekty widoczne bêd¹ w przysz³oœci  
da, która utrudnia i zniechêca. Nale¿y dowie i rozbudowie szkó³, ujêæ wody mo¿e baseny, jakiœ wyci¹g, czego mu 
braæ wzór z okolicznych gmin jak Ra-dla gminny. Jest sprawdzonym i do-serdecznie ¿yczê. Ka¿da inwestycja to 
ba, Spytkowice, bo jak widaæ obecnie œwiadczonym samorz¹dowcem.  poprawa bytu. Cieszy mnie, ¿e wygra³   
turyœci jak i nasza m³odzie¿ wyje¿d¿aj¹ 3  kadencjê. Sprawdzi³ siê  i niech dalej Józef Wicherek z NiedŸwiedzia w tamte strony gdzie maj¹ lepsze wa-ci¹gnie ten wóz, pe³en problemów. 
runki do odpoczynku i sportów zimo-Ze swej strony oceniam pozytyw-

Stefan Potaczek wych. Zaœ nasi kwaterodawcy podupa-nie pracê wójta Janusza Potaczka. Do-
So³tys Podobina daj¹, mimo wspania³ego wy¿ywienia, ceniam jego starania dla potrzeb miesz-

jakie s¹ w  stanie  serwowaæ  nasze  go-kañców, ceniê u niego pracowitoœæ i su-Wójta pozna³em bli¿ej jak zosta³em spodynie. Przyda³aby siê lepsza pro-miennoœæ.  cz³onkiem w Radzie So³eckiej w Porê- mocja naszej gminy. 
bie Wielkiej, wówczas wspó³praca za-  Marian Rucki z Podobina     
czê³a siê uk³adaæ pozytywnie. Jeszcze Haras Józef z NiedŸwiedzia
bardziej zacieœni³a siê, gdy zosta³em W mojej ocenie praca Janusza Po-
wybrany na Prezesa Zwi¹zku Podhalan taczka jest dobra. Jako wójt, czyli go-
w NiedŸwiedziu. Wspó³pracujemy ju¿ spodarz naszej gminny, potrafi patrzeæ 
od 4 lat i muszê powiedzieæ, ¿e ile razy okiem dobrego gazdy. Jego zaanga¿o-
by³em u Wójta, poprosi³em go o wspar- wanie nie ogranicza siê do pracy w o-
cie, to nigdy mi nie odmówi³, czy to w œmiu godzinach s³u¿bowych. Praca po-

oznacza-
³o 
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 Stowarzyszenie, które reprezentujê Wspó³praca Przedszkola w NiedŸ-
otrzymywa³o od samego pocz¹tku swe- wiedziu z w³adzami gminy, a w szcze-
go istnienia wsparcie ze strony Wójta gólnoœci z Panem Wójtem w ca³ym o-
Janusza Potaczka. Wiele zawdziêcza- kresie trwania Jego kadencji uk³ada³a 
my mu przy ostatnio wykonywanym siê bardzo dobrze.Zawsze rozumia³ po-
remoncie naszej siedziby na starej ple- trzebê istnienia placówki przedszkol-
banii. Wa¿ny jest tak¿e jego udzia³ w nej w NiedŸwiedziu dla najm³odszych 
naszych spotkaniach. mieszkañców i dlatego nigdy nie wyra-

¿a³ chêci likwidacji, zarazem oszczê-
Tadeusz Kowalczyk dzania w ten sposób. Pomimo trudnoœci 

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz finansowych, bud¿et przedszkola poz-
Osób Niepe³nosprawnych wala³ na rozwój i unowoczeœnienie ba-imi  argumentami. Rozumie sprawy te-

zy przedszkola. Wójt zawsze rozumia³  renu. Stara siê o dotacje, które pozwa-Dzia³alnoœæ Wójta Gminy J. Pota-
i docenia³ pracê nauczycieli przestrze-laj¹ realizowaæ projekty np. drogi, mo-czka oceniam super pozytywnie. To 
gaj¹c przepisów Karty Nauczyciela. sty. Wspiera rozwój kultury, dba o Or-najlepszy samorz¹dowiec, jakiego 
Dziêki takiej Jego postawie, mo¿emy kanówkê. Jego dzia³alnoœæ przynosi spotka³em na przestrzeni ostatnich 15 
patrzeæ w przysz³oœæ bez obawy, ¿e e-korzyœci dla mieszkañców. lat. Wspó³pracowa³em z nim w czasie I 
dukacja najm³odszego pokolenia bê-kadencji jako dyrektor GPN w dziedzi-

Maria Barzyk dzie zaniedbana.  nie wykorzystania wód geotermalnych. 
Drug¹ kadencjê oceniam z pozycji mie- Podsumowuj¹c ostatnie lata, nie Ma³gorzata Baliñska
szkañca gminy bardzo pozytywnie; sposób nie zauwa¿yæ ogromu zmian na Dyrektor przedszkola
szczególnie wa¿ne udogodnienie to ka- naszym poletku, to jest w oœwiacie. Ca-
nalizacja. Janusz Potaczek jest wyj¹tkowym ³y szereg inwestycji w zasadzie wystar-

gospodarzem gminy. Podejmuje wiele cza za wszystkie s³owa. Praktycznie Andrzej Gruszczyk inicjatyw i wk³ada ogrom pracy na ka¿da szko³a zyska³a coœ nowego: u nas 
rzecz naszej gminy (szczególnie drogi Uwa¿am, ¿e pracê Wójta J. Potacz- II piêtro, Porêba Wielka -gruntowny re-
gminne, osiedlowe). Prosz¹ siê jedynie ka mo¿na oceniæ bardzo dobrze. Stara mont, Konina - salê  gimnastyczn¹, zaœ 
drogi powiatowe,szczególnie odcinek z siê za³atwiæ wiele spraw dla naszego te- Podobin  praktycznie now¹ szko³ê i na-
Mszany Dolnej do NiedŸwiedzia, ale renu. Du¿o siê dzieje,..czekamy na wiê- dziejê na salê gimnastyczn¹. Wspó³-
znaj¹c operatywnoœæ Wójta, na pewno cej.  praca z Wójtem od pocz¹tku uk³ada siê 
zadba aby w³adze powiatowe wreszcie J. Kacik znakomicie. Jest cz³owiekiem czynu, 
podjê³y siê tak wa¿nego tematu bo, u-Prezes GS s³owny. Mo¿na na nim polegaæ i na nie-
wa¿am, ¿e w tej chwili to najwa¿niej-go liczyæ.

Pracê J. Potaczka - Wójta gminy sza sprawa dla naszego spo³eczeñstwa. 
Tomasz Zawirski - Dyrektor oceniam bardzo pozytywnie. Spotyka 

Zespo³u Szkó³ w NiedŸwiedziu J. Kotarbasiê na zebraniach wiejskich z miesz-
Urz¹d Pocztowykañcami  i umie do nich dotrzeæ ze swo-

Staram siê, aby biblioteka by³a miej- na II czêœci filmu o Janie Pawle II oraz 
scem atrakcyjnym, gdzie przychodzi siê na operetce „Zemsta nietoperza”. Wy-
z chêci¹ po potrzebn¹ informacjê, lektu- je¿d¿aliœmy na wycieczki-pielgrzym-
ry, a tak¿e dla przyjemnoœci. Zapraszam ki do LudŸmierza, Bachledówki,  
dzieci z przedszkoli i szkó³ do poznania Krzeptówek oraz Czernej i Mnikowa. 
zasobów biblioteki, przygotowujê wy- By³y trzy akcje charytatywne w celu 
stawy, konkursy, lekcje biblioteczne g³o- pozyskania œrodków finansowych: III 
œne czytanie dla dzieci.Uzupe³niam ksiê- Bal Charytatywny, Cyganie i Akcja 
gozbiór, œledzê ukazuj¹ce siê nowoœci „Znicz”.  Codziennie trwa rehabilitacja z której korzystaj¹ 
wydawnicze, w miarê œrodków finanso- potrzebuj¹cy jej mieszkañcy gminy oraz osoby niepe³no-

wych dokonujê zakupów. Du¿e wsparcie w tej dziedzinie bi- sprawne. Nadal odbywaj¹ siê wyjazdy na basen. Odremon-
blioteka otrzyma³a w ramach programu „Promocja czytel- towaliœmy nasz¹ siedzibê po zalaniu wod¹ i wymieniliœmy 
nictwa” og³oszonego przez Ministerstwo Dziedzictwa Na- okna w pomieszczeniach rehabilitacyjnych. Dzia³a Œwietli-
rodowego”. Trwa komputeryzacja zbiorów bibliotecznych, ca Integracyjna dziêki wspó³pracy ze szkoln¹ Grup¹ Wo-
z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e idzie powoli ze wzglêdu na lontaryjn¹ przy Gimnazjum w NiedŸwiedziu pod opiek¹ Jo-
jednoosobow¹ obs³ugê. Dziêkujê wszystkim czytelnikom anny Cichañskiej, Katarzyny Filipiak i siostry Teresy Jacek. 
za wiernoœæ i zapraszam do korzystania z dobrodziejstwa ja- Sk³adamy im za t¹ bezinteresown¹ pomoc serdeczne po-
kim jest biblioteka. dziêkowania, tak¿e ksiêdzu Dziekanowi Markowi Wójciko-

Jadwiga £opata wi i Urzêdowi Gminy oraz wszystkim ludziom dobrego ser-
Kierownik biblioteki ca wspomagaj¹cym dzia³anie Stowarzyszenia. 

Tadeusz KowalczykMijaj¹cy rok rozpoczêliœmy od Spotkania Gwiazdko-
Prezes Stowarzyszenia im.œw. Brata Albertawego, nastêpne by³o z okazji Dnia Matki i Dziecka. Odby-

waj¹ siê wspólne wyjazdy na filmy i do teatru; byliœmy w 
Krakowie w Jamie Michalika na programie kabaretowym, 
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ligijne dotycz¹ce pielgrzymek wier-
nych do miejsc œwiêtych oraz wszelkie 
inne wiadomoœci dotycz¹ce ¿ycia na-
szych mieszkañców. Jedynym manka-
mentem jest brak na ok³adce biuletynu 
daty tj; roku i miejsca wydania biule-
tynu, bo np. rok X numer 62 nic nie mó-
wi czytelnikom. Jako sta³y czytelnik, 
gdy chcê odnaleŸæ jakieœ wydarzenie z 
poprzednich lat mam k³opoty. Wtedy 
muszê przegl¹daæ ca³¹ stertê gazet. Ja-

 ko mieszkaniec Porêby Wielkiej pra-Gorczañska „Zgoda”jest bardzo o tym co dzieje siê obecnie mogli do- gn¹³bym aby o tej okolicy by³o wiêcej dobrym i potrzebnym czasopismem, wiedzieæ siê Ci, którzy przyjd¹ po nas. pisanie w nastêpnych biuletynach. Jako gdy¿ jak sam tytu³ (Biuletyn Informa- Z g³êbokim uk³onem w stronê zespo³u sta³y czytelnik ¿yczê naczelnemu reda-cyjny) mówi, dostarcza informacji nie- redakcyjnego. ktorowi biuletynu S.Stopie dalszych mal o codziennych wydarzeniach maj¹- Jan Misiura sukcesów w pracy, dotyczy to tak¿e cych miejsce w naszej Gminie, w na-  Podobin Anny Liberdy i Marii Lupy, które szej parafii oraz instytucjach dzia³aj¹-
skrzêtnie  wy³apuj¹  ró¿ne  wydarzenia cych na terenie naszej Gminy. 
i podaj¹ nam do wiadomoœci w tym piœ-Dziêki ludziom dobrej woli, którzy 
mie. Serdeczne pozdrowienia.nie szczêdz¹ swoich si³, a nawet œrod- „Zgodê” kupujê regularnie. Lubiê 

ków finansowych,mamy na bie¿¹co za- przeczytaæ o tym co w Gminie siê dzie- Stefan Naporasób nowych wiadomoœci o ¿yciu ko- je, o sprawach bie¿¹cych i o sprawach Porêba Wielka    œcio³a w naszej parafii jak te¿ i daleko przesz³ych, szczególnie zaœ o ludziach 
poza granicami naszego kraju,a to dziê- znanych i zas³u¿onych dla naszego re-
ki staraniom ks. Proboszcza M. Wójci- gionu. Po przeczytaniu wysy³am j¹ ko-
ka, my czytelnicy mamy wyobra¿enie o le¿ance, która wyjecha³a na Œl¹sk. Czytam ka¿de wydanie „Zgody”. tym gdzie i jakie sanktuaria Bo¿e, Ma-

To  biuletyn potrzebny, oby nadal uka-ryjne, œw. Pañskich zwiedzaj¹ pielgrzy- Zofia Maciejko zywa³ siê w naszej Gminie, gdy¿ zawie-mi naszej parafii. Nie wszyscy mo¿e- NiedŸwiedŸ   ra du¿o ciekawych wiadomoœci na te-my pielgrzymowaæ, ale dziêki temu, ¿e 
mat ¿ycia, problemów, imprez kultu-przeczytamy w „Zgodzie” mo¿emy so-
ralnych itp. Brakuje natomiast infor-bie wiele wyobraziæ.
macji dla mieszkañców (nie mówiê, a-Z wielkim szacunkiem i wyrazami „Zgodê” kupujê, jak tylko siê uka- by by³y w ka¿dej „Zgodzie”, ale od cza-wdziêcznoœci ca³emu zespo³owi reda- ¿e. Lubiê j¹ czytaæ, szczególnie zaœ su do czasu) odnoœnie zapewnienia o-kcyjnemu „Zgody” z redaktorem na- strony pocz¹tkowe, gdzie ks. Dziekan pieki ambulatoryjnej naszym pacjen-czelnym mgr S. Stop¹ na czele, ¿yczê M. Wójcik opisuje pielgrzymki. Naj- tom w soboty, niedziele i œwiêta. Pa-dobrego zdrowia, d³ugiego ¿ycia i dal- mniej mnie interesuj¹ sprawozdania z cjenci, którzy maj¹ zlecone zastrzyki, a szej owocnej pracy w opisywaniu i u- odbytych sesji Rady Gminy.  s¹ osobami chodz¹cymi, nie wiedz¹ trwalaniu historii naszej Gminy, naszej 
gdzie  maj¹ siê zg³osiæ na zastrzyk.  wspólnoty parafialnej dla przysz³ych Stanis³awa Piwowar

pokoleñ. Jest tak, ¿e ka¿da parafia pro- NiedŸwiedŸ Barbara Cichañskawadzi kronikê z ¿ycia koœcio³a, ka¿da 
Porêba Wielkagmina ze swej dzia³alnoœci, le¿¹ one w 

archiwum i s¹ dostêpne dla nie wielu, 
zaœ „Zgoda” mo¿e byæ w ka¿dym archi- Kupuj¹c „Zgodê” czytam j¹ od po-
wum domowym, rodzinnym i byæ do- cz¹tku do koñca. Informacje zamiesz- „Zgodê”czytam od pocz¹tku jej stêpna dla wszystkich mieszkañców o czane w niej s¹ ró¿norodne i bardzo in- wydawania. Dziœ w nowej szacie grafi-ka¿dej porze, dlatego te¿ jest wa¿na, teesuj¹ce, ozdabiane stosownymi zdjê- cznej informuje o wa¿nych przedsiê-cenna i niezbêdna. ciami, co dodatkowo zachêca do prze- wziêciach podejmowanych na terenie 

gl¹dania. gminy. Przedstawia wa¿ne wydarzenia Katarzyna Adamczyk 
uroczystoœci tak gminne jak i koœciel-z Podobina    Halina Bienek ne. Zespó³ redakcyjny nie zapomina o 

Podobin   przesz³oœci o wydarzeniach i ludziach 
starszych, zas³u¿onych dla naszej gmi-
ny. Szkoda, ¿e rzadko wychodzi bo my-Moim zdaniem „Zgoda” jest bardzo 
œlê,¿e mo¿na znaleŸæ materia³y, aby dobrym czasopismem, informuj¹cym Biuletyn informacyjny „Zgoda” to biuletyn móg³ siê czêœciej ukazywaæ. nas, mieszkañców Gminy o wszystkich pismo spe³niaj¹ce oczekiwania czytel-

dzia³aniach jakie podejmuje Gmina o- ników. W biuletynie tym mo¿na prze- Zofia Wicherek raz instytucje dzia³aj¹ce na jej terenie. czytaæ o wa¿nych wydarzeniach w NiedŸwiedŸPrzybli¿a sylwetki ludzi dzia³aj¹cych gminie. S¹ to wiadomoœci o charakte-
na rzecz naszego œrodowiska. Dobrze, rze ekonomicznym i gospodarczym, 
¿e jest takie czasopismo po które chêt- wydarzenia kulturalne, wiadomoœci re-
nie siêgam, oby trwa³o jak najd³u¿ej, by



Ca³a nasza rodzina kupuje i czyta „Zgoda” zawiera potrzebne wiado- Jestem od paru lat sta³¹ czytelnicz-
„Zgodê”. Dziêki niej wiemy, co siê wy- moœci z terenu naszej gminy. Pozwala k¹ Biuletynu „Zgoda”. Lubiê j¹ czytaæ, 
darzy³o w naszej miejscowoœci, jesteœ- na bie¿¹co œledziæ plany inwestycyjne . bo zamieszcza ró¿ne informacje z tere-
my zorientowani w bie¿¹cych spra- Poznajê te¿ przesz³oœæ naszej gorczañ- nu naszej Gminy. Z Biuletynu dowia-
wach. Popieramy istnienie prasy loka- kiej ma³ej ojczyzny. dujê siê o tym, co siê dzieje na naszym 
lnej. Marian Kubacki terenie: jak dzia³a Urz¹d Gminy, jak s¹ 

Halina i Janusz Harasowie za³atwiane sprawy. Mogê przeczytaæ o 
dzia³alnoœci samorz¹du, inwestycjach 
gminnych, zebraniach wiejskich, obra-

Chêtnie siêgam po „Zgodê”, bo jest dach i decyzjach radnych, pracy wójta 
dla mnie interesuj¹ca. Czytam zarówno Z gazety dowiadujê siê ciekawych czy so³tysów. „Zgoda” dostarcza infor-
artyku³y dotycz¹ce naszej wspólnoty rzeczy lokalnych, szczególnie dla mnie macji o pracy Stowarzyszenia Osób 
parafialnej jak i bie¿¹cych wydarzeñ w wa¿ne s¹ ¿yciorysy zas³u¿onych miesz- Niepe³nosprawnych im œw. Brata Al-
naszej gminie, sprawozdania z uroczy-kañców. Chocia¿ jestem rodowitym berta czy Oœrodka Zdrowia. Pisze o ¿y-
stoœci oraz dane statystyczne.  NiedŸwiedzianinem to czêœæ ¿ycia spê- ciu Koœcio³a na naszym terenie. Opisu-

dzi³em poza tym terenem pracuj¹c za- je ró¿ne uroczystoœci i imprezy, nie za-Maria Kotarba
wodowo. Cieszê siê z ró¿nych imprez o pomina te¿ o porcji humoru. Wysta-Kierownik UPT
charakterze historycznym i patriotycz- wiam Biuletynowi ocenê bardzo dobr¹ 
nym, które s¹ relacjonowane i przybli- i osobiœcie chcia³abym, aby ukazywa³ 
¿ane przez kolorowe fotografie, œwiad- siê co miesi¹c. Dla redaktora naczelne-

„Zgoda” wed³ug mnie jest bardzo cz¹ o naszych korzeniach. go i jego wspó³pracowników wyra¿am 
dobrym czasopismem, poniewa¿ infor-Józef Haras s³owa wielkiego uznania i podziêkowa-
muje ludzi o tym, co dzieje siê na tere- nia, za to co robi¹.
nie naszej gminy. Mo¿na siê trochê po-    Panu S. Stopie ¿yczê, aby Œwiêta Bo-
œmiaæ z udanego humoru. Zawsze s¹ ¿ego Narodzenia  up³ynê³y  w  spokoju Ceniê biuletyn „Zgoda” za wiado- ciekawe fotografie. To super czasopis- i zdrowiu. Niech Nowy 2007 Rok przy-moœci z naszego terenu, chêtnie czytam mo i powinno ono trwaæ  jak  najd³u¿ej niesie Panu wiele satysfakcji i owoców relacje z pielgrzymek w których nie i winno siê ukazywaæ trochê czêœciej. pracy oraz du¿o, du¿o pomyœlnoœci w mogê uczestniczyæ; opisy przybli¿aj¹ 

¿yciu rodzinnym i osobistym.Krystyna Domaga³ami duchowo miejsca wa¿ne w chrzeœci-
 z Koniny  jañstwie. Interesuj¹ce s¹ dane dotycz¹- Katarzyna  Potaczek z Koniny

ce oœwiaty oraz artyku³y o ludziach za-
s³u¿onych dla rozwoju gminy.

Zofia Mysza

        
i oddaæ siê serfowaniu i nurkowaniu w Morzu Arabskim. 
Wyruszyliœmy tak¿e na po³ów z miejscowymi rybakami. 
Natomiast lokalne restauracje doskonale trafia³y w nasze 
kulinarne upodobania, wiêc nasze menu wygl¹da³o tak: ba-
nana pancake, banana shake, fruits of the sea, shark,… I tak 
ca³y dzieñ. Po kilku dniach wyruszyliœmy na po³udnie do 
najwiêkszych wodospadów w Indiach - Jogg. Tworzy je kil-
ka wodnych strug, z których najwy¿szy swobodny spadek 
wody liczy 263 m. Tam natknêliœmy siê na kobrê, która 
„przepe³z³a” przed naszym autobusem. Kolejnym etapem 
podró¿y by³o miasto Murdershwar z ogromnym pos¹giem 
Shivy nad Morzem Arabskim. To by³ najdalej wysuniêty na 
po³udnie punkt naszej wyprawy. Po drodze do le¿¹cego na 
Goa Panaji, zatrzymaliœmy siê w znanym kurorcie Gokarna, Delhi wracaliœmy najbardziej komfortowym ekspresem in-
gdzie ka¿dy móg³ wybraæ coœ dla siebie: pla¿e zarówno pia- dyjskim, którego wnêtrze przypomina³o pok³ad samolotu. 
szczyste jak i skaliste, a do tego prawie 4 -metrowe fale. Na W Polsce niestety takich poci¹gów nie mamy… 
koniec pobytu w tej by³ej portugalskiej kolonii udaliœmy siê W koñcu minê³o prawie 2 miesi¹ce od wyjazdu z  kraju  
do Vasco da , miejsca gdzie kilkaset lat wczeœniej i trzeba by³o wracaæ. Wylot o 4.00 i kilkugodzinny lot do 
przyby³ znany podró¿nik po odkryciu morskiej drogi do In- Turcji. PóŸniej przesiadka i o 12.20 jesteœmy ju¿ w Warsza-
dii. Nastêpnie ponad dwugodzinny lot i znów jesteœmy w wie. Mi³o w koñcu wróciæ do Polski.  Jeszcze  kilka  godzin 
oddalonym o ok. 2100 km dusznym i gor¹cym Delhi. i wieczorem byliœmy w domach. „Miyar Himalaya Expedi-

Pozosta³e kilka dni dziel¹ce nas od powrotu, przezna- tion 2006” by³o ju¿ wspomnieniem…
czyliœmy na zwiedzanie miasta. Centrum stolicy okaza³o siê Ps. Specjalne podziêkowania dla wszystkich, którzy po-
dosyæ czyste, a liczne œwi¹tynie oraz budynki parlamentu mogli w organizacji wyjazdu,szczególniePolskiemu Zwi¹z-
bardzo zadbane. Wybraliœmy siê równie¿ kolej¹ do oddalo- kowi Alpinizmu, Instytutowi Geografii Akademii Pedago-
nej o 200 km Agry, aby zobaczyæ chyba najs³ynniejsz¹ bu- gicznej w Krakowie oraz 
dowlê w Indiach - marmurowe Mauzoleum Taj Mahal. To 

Tekst: Marek ¯o³¹dekcudo architektury naprawdê robi wra¿enie, tylko na zdjê-
 Zdjêcia: Micha³ Apollociach wydaje siê du¿o wiêksze ni¿ jest w rzeczywistoœci. Do 

Gama

Gminie NiedŸwiedŸ.
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Dzieñ przed Wigili¹ kobiety (go- nosi³y je na rozstajne drogi wo³aj¹c na 
awniej Œwiêta Bo¿ego Naro- spodynie domowe) piek³y chleb w pie- pieski: tu, tu, na, na, ...i patrzy³y sk¹d 
dzenia obchodzono bardzo u- cach domowych i ko³acze z tej m¹ki, pierwszy piesek przyszed³, to stamt¹d D roczyœcie. Od pocz¹tku Ad- któr¹ same przygotowa³y; chleb z ¿yt- przyjdzie po ni¹ kawaler. Dzieci zaœ 

wentu oczekiwano na te dni czyni¹c niej m¹ki, a ko³acze z pszennej i bryn- wychodzi³y i wo³a³y plenia:  haw,  haw 
wiele przygotowañ. Starsi i dzieci u- dzy owczej. Ciast i ciasteczek nie pie- pleniu! S¹dzono, ¿e w ten sposób przy-
czêszczali na Roraty, mimo, ¿e by³o czono. Zaczêto to robiæ dopiero po woj- wo³aj¹ plenia, ¿e przysz³oroczne upra-
trudno, drogi z³e, œniegi du¿e, mrozy, nie, kiedy mo¿na by³o kupiæ m¹kê py- wy bêd¹ plenne. Po spe³nieniu tych ce-
brak jakichkolwiek pojazdów. Ja z mo- tlowan¹ lub umleæ z w³asnego zbo¿a w remonii wracano do izby, œpiewano ko-
ja mam¹ te¿ chodzi³am; sz³yœmy wie- m³ynach posiadanych przez niektórych lêdy, szykowano siê na Pasterkê, zaœ 
czorem i spa³yœmy u Pañstwa Maczu- gospodarzy.M³yny by³y napêdzane wo- gospodynie przygotowywa³y produkty 
gów w NiedŸwiedziu, bo musia³yœmy d¹, bo nie by³o si³y elektrycznej. do obiadu na nastêpny dzieñ, poniewa¿ 
pokonaæ ok. 7 km i rano byœmy nie zd¹- W Wigiliê wczeœnie rano mê¿czy- dawniej nie wolno by³o w Bo¿e Naro-
¿y³y. Wieczorami i w niedziele przygo- zna - g³owa rodziny przynosi³ ze studni dzenie obieraæ ziemniaków czy jarzyn, 
towywaliœmy ozdoby na choinkê. Cho- wodê, nalewa³ do naczynia wk³ada³ kil- ani r¹baæ miêsa. Gospodarze przygoto-
inki by³y ubierane wy³¹cznie ozdobami ka metalowych pieni¹¿ków i wszyscy wywali karmê dla zwierz¹t, by jak naj-
rêcznie wykonanymi jak anio³ki, ³añ- domownicy obmywali twarz i rêce w mniej roboty by³o w dniu Bo¿ego Na-
cuchy, je¿yki. W prywatnych sklepach tej wodzie s¹dz¹c, ¿e bêd¹ zdrowi jak rodzenia. 
prowadzonych przez ̄ ydów mo¿na by- pieni¹dz i ryba, która w tej wodzie ¿yje. Kawaler, który mia³ zamiar ¿eniæ 
³o kupiæ g³ówki anio³ków, bibu³y kolo- Gospodynie gotowa³y obiad. Zawsze siê, przychodzi³ do wybranej dziew-
rowe i kolorowe z³otka (papier) i z tych siê stara³y, by by³o dwanaœcie potraw, a czyny w goœcie, tzw.  pod³azy. Dawniej 
rzeczy mo¿na by³o wykonaæ wiele ³ad- by³y to: zupa grochowa z chlebem, ka- najwiêcej wesel odbywa³o siê w karna-
nych ozdóbek, co te¿ czyniono. pusta z ziemniakami popijana polewk¹ wale, tote¿ od œwi¹t Bo¿ego Narodze-

Starsi ch³opcy i dziewczêta przygo- (kompot z suszonych jab³ek i œliwek), nia czyniono przygotowania: pod³azy, 
towywali siê do kolêdowania. Odby- karpielanka (karpiele ugotowane, zmówiny, no i œlub oraz wesele.
wa³y siê próby „¿ywej szopki”, muzy- zgniecione rogalk¹ i po³¹czone z prze- Wieczorem w Bo¿e Narodzenie ci 
ki, œpiewu kolêd (æwiczono w wolnych gotowanym mlekiem), pierogi z grzy- ch³opcy, którzy przygotowali siê do ko-
chwilach, zw³aszcza wieczorami i w bami, strucle z makiem, zupa grzybowa lêdowania, szli od domu do domu ko-
niedziele).Rodzice te¿ siê przygotowy- z szarpanymi kluskami, barszcz czer- lêduj¹c, a kiedy zostali gdzieœ tam za-
wali: zabijali prosiaki, owce, by by³o wony z fasolk¹ oraz ryba lub œledzie. proszeni do izby, byli czêstowani przez 
miêso na œwiêta. Mielili ziarno na m¹kê Choinkê przynoszono z lasu w wigiliê, gospodarzy „czym chata bogata”, grali, 
na rêcznych m³ynkach, co te¿ wyma- twierdzono, ¿e d³ugo postoi i nie bêdzie œpiewali i tañczyli. Te kolêdowania i 
ga³o du¿o wysi³ku i czasu. Mê¿czyŸni sypaæ igie³. tañce trwa³y niekiedy przez ca³y karna-
t³ukli (ot³ukali) jêczmieñ w drewnia- Po wykonaniu wszystkich prac i u- wa³. Bawili siê m³odzi, a tak¿e i starsi, 
nych stêpkach kamiennymi t³uczkami braniu choinki,przystêpowano do obia- bo w zimie mieli wiêcej czasu na zaba-
na pêcak do zrobienia kiszki podczas du, który rozpoczynano po ukazaniu siê wy, bajania itp. Latem mieli du¿o prac 
zabijania œwini oraz na krupnik (zupa z na niebie pierwszej gwiazdki. Na stole w polu, gdy¿ nie by³o maszyn, a prace 
flakami). Przyozdabiano równie¿ izby stawiano jedn¹ pust¹ miseczkê i ³y¿kê wykonywano rêcznie przy pomocy by-
mieszkalne, które by³y z drewna tzw. dla „podró¿nego”, który móg³ zawitaæ. dl¹t (wo³ów, krów i rzadko koni). 
p³azów, mszone mchem tzw. szpary, Przed obiadem g³owa rodziny, lub cz³o- W dawnych czasach bardzo prze-
które by³y wylepiane wapnem. P³azy nek przezeñ upowa¿niony, odczytywa³ strzegano tradycji, tego jak i co robili 
szorowano wod¹ z przegotowanego po- z Pisma œw. fragment o narodzeniu Je- pradziadowie, dziadowie, ojcowie, tak 
pio³u drzewnego tzw. ³ugu, aby by³y ja- zusa w Betlejem. Modlono siê, sk³ada- te¿ i synowie i tak to przechodzi³o z po-
sne, a szpary bielono wapnem zabar- no sobie ¿yczenia ³ami¹c siê op³atkiem kolenia na pokolenie. 
wionym siwcem (farb¹). Praca ta rów- i przystêpowano do obiadu. Gospodyni 

Opowiada³a nie¿ wymaga³a czasu bo by³a ciê¿ka, a z ka¿dej potrawy odk³ada³a do naczy-
Katarzyna Adamczyk wykonywa³y j¹ kobiety i starsze dziew- nia po 3 ³y¿ki, zaœ gospodarz po obie-

z Podobinaczêta. Takie generalne sprz¹tanie mia³o dzie zanosi³ te potrawy do stajni (obo-
miejsce dwa razy w roku: na Œwiêta ry) i dawa³ do zjedzenia bydlêtom, sa-
Bo¿ego  Narodzenia  i  Wielkanocy, no dz¹c, ¿e one zas³uguj¹ na ten pokarm, 
i jak by³o brudno, to i przed weselami, bo ogrzewa³y swoj¹ par¹ Pana Jezuska 
które odbywa³y siê w domach m³odej w ¿³óbku. Po obiedzie zabierano resztê 
pary. okruszków ze sto³u i dziewczêta wy-
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jej piechotne drogi do Krakowa”- po mnik mi³oœci”. Wójt NiedŸwiedzia po-
drugiej stronie. dziêkowa³ wykonawcom oraz uhono-

Pomys³ i inicjatywa wzniesienia o- rowa³ J. Sepio³a  obrazem.  
belisku wysz³a od nauczycielki Anny Uroczystoœæ uœwietni³a obecnoœæ 
Sto¿ek, a miejscowy Oddzia³ Zwi¹zku pocztów sztandarowych szkó³ z terenu 
Podhalan wspólnie z Wójtem Gminy gminy i Zwi¹zku Podhalan w NiedŸ-
ideê zmaterializowa³. wiedziu. 

Po czêœci oficjalnej, przy padaj¹cej W czêœci artystycznej zaprezento-
jesiennej m¿awce, uczestnicy przeszli wa³ siê dzieciêcy zespó³ regionalny 
do okaza³ej sali gimnastycznej, odda- „Ma³e Turbacyki”, który po przedsta-
nej do u¿ytku 2 lata temu. Tu w rolê wieniu monta¿u s³owno-muzycznego 

atarzyna Smreczyñska matka 
konferansjera wcieli³ siê A. Gruszczyk poœwiêconego K. Smreczyñskiej, za-

W³adys³awa Orkana - piewcy 
- sekretarz Zwi¹zku. Powita³ przyby- œpiewa³ i zatañczy³ chodzonego zagó-KGorców doczeka³a siê pierw-
³ych na uroczystoœæ, w tym wielu Goœci rzañskiego. 

szego w Polsce pomnika. Stan¹³ przy 
m. in. wspomnianych ju¿ J. Sepio³a i ks. Na koniec uczestników uroczysto-

budynku szko³y w Koninie, której pa-
kapelana W. Z¹zela, Wójtów okolicz- œci poczêstowano posi³kiem. Uroczy-

tronuje od 1969 r.
nych gmin T. Patalitê i A. Rapacza, ka- stoœæ upiêkszy³a Œwiêto Szko³y, jakie  14 listopada przy udziale licznie ze-
p³anów pracuj¹cych na terenie gminy z co roku koniñska placówka obchodzi w 

branych goœci, mieszkañców, pedago-
ks. dziekanem M. Wójcikiem i kapela- listopadzie.                                       ss 

gów i m³odzie¿y szkolnej, uroczystego 
nem miejscowych Podhalan ks. W. Ul-

ods³oniêcia dokona³ Marsza³ek Sejmi-
mañcem z Porêby Wielkiej na czele, 

ku Ma³opolskiego J. Sepio³, a aktu po-
by³ych radnych powiatowych M. M¹-

œwiêcenia kapelan Zwi¹zku Podhalan 
kowskiego i S. Potaczka, „starych” o-

w Polsce ks. W³adys³aw Z¹zel, probo-
raz „nowych” miejscowych radnych, 

szcz z Kamesznicy na ̄ ywieczczyŸnie.
dyrektorów szkó³ oraz so³tysów.  Pomnik ma postaæ dwucz³onowego 

G³os zabrali: J. Sepio³, T. Patalita, 
obelisku skalnego z wizerunkiem twa-

A. Rapacz, S. Potaczek (w imieniu Sta-
rzy Patronki odlanej w br¹zie po jednej, 

rosty Limanowskiego), J.Potaczek. Za-
oraz dedykacj¹ syna pisarza - „Je¿eli 

pad³o w pamiêæ wypowiedziane przez 
mogê coœ daæ z dzie³a mojego ¿ycia, to 

marsza³ka ma³opolskiego zdanie,- „od-
zawdziêczam najpierw Bogu, a nastêp-

s³oniliœmy pomnik najpiêkniejszy, po-
nie Matce, nie by³oby tego, gdyby nie 

Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku stêpu regionalnego,
Podhalan w Gminie NiedŸwiedŸ - Prezesowi Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Podhalan Ja-
sk³ada serdeczne podziêkowanie nowi Hamerskiemu  za przyznanie znacz¹cego wsparcia fi-
Wszystkim Osobom, które w³¹- nansowego,
czy³y siê w dzia³ania Komitetu - Panu Januszowi Tomasiewiczowi - dyrektorowi Gor-
Budowy Pomnika Katarzyny czañskiego Parku Narodowego za przekazanie drewna na 
Smreczyñskiej w Koninie. potrzeby budowy pomnika,

W szczególnoœci dziêkujemy: - Cz³onkom Komitetu Budowy, Panom: Romanowi Du-
- Panu Bogus³awowi Noco- chnikowi, Janowi Hamerskiemu, Antoniemu Rapaczowi, 

niowi za nieodp³atne osadzenie Markowi Mysza i Franciszkowi Krzysztofiakowi „Smol-
kamiennych monumentów w sposób zapewniaj¹cy estetykê cowi” za z³o¿enie znacz¹cych kwot prywatnych,
pomnika i oszczêdzaj¹cy dalszych prac wykoñczeniowych, - Panu Wójtowi Januszowi Potaczkowi, za bie¿¹ce in-

- Panu Andrzejowi Œlazykowi za nieodp³atne wykona- spirowanie i wspomaganie dzia³añ, a w szczególnoœci kon-
nie projektu i matrycy glinianej oblicza Katarzyny Smre- takty z niektórymi ofiarodawcami,
czyñskiej w sposób umo¿liwiaj¹cy wykonanie odlewu z - Kapelanowi Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Podhalan - 
br¹zu, ksiêdzu W³adys³awowi Z¹zelowi oraz kap³anom wszyst-

- Panu Józefowi Kuwikowi (Kopalnie Odkrywkowe w kich parafii naszej Gminy za poœwiêcenie pomnika,
Rudawie) za nieodp³atne ofiarowanie dwu kamiennych mo- - Marsza³kowi Województwa Ma³opolskiego Panu Ja-
numentów, nuszowi Sepio³owi za przewodnictwo w ceremonii ods³o-

- Panu Eugeniuszowi Kotarbie (Firma „Brukbud”) za niêcia pomnika,
nieodp³atne u³o¿enie kostki przed monumentem, - Pani El¿biecie Kurek - Dyrektorce Zespo³u Placówek 

- Panu Marianowi Orczykowi (Firma „Australian In- Oœwiatowych w Koninie, Gospodyni ca³ej uroczystoœci,
vestment in Poland”) za nieodp³atne ofiarowanie i zamon- - Wszystkim Mieszkañcom Gminy, którzy sw¹ obecno-
towanie ³añcuchów, œci¹ uœwietnili uroczystoœæ.

- Paniom Zofii Haras i Barbarze Palac oraz Panom Fran- W imieniu Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan 
ciszkowi Krzysztofiakowi („Smolcowi”) i Stanis³awowi W Gminie NiedŸwiedŸ
Stopie za przygotowanie z uczniami bardzo udanego wy- Prezes Zarz¹du Tadeusz Cichañski
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* 28 paŸdziernika samorz¹dowcy ¿ywo” pop³ynê³y w eter zagórzañskie przygotowany na t¹ okazjê monta¿ s³o-
zorganizowali po¿egnaln¹ uroczystoœæ melodie i œpiewki (w wykonaniu dzie- wno- muzyczny.
wieñcz¹c¹ ich kadencjê. Po dziêkczyn- ciêcej kapeli i grupy œpiewaczej dzia³a- Uroczystoœæ uœwietni³o obecnoœæ 
nej Mszy œw. odprawionej w niedŸ- j¹cej w koniñskiej szkole) przeplatane siedmiu  pocztów sztandarowych (nie-
wiedzkim koœciele spotkali siê w remi- informacjami, ciekawostkami i opo- stety zabrak³o Zwi¹zku Kombatan-
zie OSP, gdzie obejrzeli spektakl kaba- wieœciami p³yn¹cymi z ust A. Grusz- tów), œpiew parafialnego chóru „Ore-
retu “Truteñ” z Raby Wy¿nej, nastêp- czyka z Gorczañskiego Oddzia³u Zwi¹- mus” oraz kapela „Kaczorów” z Porêby 
nie przy fili¿ance kawy, podsumowali zku Podhalan, F. Krzysztofiaka „Smol- Wielkiej.
dokonania czteroletniego dorobku na ca” - najbardziej zaanga¿owanego ma- W uroczystoœci wziêli udzia³ przed-
rzecz gminy. W kuluarowych rozmo- terialnie i duchowo sponsora i anima- stawiciele w³adz z wójtem J. Potacz-
wach wiele uwagi poœwiêcili planom tora dzieciêcego zespo³u, E; Kurek-dy- kiem, dyrektorzy szkó³ i przedszkola z 
na przysz³oœæ, jako ¿e niemal wszyscy rektorki szko³y w Koninie i S. Stopy. nauczycielami i m³odzie¿¹, przedsta-
ponownie kandyduj¹ w nadchodz¹cych wiciele Zwi¹zku Podhalan z prezesem 
wyborach. T. Cichañskim oraz licznie zgromadze-

ni parafianie.                    Anna Liberda

* 11 listopada 1911 roku to jedna z 
* Na prze³omie paŸdziernika i li- najwa¿niejszych dat w historii Polski, 

stopada odby³y siê we wszystkich so- sta³a siê ona symbolem d¹¿enia kilku 
³ectwach zebrania wiejskie z udzia³em pokoleñ Polaków do odzyskania utra- * 14 listopada z okazji zakoñczenia 
Wójta Gminy J. Potaczka oraz radnych conej 123 lata wczeœniej niepodleg³o- prac modernizacyjnych przy Gminnym 
i  kandydatów  na  radnych  do  gminy  œci. Upragnion¹ wolnoœæ Polacy wy- Oœrodku Zdrowia w Porêbie Wielkiej 
i powiatu. Na spotkaniach podsumowa- waczyli sami prowadz¹c podczas I woj- goœci³ Marsza³ek Ma³opolski J. Sepio³, 
no dorobek inwestycyjny ostatniej ka- ny œwiatowej wytrwa³¹ dzia³alnoœci¹ który dokona³ „odbioru” odnowionego 
dencji oraz poruszono tematykê zbli- wojskow¹ i polityczn¹ oraz wykorzy- budynku. Remont obiektu kosztowa³ 
¿aj¹cych siê wyborów. Mieszkañcy stuj¹c sprzyjaj¹ce okolicznoœci klêskê 500 tys. z³otych, z czego 75% œrodków 
mogli porozmawiaæ z kandydatami Niemiec, rozpad Austrii oraz rewolucjê pochodzi³o z funduszy ZPORR Unii 
ubiegaj¹cymi siê o mandat radnego. w Rosji. Europejskiej, 10% z bud¿etu  pañstwa  
Niestety, frekwencja nie dopisa³a. Obchodz¹c kolejn¹ rocznicê odzy- i 15 % z bud¿etu naszej gminy. 

skania niepodleg³oœci pamiêtamy o W ramach remontu wymieniono 
wszystkich, którzy ofiar¹ krwi i cier- stolarkê okienn¹ i drzwiow¹, przysto-
pienia wywalczyli woln¹ i niezale¿n¹ sowano sanitariaty dla osób niepe³no-
Ojczyznê. W Koœciele parafialnym w sprawnych, ocieplono ca³y budynek, 

* W niedzielê, 5 listopada, szkolny NiedŸwiedziu zosta³a odprawiona uro- za³o¿ono now¹ instalacjê centralnego 
zespó³ regionalny ”Ma³e Turbacyki” z czysta Msza œw. celebrowana przez ks. ogrzewania wraz z elektronicznie ste-
Koniny zaprezentowa³ siê na falach re- Dziekana M. Wójcika w asyœcie ks. T. rowanym piecem. W przysz³ym roku 
gionalnego radia „Alex” nadaj¹cego z Plewy  i ks. P. P³aweckiego  M³odzie¿ planowane jest zamontowanie windy.
Zakopanego. W godzinnej audycji „na ze szko³y w Podobinie zaprezentowa³a                                                    ss
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kañców Ziemi Orkana. Przy redagowa-
niu biuletynu zawsze o tym pamiêta-
³em. 

Zdajê sobie sprawê, ¿e sam niewie-
le móg³bym zdzia³aæ. „ZGODA” mo-
g³a  siê  ukazywaæ  dziêki  dobrej woli  
i dobremu sercu wielu, bardzo wielu o-
sób. Najbardziej cennym spoœród nich 
sk³adam obok imienne podziêkowania. 
Tu pragnê wyraziæ je Tym wszystkim, u 
których  goœciliœmy ja i moi wspó³pra-
cownicy; byliœmy przyjmowani zaw-
sze grzecznie i uprzejmie. Wspominam 

mn¹ satysfakcjê odczuwam z faktu, ¿e w tym miejscu tak¿e Tych, których ma-
na naszych ³amach uda³o siê ocaliæ od eria³y b¹dŸ pozyskane informacje nig-
zapomnienia wiele wspania³ych posta-dy nie ukaza³y siê na ³amach Biuletynu 
ci, tak¿e utrwaliæ sylwetki Osób god-albo z braku zgody na ich druk, albo te¿ 
nych tytu³u Zas³u¿onych dla naszego na skutek kontrowersyjnych treœci, któ-
terenu; ¿al, ¿e nie uda³o siê pomieœciæ re mog³y uw³aczaæ czyjejœ godnoœci, 
wszystkich, którzy na to zas³uguj¹. Ty-stanowiæ pomówienie lub oszczerstwo. 
lu ciekawych, godnych i wspania³ych Zasady „siania” spokoju i zgody strze-
ludzi spotkaæ na swej drodze to ogrom-gliœmy jak Ÿrenicy oka przy redago-rzed dziesiêciu laty z inspiracji  
ny zaszczyt. waniu gazety przez te wszystkie lata.i za namow¹ ówczesnego Wójta 

Na koniec kilka zdañ o tych, dla Franciszka £abuza wydany zo-P których gazetê redagowaliœmy, czyli o sta³ dok³adnie w grudniu, na œwiêta Bo-
naszych Czytelnikach. Wiem, ¿e wielu ¿ego Narodzenia, trzeci numer Biulety-
z Was oczekiwa³o co 2 miesi¹ce na ko-nu, który rozpocz¹³ systematyczn¹ jego 
lejny egzemplarz biuletynu. Wiem, ¿e edycjê trwaj¹c¹ do dziœ (wczeœniej uka-
niema³e grono tych najbardziej wier-za³y siê okazjonalnie 2 numery). 
nych kompletowa³o wszystkie numery Pragnê wspomnieæ, i¿ pomys³oda-
pisma, jakie siê dot¹d ukaza³y. Wiem wc¹ i autorem tytu³u Biuletynu jest Ma-
wreszcie, i¿ „ZGODA” by³a Ÿród³em ria Kuczaj - by³a Naczelnik naszej gmi-
pozyskiwania wiedzy przez nauczycie-ny. To by³ udany i trafny pomys³ wymu-
li i uczniów. Mam na to dowody, ¿e biu-szaj¹cy liniê programow¹ pisma w kie-
letyn mia³ swoich zagorza³ych zwolen-runku dzia³ania na rzecz pojednania, 
ników poza granicami naszej gminy; spokoju i ³¹czenia; w³aœnie zgody, a nie 
czytany by³ w powiecie, wojewódz-wichrzenia, siania zamêtu, nienawiœci, 
twie, ba nawet regularnie wysy³aliœmy dzielenia ludzi, poni¿ania i deptania ich 
go poza granice Polski. To dodawa³o  godnoœci, które to godne politowania 
si³, wlewa³o otuchê i by³o najlepszym zjawiska bardzo siê rozpleni³y i tak do-
podziêkowaniem  za  nasz wysi³ek. kuczaj¹ w dzisiejszej, zrelatywizowa-

Koñcz¹c,dziêkujê ludziom do-nej moralnie rzeczywistoœci, niszcz¹c 
brym, przepraszam tych, których mo-¿ycie wielu spokojnych ludzi. 
gliœmy niezamierzenie dotkn¹æ,a wszy-Dziesiêæ lat pracy. Szósta czêœæ do-
stkim ¿yczê wszelkiej pomyœlnoœci. To tychczasowego mego ¿ycia. 63 wydane Cieszê siê, i¿ wœród ró¿nych do- co by³o dobre i szlachetne zachowujê  numery,1270zadrukowanych stron for- œwiadczeñ ¿ycia, dane mi by³o prze¿yæ w pamiêci, o z³ym i niegodnym zapo-matu A-4 (czyli normalna ksi¹¿ka o ob- przygodê zwi¹zan¹ z tworzeniem i re- minam. Powodzenia!  jêtoœci 2400 stron). Setki fotografii, na dagowaniem pisma. To bardzo, bardzo  

których utrwalono najwa¿niejsze wy- pracoch³onne, ale jak¿e ciekawe i nio- Redaktor
darzenia i postacie z historii ostatnich s¹ce ogromn¹ satysfakcjê zajêcie. Nie 
10 lat naszej gminy. „ZGODA” to pis- zapomnê niezliczonych rozmów, spot-
mo nie tylko do czytania na bie¿¹co, kañ, dyskusji, zebrañ, w jakich dane mi 
choæ to oczywiœcie najwa¿niejszy cel by³o uczestniczyæ z okazji prowadzenia 
przyœwiecaj¹cy jego redagowaniu, ale Biuletynu. Pozostan¹ w mej pamiêci 
to tak¿e „kronika”, zapis i Ÿród³o wie- kontakty z wielu wspania³ymi ludŸmi, 
dzy o nas  i naszych czasach dla przy- z którymi przeprowadzi³em tyle intere-
sz³ych pokoleñ czytelników i miesz- suj¹cych rozmów i wywiadów. Ogro-
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Adamczyk Andrzej, Adamczyk Anna., Adamczyk K., Napora Anna, Napora Agata, Napora Agnieszka, Napora G., 
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Haras J., Haras P., ks. Haras S., Hopek A., Hopek H.,  Her- Sobecka M., Stachura D., Stando K., Stefanik M., Stok³osa 
bert Z., Hryc I., Hryniarska A., Hrynkiewiczowa Z., Hubka S., Stopa J., Stopa S., Sto¿ek A., Sto¿ek J., Strama T., Strau-
W., Hudomiêt S., Jagoda M., Jamróz A.W., Jêcza³a T., Jêdrol chmann E., Strug S., Su³kowska B., Szczepañski M., Szczê-
J., Juras A., Jurek J., Jurczak J., Jurkowska Z., Kacik M., sna Z.E., Szczypka W., Szewczyk H., Szczypta D., Szczypta 
Kaciczak H., Kaczor B., Kaczor J., Kalata A., Kapitan W., T., „Szperacz”, Szymañska Z., Szymañski K., Szymczyk E., 
Kapturkiewicz Z., Kawala Cz., Kêdryœ A., Kmietowicz E., Œlazyk A., Œlizowski J., Œmiechowski P., Œwierk T., Œwierk 
Knapik I., Kocoñ D., Kochniarczyk J., Ko³odziej A., Koœ- S., Tomala A., Tomasiewicz A., Tomasiewicz J., Tram J., 
cielniak K., Koœcielniak - Ma³ysz M., Kowal W., Kowal- Trojak A., Urbanik R., ks. Ulmaniec W., U.J.K.,  Uryga J., 
czyk A., Kowalczyk M., Kowalczyk Maria, s.Kowalczyk Walencik A., Waradzyn T., W¹tor T., Winter J.,Wieliczko S., 
Maria - organistka, Kowalska H., Kotarba M., Kotarba D,, Wielowski J., Wielowski S., Wierzbicka A., Wietrzyk B., 
Kozyra M., Krasicka  Domka Z., Krupiñski T., Król Cz., ks. Wietrzyk J., ks. Wiktor A., Wiszniewska K., ks. Wieczorek 
Król Cz., Król T., Krzan T., Krzanik J., Krzemiñski J., Krzy- K., Wiêcek M., W³asiuk U., W³odarczyk S., Wojciechowski 
sztofiak E., Krzysztofiak F. „Spyrka”., Krzysztofiak F. R., Wojtyczko B., WoŸniak S., ks. Wójcik M., Wójciak J.,  
„Smolec”., Krzysztofiak M., Krzysztofiak W., ks. Kubie- Wójtowicz J., Zaj¹c T., Zalewski A., Zapa³a J., Zapa³a Kazi-
niec A., Kuczaj M., Kuczaj R., ks. Kulesa M., Kulig S., Ku- mierz, Zapa³a Sabina, Zapa³a Stanis³aw, Zapa³a Z., Zarycki 
rek E., Kurek M., Kurek S., Kurzeja A., Kurzeja M., Lacko- P., Zawirska M., Zawirski T., Zelek B., Zieliñski W., ¯aba 
wski J., Lalumiere C., Lenart-Halama M., Lenartowicz M., B., ̄ o³¹dek M., ̄ urek J.
Liberda A., Liberda M., Listwan H., Lupa J., Lupa L., Lupa 
M., Loch J., £abuz F., £acna K., £opata Jacenty, £opata Ja-
dwiga, £owiñska S., ks. Kard. F. Macharski, Maciejko J., 
Magdziarz T., Majchrzak M., Majkowski P., Malaga H., Ma-
³ek J., Ma³kiewicz T., Mas³owski R., Matuszczyk A., Ma-
zurek W., M¹ka H., M¹kowski M., Michalczewski D., Mi-
chalczewski J., Michalczewska M., Michalski W. J., Micha-
³ek A., Michór P., Mielnicki R., Misiura F., Misiura J.,  Mo-
drzejewska R., Mokwa A., Molik S., Mrowca K., Mrowca 
M., Mrowca S., Mysza A., Mysza M., Mysza T., Nalepa I., 

Ks. P³awecki P

Serdecznie dziêkujê obecnym i by³ym Wspó³- wspó³pracowniczkom pisma
pracownikom Biuletynu, w szczególnoœci: - Pracownikom Drukarni Filmotechnika w Kra-

- Ksiêdzu Dziekanowi M. Wójcikowi  Osobie kowie ze Zdzis³awem Srok¹ - Prezesem Polskiego 
szczególnie zas³u¿onej, która towarzyszy „ZGO- Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, jednoczeœnie Kie-
DZIE” od zarania po dziœ dzieñ. Poprzez zamiesz- rownikiem Drukarni, jak równie¿ Ryszardem Kubo-
czane na jej ³amach teksty i materia³y o religijno - wiczowiczem, dziennikarzem i publicyst¹, przygo-
etycznym charakterze ks. Dziekan d¹¿y do pielê- towuj¹cym osobiœcie edycjê biuletynu do druku, na 
gnowania i utrwalania tak po¿¹danych w ¿yciu czele. Ilekroæ przekraczam drzwi Waszej Drukarni, 
cech jak: moralnoœæ, spokój, zgoda i wspó³praca zawsze czujê siê jak we w³asnych progach, i za to 
dla dobra spo³ecznoœci. Podziêkowanie nale¿y siê Zdzis³awie i Rysiu bardzo dziêkujê. 
te¿ za kolporta¿ gazety przy koœciele, nade wszy- - Pracownikom biura internetowego w Nowym 
stko za nieustanne wsparcie. Ksiê¿e Dziekanie, S¹czu z Bogdanem Jamiñskim na czele za syste-
Bóg zap³aæ ! matyczne zamieszczanie przesy³anego biuletynu 

- Wydawcom w Osobach Wójtów: Franciszka na stronach portalu internetowego naszej gminy. 
£abuza, Janusza Potaczka i pracownikom Urzê-  - Wszystkim Autorom, którzy goœcili na ³amach 
du Gminy, zawsze chêtnie udzielaj¹cym informacji Biuletynu w jego dotychczasowej historii. Oto Ich 
niezbêdnych przy redagowaniu biuletynu. nazwiska:

- Kole¿ankom Annie Sto¿ek, Annie Liberda, 
Marii Lupa i Teresie Smreczak by³ym i obecnym 

 -

: 
, 
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- Siadaj, dwója! A ty Kamilu, zrobi³eœ dzin.
zadanie? - Znakomita! Ryba ani myœli z niej 
- Ja, proszê pani, musia³em ojcu po- wy³aziæ.
magaæ w polu... ***
- Siadaj, dwója! A ty, Jasiu, zrobi³eœ    Kapitan statku transportowego dzie-
zadanie? li siê swoimi wspomnieniami:
- Jakie zadanie, proszê pani?! - Najgorsz¹ rzecz¹, jaka mnie spotka³a 
Mój brat wyszed³ z wiêzienia i taka w ¿yciu, by³ sztorm, na jaki trafi³em 
balanga by³a, ¿e szkoda gadaæ! swoim statkiem na Pacyfiku. Ale sam 
- Ty mnie tutaj swoim bratem nie sztorm nie by³ jeszcze taki najgorszy. 
strasz! Siadaj, trója! Wioz³em wtedy ³adunek chiñskich la-

*** lek. I kiedy statek przechyla³ siê na 
   Ksi¹dz pyta Jasia:    Podchodzi ch³opak do policjanta, a burtê, wszystkie te lalki jednoczeœnie 
- Jasiu, co siê stanie, jeœli naruszysz ten go zagaduje: szeroko otwiera³y oczy i g³oœno, chó-
jedno z przykazañ? - Podoba ci siê, ch³opcze, mundur po- rem wo³a³y” „Mama-a-a-a!!!”.
- Zostanie jeszcze 9. licyjny? ***

*** - Jasne...    Ja naprawdê Ÿle widzê, skar¿y siê 
   Na lekcji polskiego pani pyta siê Ja- - A podoba ci siê czapka? pacjent okuliœcie. By³em ju¿ u kilku-
sia: - Tak... nastu specjalistów, zapisali mi najró¿-
- Jasiu, powiedz nam, kiedy u¿ywamy - A pa³ka podoba ci siê? niejsze szk³a. Ale ¿adne z nich nie 
wielkich liter? - Jest suuuper. sprawi³y, bym móg³ widzieæ daleko.
   Na to Jasiu: - A chcesz zostaæ w przysz³oœci poli- - Sprawdzimy to, proszê wyjœæ ze mn¹
- Kiedy mamy s³aby wzrok!!! cjantem? na zewn¹trz - poleca okulista.

- Proszê pana, ale ja siê dobrze uczê...***    Wychodz¹ przed klinikê, okulista 
   W szkole pani pyta: *** wskazuje palcem w niebo i pyta:
- Zrobi³eœ zadanie?    Dwaj koledzy siedz¹ nad rzek¹: - I co pan tam widzi?
- Proszê pani, mamusia zachorowa³a - Jaka dzisiaj woda? -  pyta Zenek - S³oñce.
i musia³em wszystko w domu robiæ... kumpla, który ³owi ju¿ od kilku go- - I pan chcia³by widzieæ jeszcze dalej?  

Od wiosny panowanie nad 2007 rokiem przejmuje Sa- na wzrost roœlin i zatem plony. Z regu³y bywa ona dosyæ 
turn. W dawnej tradycji uznawano, ¿e w³adztwo takiej pla- zimna, nawet gdy œwieci w dzieñ s³oñce. Sporo dni bywa 
nety nie jest zbyt pomyœlne, odnosi siê to równie¿ do pogo- nieprzyjemnych, wietrznych. Opady siê zdarzaj¹, ale mi-
dy. W jednym z dawnych kalendarzy sprzed kilku wieków mo to w glebie brakuje czêsto wody, gro¿¹ nawet okreso-
znajduje siê taki oto zapis: Rok panowania Saturna, po- we posuchy. Ch³ody  trwaj¹ a¿ do maja. Bardzo  czêste  s¹  
wszechnie mówi¹c, bywa zimny i mokry, i lubo czasem zie- przymrozki i zimne noce. Ocieplenia z regu³y bywaj¹ krót-
mia pragnie d¿d¿u, jednak aeria zawsze zimna i wilgotna. kookresowe. Dopiero w koñcu wiosny pojawia siê wiêksze 
Tak wiêc trzeba nastawiæ siê, ¿e ciep³ych dni bêdzie w nad- ciep³o.
chodz¹cym roku znacznie mniej ni¿ ch³odnych. Mimo, ¿e 

LATO
powietrze bêdzie czêsto dosyæ wilgotne, to jednak wody 

Lato w roku Saturna bywa czêsto nieprzyjemne i sto-
od czasu do czasu w glebie te¿ mo¿e brakowaæ, gro¿¹ o-

sunkowo mokre, utrudniaj¹ce prace rolnikom i wypoczy-
kresowe posuchy, zw³aszcza w œrodku wiosny i na prze³o-

nek wczasowiczom. Na pocz¹tku lata dosyæ ciep³o, ale te¿ 
mie wiosny i lata. Niekorzystna prognoza dla roku Saturna 

deszczowo i burzowo. Najwiêcej pogodnych i ciep³ych dni 
mówi¹ca, ¿e jest to rok zimny i mokry ma szansê spe³niæ 

w lipcu. Potem du¿o gorsza pogoda, sporo chmur, wiatrów, 
siê najbardziej na pocz¹tku wiosny i na pocz¹tku jesieni, 

zmiennej aury, stosunkowo ch³odno i d¿d¿ysto. Utrudnio-
bowiem wtedy ujawni siê te¿ silnie wp³yw zaæmieñ, które 

ne mog¹ byæ ¿niwa i zbiory. Burze letnie z regu³y nie po-
tym razem przypadaj¹ w po³owie zimy i lata. 

winny byæ zbyt  gwa³towne. GroŸniejsze  nawa³nice  praw-
Poni¿sza prognoza jest oparta na stosowanych przez 

dopodobne w koñcu lata.
wieki regu³ach.

JESIEÑ
ZIMA 2006

Jesieñ bywa zazwyczaj bardzo ch³odna. Dosyæ wcze-
Zbli¿aj¹ca siê zima podlega jeszcze symbolicznie pa-

œnie pojawiaj¹ siê  przymrozki.  Sporo  bywa  dni  s³otnych 
nuj¹cej w 2006 roku. planecie Ksiê¿yc. Takie przyporz¹d-

i wietrznych, bardzo nieprzyjemnych. Okresy ³adniejszej 
kowanie wywodzi siê z bardzo starej, popularnej zw³asz-

pogody z regu³y krótkotrwa³e i nieliczne, na prze³omie 
cza w œredniowieczu wizji œwiata i kosmosu. Có¿ zaœ z nie-

wrzeœnia i paŸdziernika. W drugiej po³owie paŸdziernika 
go wynika? Pocz¹tek zimy z regu³y dosyæ mroŸny, mo¿li-

ju¿ z regu³y robi siê bardzo zimno. Listopad za to bywa sto-
we nawet du¿e opady œniegu. Trudno oczekiwaæ sta³ej sta-

sunkowo ciep³y, jednoczeœnie ponury i mokry. Jesieni¹ 
bilnej pogody. Stosunkowo mroŸnie i wiêcej dni pogod-

szkody mog¹ wyrz¹dzaæ wichury. 
nych w œrodku zimy. Potem ch³ody umiarkowane, wilgot-
no, mo¿liwe nawet deszcze i deszcze ze œniegiem oraz ZIMA 2007
nieprzyjemne odwil¿e. Jak g³osi³y dawne kalendarze, czê- Na pocz¹tku zima 2007 roku bywa wilgotna i d¿d¿ysta. 
sto zdarzaj¹ siê wtedy nawet  „roztoki” i powodzie.  Obfite œniegi mo¿liwe w koñcu grudnia. Dosyæ spore opa-

dy zdarzaj¹ siê te¿ w styczniu. Mrozy stopniowo  narastaj¹ 
WIOSNA 

i potem utrzymuj¹ siê d³ugo. Zimno czêsto bywa a¿ do koñ-
Dla rolnika i ogrodnika zawsze najwa¿niejsza oczywi-

ca marca.
œcie jest wiosna, bo aura tej pory roku najbardziej wp³ywa 

Zbigniew Przybylak
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