
powszedniego chleba.  
   Przeżywamy Jubileusz 10 lat 
pobytu w naszej parafii ks. 
Dziekana M. Wójcika, wspa-
niałego Człowieka, żarliwego 
Kapłana, naszego cennego 
Współpracownika. 
   Przed nami jesieo. 1 wrze-
śnia - tragiczna kartka w pol-
skim kalendarzu. Przed nami 
nowy rok szkolny. Przed nami 
jubileusze naszych świątyo.  
   O tych i innych wydarze-
niach piszemy wewnątrz. 
Przyjemnej lektury.         SS 

W S T Ę P N I A K 

REAKTYWOWANO ZWIĄZEK  PODHALAN  

   Jakżeż ten czas szybko leci.! 
Dopiero co  w artykule Powrót 
nadziei witałem w tym miej-
scu wiosnę, a tu za pasem ko-
niec lata i jesieo. Oby polska i 
oby złota. 
   Póki co przeżywamy piękne, 
świąteczne, pełne wzruszeo 
dni, ofiarowane nam przez 
O j c a  Ś w i ę t e g o 
pielgrzymującego po naszej 
małej Ojczyźnie Małopolsce. 
Tyle niezwykle ważkich słów, 
przestróg, pouczeo i wskazao 
otrzymaliśmy na dalszą drogę 
z ust Największego z Polaków. 
Czy i na ile ich posłuchamy? 
Na  ile  się  im  

podporządkujemy? Na ile za-
stosujemy je w swoim życiu? 
To zależy wyłącznie od każde-
go z nas. Spróbujmy zdad ten 
egzamin, bo warto! 
   Przeżywamy piękne dni za 
przyczyną pielgrzymujących 
do Sanktuariów Maryjnych - 
jak kraj długi i szeroki, Roda-
ków. Tak naprawdę to miesią-
cem Maryjnym jest u nas złoty 
sierpieo. Proszę tylko zagląd-
nąd do kalendarza świąt.   
   Przeżywamy dni wypełnione 
mozolną pracą w promieniach 
lejącego się z nieba żaru, aby 
zebrad z pól owoc naszego 
wysiłku. Aby zapewnid Polsce 

W tym numerze: 

Materiał ks. Dzie-
kana M. Wójcika 

3 
4 

Relacja z lipcowej 
sesji Rady Gminy 

 
5 

Czy jesteśmy bez-
pieczni?  

 
7 

Jubileusze na-
szych świątyń. 

 
9 

Ten festyn w par-
ku się udał. 

11 
18 

Piłkarska gala po 
awansie. 

14 
15 

Którędy ...droga 
do „Kacików” 
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C z y  p o w s t a n i e 

związek Gmin Gor-

czańskich? -  str. 6 

Zasłużeni dla nasze-

go terenu -  ks. Dzie-

kan M. Wójcik -  str. 

8 i 10 

Co nam da unijny 

„SAPARD”? - str. 12 

Prawda o długach 

gminy - str. 17 

Lipiec - Sierpień 2002 
Cena  2 złote 

Rok 8               Nr 42 

   W dniu 30 czerwca br. do-
szło do formalnego powołania 
do życia Gorczańskiego Od-
działu Związku Podhalan im. 
Wł. Orkana Gminy Nie-
dźwiedź. Stało się to na spo-

tkaniu w Gminnym Ośrodku 
Kultury im. Ks. F. Baradzieja, 
któremu przewodniczył ks. 
W. Ulmaniec – Proboszcz z 
Poręby Wielkiej (notabene 
główny inicjator całego przed-
sięwzięcia, wybrany jednogło-
śnie kapelanem Związku. 
   Na sali obrad obok zaintere- 

sowanych mieszkańców gmi-
ny zasiedli Goście z Rabczań-
skiego   Oddziału      Związku 
Podhalan z jego Prezesem p. 
A. Rapaczem, który służył ra-
dą w tłumaczeniu i  wyjaśnia-  

niu wymogów statutowo-
regulaminowych przy powo-
ływaniu władz Związku.  
    W wyniku przeprowadzo-
nych wyborów Prezesem na-
szego Związku Podhalan wy-

brano p. Tadeusza Cichań-
skiego, któremu pomagać bę-
dzie w prowadzeniu Związku 
Zarząd w osobach: p. M. Ku-
czaj - wiceprezes,  p.  S. Ryś - 
wiceprezes, p. A. Gruszczyk – 
sekretarz, p. A. Adamczyk – 
skarbnik, oraz p. I. Domagała, 
p. J. Łopata, p. J. Zapała, p. A. 

Smaciarz – członkowie Zarzą-
du.  
   Nad prawną stroną działal-
ności czuwać będzie Komisja 
Rewizyjna w składzie: p. A. 
Stożek  –  przewodnicząca,  p.  

 A. Potaczek, p. T. Szczypta.  
    Pan J. Potaczek – Wójt 
gminy, złożył  życzenia imie-
ninowe wraz z symboliczna 
wiązanką kwiatów dla  ks. 
Proboszcza oraz dla p. ... Ha-

merskiego – Prezesa Związku 
Podhalan w Polsce ( na ręce 
Gości z Rabki). 
     Na zakończenie omówiono 
sprawy or gani za cyjn o -
porządkowe związane z wy-
pełnieniem deklaracji człon-

kowskich   oraz  przygoto-
waniem do złożenia uro-
czystego ślubowania.     SS. 



 

Jednym  zdaniem...           Jednym  zdaniem...  
 
 

     

   
     Góralu, czy Ci nie żal, odchodzid od stron ojczystych. 
     Świerkowych lasów i hal i tych potoków srebrzystych? 
                      Góralu, czy Ci nie żal, 
                      Góralu, wracaj do hal! 
        
     A Góral na góry spoziera, i łzy rękawem ociera; 
     Bo góry porzucid trzeba, gdyż taka jest wola nieba.  
                      Góralu, czy Ci nie żal, 
                      Góralu, wracaj do hal! 
 
     Góralu, wród się do hal, w chatach zostali ojcowie; 
     Gdy pójdziesz od nich hen w dal, cóż z nimi będzie, kto powie 
                      Góralu, czy Ci nie żal, 
                      Góralu, wracaj do hal! 
 
     A Góral cicho łka, płacze, może już ich nie zobaczę? 
     Rodaków zostawid trzeba, cóż, taka jest wola nieba! 
                      Góralu, czy Ci nie żal, 

* W niedzielę 11 sierp-

nia w Święto Gór na 

Polanie Rusnakowej u 

stóp Turbacza odpra-

wiona została tradycyj-

na Msza św. celebrowa-

na przez ks. T. Juchasa 

z Ludźmierza. w czasie 

której licznie zebrani 

pielgrzymi wysłuchali 

Słowa Bożego, wygło-

szonego przez ks. W. 

Łukaszczyka z Nowego 

Targu. 

padami deszczu, które 

wyrządziły szkody wy-

cenione przez specjalną 

komisję na 650 tys. zł. 

* Czworo pedagogów 

uzyskało status nau-

czyciela mianowanego 

po pomyślnym przej-

ściu przez egzamin 

przed Komisją w dniu 

22 lipca. Gratulujemy! 

* 22 sierpnia odbędzie 

się przetarg na budowę 

tamy przeciw rumowi-

skowej wraz z ujęciem 

wody na potoku Konina 

w Potaśni. 

* Decyzją radnych po-

wiatowych z Limanowej 

pozostawiono szpital w 

Szczyrzycu jako samo-

dzielną jednostkę do 

końca roku. Pytanie 

brzmi: co potem?, oraz 

czy  i na ile pomogła 

akcja zbierania podpi-

sów? 

* Dogadano się z bur-

mistrzem Mszany Dol-

nej w sprawie oczysz-

czalni ścieków i sprawa 

wróciła do pierwotnej 

wersji: nasza gmina bę-

dzie z niej korzystać. 
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DZIŚ POMÓŻ TY - 

KIEDYŚ POMOGĄ 
TOBIE! 

* Dla 32 dzieci z rodzin 
wielodzietnych oraz  ro-
dzin zagrożonych alko-
holizmem Gminna Ko-
misja Antyalkoholowa 
zorganizowała trzydnio-
wą wycieczkę w Biesz-
czady. 
 
* Ponad 100 dzieci ( w 
tym 23 specjalnej tro-
ski) skorzystało z wypo-
czynku zorganizowane-
go nad morzem przez 
ks. M. Kulesę. 
  
* Część Koniny i Nie-
dźwiedzia dotknięta zo-
stała  intensywnymi  o- 



PIELRZYMKA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
ZE  STOWARZYSZENIA  IM.  ŚW.  BRATA  

ALBERTA  W  NIEDŹWIEDZIU  

   W drodze powrotnej, przy 

pięknej, słonecznej pogodzie 

zatrzymujemy się jeszcze na 2 

godziny w miejscowości Olsz-

tyn. Tu na skałkach są ruiny 

zamku. Kto odważny - zdoby-

wa, pozostali odpoczywają.  

   Co dobre i pożyteczne szyb-

ko się kończy, toteż czas nam 

powracać do naszych domów. 

W autokarze składamy jeszcze 

życzenia naszej rehabilitantce, 

wszak wkrótce błogosławionej  

Jolanty. Pełni śpiewu i radości 

docieramy pod wieczór do na-

szej parafii.  

   Jesteśmy wdzięczni tym 

wszystkim, którzy Stowarzy-

szeniu Osób Niepełnospraw-

nych z naszej parafii pomogli 

w zorganizowaniu tej wspól-

nej pielgrzymki. 

Bóg zapłać! 

Opracował ks. Proboszcz     
M. Wójcik z Niedźwiedzia 

8.VI -  Dzień  pierwszy 

  Rano zgromadziliśmy się w 

autokarze. Po wspólnej modli-

twie i pieśni „Pod Twą obronę 

Ojcze na niebie”, dzieci, doro-

śli, zarząd i ks. Proboszcz ru-

szamy na Jasną Górę. Pogoda 

serca nam dopisuje - choć na 

dworze jest odwrotnie, co nam 

wcale nie przeszkadza. „Naj-

młodszy” uczestnik piel-

grzymki ma 93 lata. 

   Przejeżdżamy przez piękne 

skałki Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej i docieramy 

do Piaskowej Skały. Na 

wzniesieniu przed nami 

obronny zamek, który powoli 

wszyscy zdobywamy. Po jego 

zwiedzeniu wolny czas i sesja 

zdjęciowa. Ale trzeba dalej: 

na Jasną Górę. Po drodze za-

trzymujemy się na obiad przy 

małym hoteliku tuż koło la-

sku. Około godziny 15.00 ze 

śpiewem pieśni  „Gwiazdo 

śliczna, wspaniała” oraz „O 

Maryjo witam Cię” jesteśmy 

przy klasztorze na Jasnej Gó-

rze. Wkrótce trafiamy do 

oczekujących nas z radością 

Sióstr Rodziny Maryi. Tu ks. 

Proboszcz szybko nas rozlo-

kowuje w pokojach... i mamy 

czas wolny do godz. 19.00. 

   Po krótkim wszakże odpoczynku, w grupkach - bo to niedaleko 

- udajemy się do Matki Bożej, naszej Królowej, do klasztoru na 

prywatną modlitwę. O godzinie 19.00 autokar podwozi nas 

wszystkich pod klasztor, który następnie zwiedzamy. Byliśmy 

między innymi przy pomniku Prymasa Tysiąclecia. O godz. 21.00 

uczestniczymy w Apelu Jasnogórskim, po którym udajemy się na 

nocleg. Co odważniejsi - a było ich niemało - śpiewali na dworze, 

a p. J. Rataj przygrywał na akordeonie. Po północy zakończyło się 

to tzw. ognisko odważnych. 

 

9.VI -  Dzień drugi 

   Śpimy trochę dłużej, jako że dopiero o godzinie 7.30 gromadzi-

my się na wspólnej Mszy św. w kaplicy naszych Sióstr, z którymi 

po wspólnym śniadaniu i zapakowaniu się żegnamy. Udajemy się  

na Jasną Górę. Tu odprawiamy wspólną Drogę Krzyżową  po wa-

łach jasnogórskich. Żegnamy się z Matką Bożą w kaplicy Jasno-

górskiego Sanktuarium prosząc: żebyśmy znów tu do Niej przy-

byli. 

   Z różańcem i śpiewem pieśni Maryjnych po drodze docie-

ramy do Sanktuarium Matki Bożej w Gidlach. Ponieważ tu trwa 

jeszcze Msza św. przeto obok, w plenerze spożywamy śniadanie. 

Piękne jest to gidelskie sanktuarium z maleńką figurą Matki Bożej 

i ciekawą swoją historią. 
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markety już pozamykano. Skromna ko-

lacja w przydrożnym auto-grillu i w 

drogę. Wspólny, wieczorny pacierz i 

przez granicę do Austrii. 

21.IX. - PIĄTEK  

   Około 7.30 przekraczamy spokojnie 

granicę Austrii i Czech. Rano, jak zwy-

kle: poranne modlitwy i Godzinki o Nie-

pokalanym Poczęciu NMP. Po drodze 

przystanek na wspólną gimnastykę, a 

potem na zakupy za wszystkie waluty. O 

godzinie 12.30 przekraczamy następną 

granicę i już jesteśmy na polskiej ziemi. 

Anioł Pański i wspólna modlitwa dzięk-

czynna. Nadszedł czas na także na 

wspólne podziękowanie, począwszy od 

Biura „Kraktur”  z p. Małgorzatą 

(szefową) i wszystkim, dzięki którym 

udała się ta pielgrzymka.  

   Na plac przed nasz kościół parafialny 

dotarliśmy na godzinę 16.00, gdzie cze-

kali na nas nasi najbliżsi.  Cieszymy się, 

że z pomocą Bożą tyle mogliśmy zwie-

dzić, zobaczyć, i wymodlić się w tych 

różnych, a jakże nam już bliskich sank-

tuariach Maryjnych w Europie.   

   Wspomnijmy na nasze wspólne para-

fialne pielgrzymki: 

I 

Do Medjugorje i Chorwacji  

     (22.IV - 29.IV 1999) 

II  

dziś opiekują. Modlitwa w pełni skupie-

nia  i śpiew, który niósł się po ogromnej 

bazylice. Potem dalej 

w drogę, ponieważ 

czeka na nas upra-

gniona „Formuła I” i 

spoczynek w o-kolicy 

Nicei.  
 

20.IX - CZWARTEK 
 

   To już dziewiąty 

dzień naszej piel-

grzymki. Lazurowe 

wybrzeże: piękny wschód słońca, szum 

morza... A my podążamy do Nicei.  

   To słynne uzdrowisko i kąpielisko 

morskie z hotelem, willami, i specyficz-

nym klimatem nad morze, zaś z drugiej 

strony wysokie Alpy.Zatrzymujemy  się 

nad morskim bulwarem z palmami ...i 

kto może - do morza; choćby tylko nogi 

zanurzyć. Potem zatrzymujemy się w 

centrum. Piękne fontanny wśród palm.  

Czas niestety szybko leci, więc dalej w 

drogę. Jadąc w górę widzimy napis - 

Monte Carlo - Monaco. To małe księ-

stwo w Europie -  prawdziwe  „cacko na 

ziemi”.  My do-cieramy najpierw do Mo-

naco, gdzie znajduje się dwór rodu Gri-

maldich.  Najpierw zwiedzamy piękną 

katedrę, a jest co zwiedzać! Wąskimi 

uliczkami udajemy się pod pałac książę-

cy na którym flaga wskazuje, że książę 

Rainer jest obecny. Tutaj z każdej strony 

zadziwia nas piękno i bogactwo. Potem 

jedziemy do Monte Carlo, które słynie 

przede wszystkim z kasyn. Jest to miasto 

hazardu oraz słynnego rajdu samocho-

dowego. Jakżeż nie zaglądnąć do naj-

słynniejszego na świecie kasyna. Tu jed-

nak spełniło się powiedzenie, że szata 

świadczy o człowieku, bo wszystkich 

wpuszczono do kasy-

na tylko,  naszą wie-

lebną Siostrę Janinę 

zatrzymano - i tym 

sposobem nie była 

na ruletce.  

   Wyjazd z Monte 

Carlo to nasz rajd 

krętymi uliczkami w górę, ciągle w górę. 

W dole morze a w oddali na cypelku 

Monaco z zamkiem. Wołamy: żegnaj 

Monaco! Żegnaj Monte Carlo!  

   Szybka jazda i po pewnym czasie jeste-

śmy już we Włoszech, na wybrzeżu ligu-

ryjskim. Docieramy do Noli, gdzie w ko-

ściele św. Piotra odprawiamy wspólnie 

Mszę świętą, po czym ruszamy dalej, 

aby spokojnie dotrzeć na zakupy do 

Wenecji.  Niestety! Nie udało się, bo 

PARAFIALNA  PIELGRZYMKA  DO   
SANKTUARIÓW  MARYJNYCH EUROPY  
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19. IX - ŚRODA 
 

   Dziś dopiero o godz. 9.30 jemy śniada-

nie i powoli opuszczamy ten piękny  ho-

tel „Gui-tart Park”. W Loret de Mar 

zwiedzamy piękny kościółek, gdzie ks. 

Proboszcz prowadzi poranne modlitwy. 

Zaś na zewnątrz p. Małgorzata  ogłasza 

wolny czas  na buszowanie, zakupy lub 

opalanie się nad morzem aż do godz. 

12.00 

Bogate, pełne towarów sklepy kuszą swą 

różnorodnością, ale pieniędzy jest nieste-

ty coraz mniej, więc możemy podziwiać, 

ewentualnie potargować, a nasze panie 

robią to świetnie. Z Loret de Mar wyjeż-

dżamy  o godzinie 13.00.  

   Dziś opuszczamy już Hiszpanię i do-

cieramy do francuskiej Katalonii. O 

godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do Bo-

żego Miłosierdzia i oglądamy film pt. „50 

lat cierni i róż” o Ojcu Pio, oraz 

„Marcelino, chleb i wino”.  

   Godzina 18.30 - szybka decyzja księdza 

i p. Małgorzaty i zjeżdżamy z trasy, jako 

że w dali widać ogromną bazylikę w 

miejscowości San Maximo. I warto było 

zatrzymać się w tym starym, francuskim 

miasteczku. W potężnej bazylice znajdu-

ją się relikwiarze św. Zuzanny, św. Mak-

syma i ku naszemu zdziwieniu w krypcie 

pod bazyliką relikwie św. Marii Magda-

leny. Zapoznaliśmy się z historią: skąd 

Opracował i fotografiami  

upiększył  ks. Dziekan  M. 



NASI RADNI  NIE  MAJĄ  WAKACJI...  

ska.  - Monitowaliśmy w 

tej sprawie do starostwa i 
jak w wielu innych nie od-

niosło to żadnych skutków 
- brzmiała odpowiedź Wój-

ta. Obiecał on również in-

terpelującym w sprawie 

postawienia znaku na za-

kręcie na os. Porębskich 

oraz pijaństwa na przystan-

ku PKS w Podobinie, iż 

sprawy te zostaną zała-

twione. 

   Podsumowując dyskusję 
Gospodarz gminy wysoko 

ocenił pracę dzielnicowych, 

zwłaszcza p. ... Gacka na 

naszym terenie.  

3. Radni uchwalili zmiany 
miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzen-

nego polegające na prze-

kwalifikowaniu prawnym 

terenów rolniczych na 

działki  budowlane. 

4. Rada po wystąpieniu p. 
J. Gawlik i na jej wniosek 

jako Przewodniczącej Ko-

misji dokonała zmian w 

gminnym programie  profi-

laktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

Zmiany  dotyczyły prelimi-

narza wydatków, jako że 

pojawiły się dodatkowe 

środki finansowe. Ich cześć 

zostanie wykorzystana na 

zwiększenie liczby zajęć  w 

świetlicach oraz przy orga-

nizowaniu obozów sporto-

wych dla uczniów. 

5. Radni dokonali zmian w 
budżecie  gminy na 2002 

rok zaproponowanych i 

omówionych przez p. Wój-

ta. Dotyczyły one zagospo-

darowania środków pie-

niężnych jakie otrzymała 

gmina w postaci dotacji. Ich 

większość przeznaczono na 

budowę i remont infra-

struktury drogowej.  

   ...bowiem 29 lipca -  w 

poniedziałek - zebrali  się 

na XXXVI sesji Rady Gmi-

ny. Wzięli w niej udział: 

Członkowie Zarządu z p. 

Wójtem J. Potaczkiem, rad-

ni, komendant Policji z 

Mszany Dolnej p. M. Szcze-

pański, radny Rady Powia-

tu p. M. Mąkowski, prze-

wodnicząca Gminnej Komi-

sji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych p. J. 

Gawlik, sołtysi wszystkich 

sołectw gminy, prezes 

Gminnego Komitetu PSL  

p. F. Bochenek, oraz 4 zain-

teresowanych mieszkań-

ców. Obradom radnych 

przewodniczył  p. M. Do-

magała. 

   Oto przebieg sesji przed-
stawiony w „pigułce” : 

1. Informację o pracy Za-
rządu Gminy złożył jego 

przewodniczący, czyli p. 

Wójt. Jako, że przebiegała 

ona rytmicznie i poświęco-

na była sprawom bieżącym 

i organizacyjnym, a nic ab-

sorbującego w tym czasie 

się nie działo, przeto p. J. 

Potaczek postanowił zapo-

znać radnych ze sprawoz-

daniem Najwyższej Izby 

Kontroli, która gościła w 

Urzędzie Gminy przez wie-

le dni. Wypadła ona cał-

kiem korzystnie i pozytyw-

nie. (Streszczony opis owej 

oceny podajemy na str. 13). 

2.   Głos zabrał przybyły na 
sesję Komendant Komisa-

riatu Policji w Mszanie Dol-

nej p. M. Szczepański, któ-

ry przedstawił ocenę stanu 

bezpieczeństwa na naszym 

terenie za I półrocze br. Za-

nim to jednak nastąpiło 

miała miejsce miła i uroczy-

sta chwila. Oto p. Wójt wrę-

czył pamiątkowy dyplom z 

okazji awansu p. Komen-

danta na stopień majora 

policji, składając wraz z p. 

M. Domagałą gratulacje 

świeżo upieczonemu majo-

rowi. I my gratulujemy! 

   Na stronie 7 przedstawia-
my szczegółowy materiał 

na temat wystąpienia Ko-

mendanta, tu zatem tylko 

kilka istotnych pytań i od-

powiedzi, które padły w 

dyskusji po wystąpieniu 

szefa policji: 

- z prawnego punktu wi-

dzenia jazda bez dokumen-
tów jest wykroczeniem - 
mówił sołtys Koniny J. Ka-

czor, broniąc jednocześnie 

ludzi, którzy wyjeżdżają do 

pracy w pole i często nie 

mają gdzie zabrać tych do-

kumentów. Prosił o trakto-

wanie takich przypadków z 

„przymrużeniem oka”. (to 

w reakcji na apel komen-

danta o obowiązkowe za-

bieranie ze sobą prawa jaz-

dy przy wyjeździe nawet 

do sklepu czy pola). 

 - dzielnicowi powinni 
zwrócić uwagę na dzieci 

bawiące się na drogach— 
zgłoszono wniosek. -  To w 

pierwszej kolejności spra-

wa i zadanie rodziców - 
padła odpowiedź. 

 -  na drogach naszej gmi-

ny, szczególnie w Konin-

kach szaleje piractwo dro-
gowe, potrzeba nasilenia z 

nim walki, m.in. poprzez 
postawienie nowych zna-
ków drogowych - to kolej-

ny głos z sali.  - Wystąpili-

śmy do Starostwa o bar-

dziej widoczne  i intensyw-
ne oznakowanie - odpo-

wiedział p. Wójt. 

- bardzo istotny jest brak 

odpowiednich poboczy 
drogowych, co naraża dzie-

ci idące do szkoły na nie-
bezpieczeństwo -  konstato-

wała p. doktor Modrzejew-
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6. Niespodziewanie długą i 
ostrą dyskusję wywołała 
sprawa ustalenia dla terenu 
naszej gminy liczby punk-
tów sprzedaży napojów al-
koholowych (o zawartości 
powyżej 4,5%). Ostatecznie, 
po ognistej, miejscami chao-
tycznej wymianie zdań 
zwyciężyła w głosowaniu  
przewagą jednego głosu op-
cja  nie ograniczania liczby 
ani ilości takich punktów 
(wszystko wskazuje jednak 
na to, że Wojewoda Mało-
polski uchyli powyższą 
uchwałę z przyczyn  proce-
duralnych - przyp. red).  

7. Radni upoważnili p. B. 
Krzan do wydawania decy-
zji administracyjnych Kie-
rownika GOPS w okresie 
przebywania w/w na urlo-
pie macierzyńskim. 

8. Rada Gminy wyraziła 
zgodę na zaciągnięcie kre-
dytu w wysokości 76.700 zł 
z przeznaczeniem na mo-
dernizację oświetlenia (z 
możliwością jego umorze-
nia o 50%). W zamian 
Urząd z własnych środków 
sfinansuje docieplenie bu-
dynku szkoły w Porębie 
Wielkiej. 

9. Po długiej dyskusji i licz-
nych wyjaśnieniach p. Wój-
ta na temat realizacji dwóch 
strategicznych dla naszej 
gminy zadań inwestycyj-
nych (chodzi o kanalizację i 
zaopatrzenie w wodę) wy-
magających ogromnych 
środków, o które Urząd za-
biega w ramach funduszu 
unijnego SAPARD, radni 
wyrazili zgodę na podjęcie 
kredytu, który spożytkowa-
no by jako wymagany 
wkład własny gminy. 

10. Uchwalono  Regulamin 
Organizacyjny Urzędu 
Gminy. 

11. Radni rozpatrzyli pisma 
jakie wpłynęły na ręce Prze-
wodniczącego M. Domaga-
ły. Pierwsze, złożone przez 
p. F. Bochenka wraz z listą z 
podpisami mieszkańców 
apelowało o zmianę  nazwy  
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zgłaszał także Wójt Raby Wy-
żnej - p. E. Siarka.  
   Na jedną z wygłoszonych 
wątpliwości, jakoby teraz nie 
jest odpowiednia pora do po-

dejmowania tego rodzaju de-
cyzji, które realizować muszą 
potem następcy, T. Patalita za-
pewniał, iż nie ma to żadnego 
związku ze zbliżającymi się 
wyborami samorządowymi - 
...a pewne zapisy zawarte w 
strategii powinny być przecież 

kontynuowane przez następ-
ców – dodał. Poinformował 
również, że w mszańskich sa-
morządach (miejskim i gmin-
nym) pracują nad tym tema-
tem zespoły ekspertów.    
   W uzupełnieniu tego nie-
wątpliwie ważnego wydarze-

nia należą się przynajmniej 
trzy informacje: 
Pierwsza: - to refleksja, iż fakt 
przyjazdu do nas znamieni-
tych Gości i odbycia tej waż-
kiej przecież debaty jak rów-
nież podjęcia istotnej w skut-
kach decyzji, świadczy z jed-

nej strony o docenieniu roli ja-
ką nasza gmina odgrywa w 
systemie gmin gorczańskich, 
zaś z drugiej o dobrej i przy-
jaznej współpracy władz Par-
ku z władzami samorządowy-
mi i administracyjnymi gmin. 
Druga: - list intencyjny podpi-
sali wójtowie gmin Czorsztyn, 

Kamienica, Mszana Dolna, 
Niedźwiedź, Raba Wyżna, 
Rabka oraz burmistrzowie 
Nowego Targu, Mszany Dol-
nej. Odmówili złożenia podpi-
su przedstawiciele gminy No-
wy Targ i gminy Ochotnica 
Dolna, zaś nieobecny był re-

prezentant Krościenka.   
Trzecia: - miły i sympatyczny 
finał tego długiego, lecz prze-
cież owocnego spotkania od-
był się w cieniu wiekowych, 
pachnących lip w parku pod-
worskim gdzie uczestnicy, już 
na luzie, poczęstowani zostali 

przez gospodarzy obrad 
smaczną kolacją zasponsoro-
waną i przygotowaną przez 
fir- m ę 
p . 

ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Małopolskiego Sejmi-
ku Wojewódzkiego burmi-
strzowie i wójtowie ośmiu 
gmin położonych na terenie 

Parku bądź w jego bezpośred-
nim sąsiedztwie. Fakt ten to 
pierwszy krok uczyniony w 
kierunku powołania do życia 
nowej struktury pod nazwą 
Związek Gmin Gorczańskich. 
Jego pomysłodawcami i zara-
zem inicjatorami są radni wo-

jewódzcy pp: T. Patalita – wi-
cewójt gminy Mszana Dolna i 
Cz. Borowicz – były bur-
mistrz Nowego Targu.  Celem 
Związku – jak zaznaczono w 
liście intencyjnym – byłoby 
opracowanie, a następnie 
wdrażanie Planu Zrównowa-

żonego Rozwoju Gorców. Ini-
cjatywa ta znalazła gorące po-
parcie władz wojewódzkich w 
opinii wygłoszonej w czasie 
obrad przez Wicemarszałka p. 
M. Pawlaka.  
   W spotkaniu oprócz człon-
ków Komisji Ochrony Środo-

wiska uczestniczyli także: p. J. 
Tomasiewicz - dyrektor GPN, 
p. W. Bury - prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, p. A. 
Król – dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, oraz wójtowie i burmi-
strzowie wspomnianych miast 

i gmin. 
   W czasie ob-
szernej dysku-
sji, w której 
wypowiedzieli 
się niemal 
w s z y s c y 
uczestnicy spo-

t k a n i a 

„przewałkowano” ciekawy ale 
i trudny temat powołania 
przyszłego Związku Gmin 

Gorczańskich, niemal od pod-
szewki. Zdecydowana więk-
szość dyskutantów była nie 
tylko przychylna koncepcji 
zjednoczenia, ale patrząc dale-
kosiężnie wskazywała na ko-
rzyści, jakie przyniesie reali-
zacja tej propozycji. Niebaga-

telnym argumentem był ten, iż 

przyszły Związek ma zapew-
nić łatwiejszy dostęp do środ-
ków pieniężnych Unii Euro-
pejskiej (wszak w jedności si-
ła) w niemałej ilości ( niektó-

rzy twierdzą, że chodzi o wie-
le milionów euro), lecz także 
ten zorganizowany i wspólny 
wysiłek zaowocuje finalnym 
efektem, jakim będzie stwo-
rzenie produktu turystycznego 
wysokiej jakości. To z kolei 
pozwoli przyciągnąć w przy-

szłości być może nie tylko 
krajowych licznych turystów i 
wczasowiczów, co w oczywi-
sty sposób przełoży się na 
wzrost poziomu życia tubyl-
ców. Zwolennicy zrzeszenia 
się przywoływali przykład 
Związku Gmin Dorzecza Gór-

nej Raby i Krakowa, który 
niewątpliwie odniósł i odnosi 
wielkie korzyści ze wspólnego 
działania: – jako członek tego 
Związku mam pozytywne do-
świadczenie i spojrzenie na 
pomysł zrzeszenia się – stwier-
dził J. Potaczek – wójt gminy 

Niedźwiedź, zarazem współ-

gospodarz  spotkania w parku. 
Przytaczali także przykłady 
powstawania licznych Eurore-
gionów, które niewątpliwie 
dają nieporównanie większą 
szansę na rozwój, niż pozosta-
wanie w pojedynkę.  
   Jak każdy nowy pomysł, 

także i ten ujawnił różnice w 
podejściu do jego idei. Na 
przykład p. J. Smarduch - wójt 
gminy Nowy Targ zgłosił zde-
cydowany sprzeciw wobec 
przystąpienia do Związku, 
choć nie negował samej racji 
jego powołania. Wątpliwości 
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   Wyrażając wolę współdzia-

łania w realizacji celów stra-

tegicznych Województwa Ma-

łopolskiego jakimi są: 

1. Podniesienie atrakcyjności 

turystycznej województwa po-

przez optymalne wykorzysta-

nie jego atutów kulturalnych 

i uzdrowiskowych, rozwój 

komfortowego zaplecza tury-

stycznego i rekreacyjnego w 

warunkach pełnej ochrony 

walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych, utrzymanie 

różnorodności biologicznej 

oraz podnoszenie zdrowotne-

go standardu wypoczynku. 

2. Zrównoważona urbaniza-

cja i kształtowanie krajobrazu 

kulturowego. 

3. Wykreowanie nowych pro-

duktów regionalnych tożsa-

mych z  walorami Gorców 

- gminy postanawiają o pod-

jęciu wspólnych prac studial-

nych mających dać podstawę 

do opracowania i wdrożenia 

projektu „Zintegrowanego 

planu zrównoważonego roz-

woju Gorców”. 

   Aby móc zrealizować wyżej 

wymienione cele sygnatariu-

sze niniejszego listu intencyj-

nego  podejmą do 31 sierpnia 

działania dające podstawę do  

utworzenia Związku Gmin 

Gorczańskich oraz zwracają 

się do Komisji Ochrony Śro-

dowiska o: 

- przychylne zaopiniowanie 

naszej inicjatywy 

- wystąpienie do Marszałka i 

Zarządu Województwa o me-

rytoryczne i finansowe jej 

wsparcie... 
... tej treści list intencyjny 
podpisali w dniu 3 lipca br. 
obradujący w siedzibie Gor-
czańskiego Parku Narodowe-
go w Porębie Wielkiej na wy-

jazdowej sesji Komisji Ochro-

List intencyjny podpisuje Wójt 

gminy Niedźwiedź.        Fot. SS. 



 

NA  ILE   JESTEŚMY  BEZPIECZNI? 

CIEKAWSZE  WYNIKI  

PRACY  POLICJANTÓW 

KOMISARIATU  W  

MSZANIE  DOLNEJ. 

* Odnotowano spadek liczby 

przestępstw w stosunku do I 

półrocza ubiegłego roku o 

4,5%. 

* Zmniejszyła się liczba wy-

padków drogowych (było ich 

16, czyli 1 na 22 dni). 

* O 5% wzrosła liczba kra-

dzieży (ma ona miejsce śred-

nio co 8 dni). 

* Bardzo wyraźnie (o 30%) 

wzrosła liczba bójek, pobić i 

uszkodzeń ciała (zdarza się to 

co 36 dni). 

* Ujawniono o 46 wykroczeń 

mniej niż w 2001 r. (spadek o 

50%). 

* Nałożono 365 mandatów na 

kwotę 19.915 zł ( w analo-

gicznym okresie 2001 r. było 

ich 108 na kwotę 17. 660 zł). 

Wysokość mandatów zmalała. 

* Zarejestrowanych jest 31 

nieletnich, moralnie zagrożo-

nych.  

* Na 44 ustalonych sprawców 

przestępstw w 5 przypadkach 

(11%) dokonali tego nieletni. 

 

* W aresztach Komendy Po-
wiatowej Policji w Limanowej 
zatrzymano 44 osoby, z czego 
9 podejrzanych o popełnienie 
przestępstwa a 22 do wytrzeź-

wienia.  
 

* Dokonano zatrzymania 3 
nielegalnie przebywających u 
nas cudzoziemców. 
 

* Odnotowano 16 wypadków 
drogowych (spadek o 5). 
  

* Ujawniono  274 mandatowe   
wykroczenia drogowe.  
  

* Zatrzymano 17 nietrzeź-

wych kierowców. 
 

* Zatrzymano 21 osób poszu-
kiwanych listami gończymi 
przez Prokuratury i Sądy całe-
go kraju. 
 

* Zatrzymano 3 sprawców 
kradzieży płyt i krat żeliw-
nych od studzienek kanaliza-
cyjnych. 

 
* Zanotowano jedno zgłosze-
nie o podłożeniu bomby Urzę-
du Gminy w Mszanie Dolnej. 
 

* Zatrzymano 15 praw jazdy 
oraz 50 dowodów rejestracyj-
nych. 
 

* Wykonano 381 interwencji, 
a 1326 osób wylegitymowano. 
 

* Sporządzono 540 wywia-

dów środowiskowych dla sądu 
i prokuratury.  
 

   Podsumowując - jak stwier-
dził szef mszańskiego komisa-
riatu - widać powolną lecz 
systematyczną poprawę, choć 
notuje się też wzrost niektó-
rych  rodzajów przestępstw. 
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   Jednym z ważniejszych te-

matów podjętych na sesji Ra-

dy Gminy w dniu 29 lipca by-

ła ocena stanu bezpieczeń-

stwa gminy Niedźwiedź w I 

półroczu br. dokonana przez 

Komendanta Komisariatu Po-

licji w Mszanie Dolnej  p. mjr 

Marka Szczepańskiego. Poni-

żej esencja tej oceny. 

Przestępczośd w poszczególnych  jednostkach  samorządo-
wych  
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L.p. Rodzaj  przestępstwa 2002 2001 

1.  Zabójstwa 0 0 

2.  Rozboje 0 2 

3.  Włamania 20 22 

4.  Kradzieże 25 21 

5.  Bójki, pobicia 10 7 

6.  Oszustwa 9 16 

7.  Wypadki drogowe 16 21 

8.  Inne 66 66 

9.   Art.. 308 kpk 16 16 

      RAZEM 162 171 

Rodzaj  wykroczeo      2001 2002 

Przeciwko bezpieczeostwu 
na drogach 

 
35 

 
17 

Przeciwko porządkowi pu-
blicznemu 

 
6 

 
5 

Przeciwko mieniu 24 5 

Przeciwko  innym  przepi-
som 

 
23 

 
15 

        RAZEM       88 42 

Mandat  za  wykroczenie: 2001 2002 

Przeciwko bezpieczeństwu na dro-
gach. 

 
82 

 
274 

Przeciwko bezpieczeństwu publicz. 15 46 

Przeciwko bezpieczeństwu ppoż. 3 37 

Przeciwko ochronie przyrody. 1 0 

Przeciwko innym przepisom. 7 7 

RAZEM   108 365 



pamiątka na pokolenia i warte 
jest  uwiecznienia, żeby po-
tomni wiedzieli, iż był czło-
wiek, któremu leżało na sercu 
tylko i wyłącznie dobro para-
fian. W tych trudnych czasach, 
kiedy toczono spory o działki, 
kiedy było tyle kłopotów, ks. 
Proboszcz potrafił to wszystko 
jasno i spokojnie załatwid. Z 
nowego kościoła, który prze-
cież będzie służył wielu poko-
leniom, jesteśmy zadowoleni 
zarówno my, jak i przyjezdni, 
którzy chwalą piękno naszej 
świątyni.  Niech Mu Pan Bóg 
da zdrowie, żeby się jak naj-
dłużej tu u nas trzymał, i niech 
Mu błogosławi na dalsze lata. 
 

Katarzyna Adamczyk 
Podobin 

 
 

      * * * 

 

   Moja opinia jest taka, iż to 
jest bardzo dobry proboszcz z 
tego względu, że mocno trzy-
ma ręką całą parafię, wiedząc, 
że to są górale i trzeba czasem 
krzyknąd, trzeba problemy 
czasem dla nas parafian przy-
kre poruszad. To jest jedyne 
miejsce na ambonie, aby po-
wiedzied co się dzieje. Może 
czasami przesadza, może nie-
którym to się nie podoba np. 
sprawa alkoholu, ale na te te-
maty trzeba istotnie mówid i 
mówid, bo tego nigdy za dużo. 
Bardzo mi się podoba to, że 
ks. Proboszcz podchodzi do 
życia normalnie i po ludzku, 
nie  stwarza bariery między 
parafianami a sobą. 
 

Daniel Kocoo, lat 21 
student z Koniny 

 

      * * * 
Opinię o księdzu Proboszczu 
miałem okazję wyrobid sobie 
w czasie prac elektryfikacyj-
nych w nowym kościele. To 
człowiek bardzo pracowity i 
znający się na rzeczy.   
 

   Proboszcz parafii w Nie-

dźwiedziu ks. Dziekan Ma-

rek Wójcik, obchodzi w tych 

dniach 10 - lecie pobytu w 

naszej parafii. Jest jedną z 

najbardziej szanowanych 

Osób, cieszących się nie-

kwestionowanym autoryte-

tem. Czytelnikom „Zgody” 

znany jest jako jej „dobry 

duch” w najlepszym zna-

czeniu tego słowa. Za Jego zgodą postanowiliśmy 

uczcić Jubileusz 10-lecia probostwa w Niedźwie-

dziu poszukaniem odpowiedzi za pomocą sondy u 

parafian na pytanie: Jak oceniasz swojego księ-

dza Proboszcza? Poniżej publikujemy autentycz-

ne, bez jakiejkolwiek ingerencji zebrane opinie. 

nych do pracy przy budowie 
kościoła i plebanii. Przydałoby 
się jeszcze, żeby pociągnął i 
wiernych w Koninie do dokoo-
czenia budowy kaplicy i żeby 
tak tro-szeczkę nie zapominał 
o ludziach z Koniny.  
 

Barbara Palac  
nauczycielka z Koniny 

 

      * * * 

 

   Ksiądz Proboszcz jest fajny, 
ponieważ lubi dzieci i wszyst-
kich ludzi. Przyjeżdża do Koni-
ny odprawiad Msze święte. 
Podoba mi się.  
 

Ewelina Polak, lat 12 
Konina 

 

      * * * 
 

       Przyjeżdżam na wakacje 
do Koniny od wielu już lat. Ja-
ko człowiek wierzący, biorę 
udział w niedzielnych Mszach 
św.  Waszego ks. Proboszcza 
uważam za dobrego, mądrego 
i roztropnego kapłana. Nabo-
żeostwa odprawia sprawnie, 
nie przeciąga, ma zawsze 
przygotowane ciekawe i mą-
dre kazanie. Pamięta też o nas 
w swoich życzeniach. Nie po-
doba mi się  tolerowanie po-
zostawania wielu ludzi, 
zwłaszcza młodych poza kapli-
cą w czasie Mszy św. Wiem  z 
rozmów, że  mieszkaocy Koni-
ny mają  różne zdania i opinie 
na te tematy. Ja jednak tak 
uważam i tak proszę to napi-
sad.  

 

Wczasowicz z Krakowa 
(adres  do wiadomości red) 

 

      * * * 
   Mam  jak  najbardziej po-
zytywną opinię o ks. Dzieka-
nie. Jest bardzo dobrym czło-
wiekiem, dba o śliczny kościół, 
który wybudował, starał się o 
finanse na jego budowę i to 
się wszystkim podoba. My ja-
ko parafianie na pewno by-
śmy sami nie zrobili tego w ta-
kim tempie jak  się  to  stało. 
Będzie  to 
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    Po różnych perypetiach ja-
kie były w parafii to ks. Pro-
boszcz, późniejszy dziekan ob-
jął to stanowisko i jako gospo-
darz sprawdził się super. Zbu-
dował kościół, buduje nową 
plebanię, tak że pod wzglę-
dem organizacyjnym jest bar-
dzo sprawny. Poza tym Jego 
pracę na polu powiedzmy z 
parafianami też znad, osiąga 
tutaj dobre rezultaty. 
 

Helena Florek 
Niedźwiedź 

 

   * * * 
   Ja oceniam naszego księdza 
Dziekana bardzo pozytywnie. 
Jest człowiekiem gospodar-
nym, sprawnym  organizacyj-
nie, jednym słowem; jest do-
brym gospodarzem naszej pa-
rafii. Jeśli chodzi o Koninę, 
mam małe ...ale. Tyle żeśmy 
się napracowali, włożyli pie-
niędzy, teraz poza Mszą św. 
na którą chodzimy, nie mamy 
z tego prawie nic. A marzy się 
nam, żeby tu był ksiądz.  

 

Stanisława Napora  
Konina 

 

* * * 
 

   Księdza Proboszcza uważam 
za dobrego gospodarza. Po  
prostu  dba  o tą  

parafię, widzi bym powie-dział  
to  ludzkie   dobro. To  wszyst-
ko,   powiedzmy ten  nowy ko-
ściółek,  to przecież Jego za-
sługa. Może nawet nie ma 
czasu dla siebie. Życzę Mu 
długich lat życia i miłego spoj-
rzenia na wiernych. 

 

Alojzy Piwowar 
Niedźwiedź 

 

      * * * 
 

   Ksiądz Proboszcz dużo zrobił 
dla naszej parafii.  Chodzi 
przede wszystkim o wybudo-
wanie wspaniałego kościoła. 
Jest to w dużej mierze Jego 
zasługa. Poza tym po prostu 
dba o parafię, interesuje się 
nią oraz zajmuje się sprawami 
bieżącymi parafian,  

 

Maria Kurek, lat 19 
Konina 

 

      * * * 

 

   Ksiądz Proboszcz jest przy-
kładem naprawdę dobrego 
gospodarza, dba o całą para-
fię, o ludzi - nawet indywidu-
alnie. Dostrzega ludzi niepeł-
nosprawnych wkładając dużo 
sił w pracę z nimi. Z reguły  na  
wsiach   mało kto się tym zaj-
muje. On przejął tą inicjatywę 
i to jest ważne. Jako kapłan 
pociąga swoją  postawą  wier- 
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 2. W chwilach radości, 
smutku,  cierpienia, Ma-
ryjo Matko za nami proś 
Pani Gorczańska w każ-
dej godzinie, do rodzin 
naszych Jezusa wnoś + 
Matko Różańca, Pani 
pokoju, spraw by żar 
wiary wciąż w nas się 
tlił  + W modlitwie, pra-
cy, w trudzie i znoju, 
wspomagaj zawsze, 
dodawaj sił +                        

 

1. Pani Gorczańska rzuć 
Swe spojrzenie, na nas 
u stóp Twych modlących 
się + Nadziejo nasza 
przyjm dziękczynienie,  
od dzieci z serca wielbią-
cych Cię + Matko Ró-
żańca, Pani pokoju, 
spraw by żar wiary 
wciąż w nas się tlił  + 
W modlitwie, pracy, w 
trudzie i znoju, wspo-
magaj zawsze, doda-
waj sił +                          

 
2. Ty jesteś wzorem dla 
nas tu na ziemi + Pra-
gniemy poznać jak iść 
ślady Twymi +  Wspo-
móż i ukaż nam drogę 
do Boga + I wśród rado-
ści, i gdy na nas trwoga.  

 

 
1. O Stanisławie, święty 
nasz Patronie + Co nam  
jaśniejesz w męczeń-
skiej koronie +  Orędow-
nikiem bądź w każdej 
potrzebie +  Swoich wy-
znawców wspieraj zaw-
sze w niebie + 

   29 września minie 10 rocznica poświęcenia kaplicy w Ko-

ninie. Od 10 lat mieszkańcy wioski mają możliwość uczestni-
czenia w eucharystii i modlitwie na miejscu, bez konieczno-

ści wędrówki do Niedźwiedzia. Czy spełniły się zatem ma-
rzenia tych, którzy  z takim zaangażowaniem budowali Dom 

Boży, niech ocenią sami Koninianie. Pamiętamy wszak daną 
wtedy publicznie obietnicę, iż po wybudowaniu Kościoła - 

Matki w Niedźwiedziu, otrzymamy własną parafię. Mamy 

wciąż nadzieję, że nie była to obiecanka bez pokrycia.  
   7 grudnia minie 5 rocznica poświęcenia nowego, pięknego 

Kościoła parafialnego w Niedźwiedziu. Kunsztownie zapro-
jektowany obiekt wspaniale wkomponował się w panoramę 

Niedźwiedzia. Pięknieje z roku na rok otoczenie świątyni. Tu 
widać rękę gospodarza i zaangażowanie parafian. 
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3. Twojej  opiece ofiaro-
wani, przykazań Syna 
będziemy strzec + Róża-
niec w dłoniach przynie-
siem w dani, gdy nas 
ogarnie wieczności 
sieć.Matko Różańca, 
Pani pokoju, spraw by 
żar wiary wciąż w nas 
się tlił  + W modlitwie, 
pracy w trudzie i znoju, 
wspomagaj zawsze, 
dodawaj sił +                        

J U B I L E U S Z E 

 

3. My, co Twe święte 
Imię zawsze czcimy + W 
naszym  kościółku dzi-
siaj Cię prosimy + Koniń-
skiej ziemi i Polski Patro-
nie + Miej nas w obronie, 
miej nas w obronie + 

5  +  10 

Kaplica p.w. św. Stanisła-

wa Biskupa i Męczennika 

w Koninie. 

   

   Te skromne, ale  piszące już własną historię jubileusze, pragnę i ja uczcić na miarę moich upodobań,  możliwości i umiejętno-
ści, ofiarując Matce Bożej i św. Stanisławowi własnoręcznie napisane teksty pieśni. Może kiedyś  zabrzmią w murach obu świą-

tyń? Któż to wie?   SS. 
 Całość strony opracował  

Stanisław Stopa 

Kościół parafialny p.w. Matki Bo-

żej Królowej Różańca Świętego  

w Niedźwiedziu 

 

PANI  GORCZAŃSKA 



dad w Jego pracy i działalno-
ści. Chciałoby się prosid ks. 
Dziekana,  aby zaangażował 
się bardziej pod względem 
organizacyjnym w Koninie, 
jako że    prace  w Niedźwie-
dziu są już na ukooczeniu.  
Byłoby to bardzo potrzebne 
dla stworzenia atmosfery 
zgody i jedności wśród jej 
mieszkaoców.  
 

Andrzej Trojak 
radny z Koniny 

 

* * * 

   Jest dobrym proboszczem, 
prawdziwym księdzem z po-
wołania, lubianym i szano-
wanym. Dba o nowy kościół, 
który wybudował. Życzę Mu 
przede wszystkim zdrowia i 
tego, aby tu był jak najdłużej 
w naszej parafii 
 

Tadeusz Szczypta 
Niedźwiedź 

 

* * * 
   Ksiądz Dziekan jest człowie-
kiem ambitnym, dużo zrobi 
dla tej parafii i życzymy Mu 
dalszych sukcesów na tej dro-
dze budowy i rozbudowy. Ży-
czę Mu dalszej współpracy z 
gminą,( bo widzę, że dobrze 
się ona  układa) dla dobra na-
szej pararii,  
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 Współpraca  układała się bar-
dzo dobrze. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że z ambony nie sły-
chad wołania o pieniądze. Jest 
jakaś konkretna sprawa - jest 
komunikat, a nie biadolenie. 
Ludzie, których opinie do 
mnie docierają tą postawę do-
ceniają. Toteż kiedy padnie 
konkretna propozycja, organi-
zują  się, składają ofiarę i bez 
jakiegoś większego namawia-
nia przez księdza zabierają się 
do wykonania potrzebnej pra-
cy. Życzę księdzu Proboszczo-
wi dalszej owocnej pracy w 
Niedźwiedziu, dobrej współ-
pracy z samorządem, z Wój-
tem, no i wszystkiego dobre-
go, dużo zdrowia, dużo cier-
pliwości.     
 

Edward Krzysztofiak,  
radny z Podobina 

 

* * * 
   Ksiądz Proboszcz to bardzo 
dobry człowiek zarówno dla 
ludzi jak i dla dzieci. Wybudo-
wał taki piękny, wspaniały ko-
ściół. Życzę Mu, stu lat zdro-
wia i żeby jak najdłużej był u 
nas proboszczem. 

    

Paulna Smaciarz, lat 12 
Niedźwiedź 

   Nasz ksiądz Dziekan wyka-
zał  w ciągu tych 10 lat, że 
jest kapłanem  wymagają-
cym zarówno od siebie jak i 
od parafian. Jest  bardzo do-
brym organizatorem, co wi-

parafii, aby było tak jak do-
tychczas. Jako kapłan jest 
człowiekiem odpowiedzial-
nym za to co robi i za to Go lu-
dzie szanują Według opinii, 
które słyszę, to wszyscy się o 
Nim dobrze wyrażają. Czego 
Mu wszyscy życzymy nie tylko 
z Niedźwiedzia, ale i z Poręby, 
bo akurat pochodzę z Poręby.  
 

Tadeusz Mysza 
chórzysta z Niedźwiedzia 
mieszkaniec Poręby Wlk. 

 

* * * 
 

   Ksiądz Proboszcz jest po 
prostu „super”.  Jako kapłan, 
jako człowiek, jako duszpa-
sterz jest bez zarzutu. Życzę 
Mu dużo sił, wytrwałości, 
zdrowia no i  wszystkiego naj-
lepszego! 
 

Maria Sobecka 
Niedźwiedź 

 

* * * 
   Moja opinia o księdzu Pro-
boszczu jest bardzo pozytyw-
na, ponieważ jest dobrym ka-
płanem i dobrym gospoda-
rzem parafii. Szczególnie ce-
nię Go za współżycie z ludźmi, 
środowiskiem no i z Urzędem 
Gminy. Ta współpraca układa 
się dobrze i pozwala rozwiązy-
wad różne problemy nurtują-
ce nasze społeczeostwo. Ży-
czę księdzu Proboszczowi du-
żo zdrowia no i oby ta współ-
praca nadal dobrze się ukła-
dała. 
 

Józefa Gawlik 

   Moja opinia o księdzu Pro-
boszczu jest jak najbardziej 
pozytywna. Chcę Go pochwa-
lid za solidnośd; co powie, to 
zrobi! Powiedział, że kościół 
będziemy mied odbudowany - 
mamy przepiękny kościół. Ce-
nię go za to, że jest ambitny i 
słowny; jak powie tak zrobi. 
Jest po prostu człowiekiem 
wiarygodnym, cieszącym się, 
jak wiem szacunkiem i posza-
nowaniem u ludzi. Życzę Mu 
nadal owocnej pracy na para-
fii i tego, żeby się cieszył tak 
dobrą opinią jak dotychczas.  
 

Stefan Potaczek 
sołtys Podobina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Na drogę życia 
     dostałem dwa kwiatki: 
     Od przyjaciela  
     i rodzonej Matki. 
     Kwiaty mej Matki 
     pozostały świeże, 
     bo tylko Matka 
     kocha zawsze szczerze 
 

 

   Ksiądz Proboszcz Ma-
rek Wójcik urodził się w 
miasteczku Kańczuga w 
woj. Przemyskim w roku 
1950.  Święcenia  kapłań-
skie otrzymał z rąk Kar-
dynała Karola Wojtyły w 
dniu 18 maja 1975 roku. 
Przebieg dotychczasowej 
pracy duszpasterskiej: 
1975 - 1978 - Liszki, 1978 
- 1980 - Skawina, 1980 - 

1983 - Mistrzejowice, 1983 - 1987 - Myślenice, 
1987 - 1989 - Dąbrowa Narodowa (probostwo), 
1992 - ? - Niedźwiedź (probostwo). Od 1997 roku 
pełni funkcję Dziekana dekanatu Mszana Dolna. 

  Zdrowia, pomyślności, 

obfitości łask Bożych 

w dalszej służbie  

wiernym i parafii 

 

Wdzięczni Czytelnicy 



O B R A Z    P O    S P I S I E 

UDANY PIKNIK  AGROTURYSTYCZNY 

    
   Dominuje tu zdecydowanie 
bydło, którego odnotowano 
ogółem 1518 sztuk, w tym 
863 krowy dojne. Wśród 328 
sztuk trzody chlewnej spisano 
4 lochy na chów. Mamy w 
gminie 809 owiec.  
 
Źródło: Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkao 
z dnia 20 maja 2002 roku. Po-
wszechny Spis Rolny z dnia 20 

maja 2002 roku.                            
 

Dane spisowe przeglądnął i 
selekcji materiału dokonał  

Stanisław Stopa 
 

<><><><><> 

SPOŁECZEOSTWO 
 
    Z danych spisowych dowia-
dujemy się, że na terenie gmi-
ny spisanych zostało 7070 
mieszkaoców, z czego miesz-
kających stale 5873 osoby, zaś 
przebywających czasowo 454 
osoby w tym 2 zza granicy. 
250 naszych krajan przebywa 
za granicą, a 25 odbywa służ-
bę wojskową bądź przebywa 
w więzieniu.    
   Na terenie gminy istnieje 
1571 gospodarstw domo-
wych, zamieszkujących 6339 
izb /pokoje i kuchnie z ok-
nem/. Odnotowano 1467 
mieszkao, w tym zamieszka-
nych 1361, a nie zamieszka-
nych 106. W gminie jest 1421 
budynków.                     

ROLNICTWO: 
 

Uprawy: 
 
   Z ogólnej powierzchni 3438  
ha,  na użytki rolne przypada 
2495,5 ha, na grunty rolne 
prawie 785 ha, zaś sady zaj-
mują około 10,5 ha. Pod za-
siewami jest 533 ha ziemi, z 
której to powierzchni pszenica 
ozima zajmuje 112 ha, jara 2 
ha, żyto 11 ha, jęczmieo ozi-
my 4 ha, jęczmieo jary 10 ha, 
owies 163 ha, pszenżyto 25 
ha. Pod ziemniaki przeznaczo-
no 150,5 ha, pod buraki cu-
krowe 1 ar. Warzywa grunto-
we rosną na powierzchni 1,4 
ha, zaś 0,33 ha ziemi porasta-
ją uprawiane truskawki.             

Hodowla: 

złaknionych i spragnionych 

oferowano kiełbaskę z roż-

na i różnorodne napoje. 

Szczególnym powodze-

niem cieszyło się stoisko 

stowarzyszenia agrotury-

stycznego. W pięknych, re-

gionalnych strojach, urocze 

Gospodynie z Poręby Wiel-

kiej raczyły z wielką 

uprzejmością wszystkich 

chętnych  wspaniałymi 

smakołykami i potrawami - 

jak zapewniały - pochodzą-

cymi z naturalnych gospo-

darstw. Goście mogli spró-

bować   oscypków,   buncu,  

   Zorganizowany został w 

upalne, niedzielne popołu-

dnie, 21 lipca w Parku Wo-

dzickich w Porębie Wielkiej 

Stowarzyszenie Agrotury-

styczne Powiatu Limanow-

skiego przez Starostwo Po-

wiatowe w Limanowej, 

Urząd Gminy w Niedźwie-

dziu i Gorczański Park Na-

rodowy pod oficjalną Po-

wiatowego Festynu  Agrotu-

rystycznego.  

   Ośmiogodzinny maraton 
festynu wypełniły liczne 

atrakcje, jak: występy regio-

nalne zespołu dziecięcego; 

Mali Koninianie, kapele lu-

dowe Turbacyków z Koni-

ny wraz z tańcami i przy-

śpiewkami oraz Kaczorów 

z Poręby. Popis swojej swa-

dy i elokwencji dał też ga-

wędziarz S. Kurek z Koni-

ny, zabawiając licznych go-

ści swoimi barwnymi, gor-

czańskimi opowieściami. 

Oprócz tego rozegrano 

konkurs wiedzy o GPN, 

były gry i zabawy dla dzie-

ci, przejażdżki konne i 

bryczkami, łakocie, lody, 

baloniki na druciku, wata i 

inne dziecięce atrakcje. Dla 
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razowca z łopaty, domo-
wego smalcu czy tradycyj-
nej, swojskiej kwaśnicy. 
Dla smakoszy serwowano 
- oczywiście w niewielkich 
ilościach - wspaniałą na-
lewkę.    Zapewniam, że 
spróbowałem i... w sło-
neczne popołudnie zoba-
czyłem na moment Drogę 
Mleczną. Degustacja po-
traw cieszyła się wielkim 
powodzeniem, zwłaszcza 
u wczasowiczów, którzy 
bawili na festynie. 

   Na tę udaną imprezę 
przybyli zacni Goście. Na 
scenie pojawili się Starosta 
Limanowski p. W. Bieda, 
Wójt naszej gminy p. J. Po-
taczek, Zastępca dyrektora 
GPN p. M. Kurzeja, czło-
nek Zarządu Powiatu p. F. 
Dziedzina i radna do Ra-
dy Powiatu, p. M Kowal-
czyk.  

   Otwierając imprezę p. J. 
Musiał - szef Stowarzysze-
nia Agroturystycznego 
Powiatu Limanowskiego 
stwierdził, iż Poręba Wiel- 
                                  

   Jak wiadomo, w dniach niedawno odbył się w naszym kraju Narodowy Spis Powszechny. 
Objął on także naszą gminę. Myślę, że Czytelników zainteresują dane, jakie uzyskali rachmi-
strzowie, którzy odwiedzili nasze domy. Wszak ich mrówcza i ogromna praca jaką wykonali 
daje fotografię naszej gminy Anno Domini 2002. Na ile prawdziwą? Na tyle, na ile my byli-
śmy uczciwi w podawaniu rzeczywistych danych. Ten obraz powstał z naszych informacji. 
Pomimo wszystko na pewno warto poznać wybrane, bardziej interesujące jego fragmenty. 
Oto one: 

W akcji: mali ... 

... i troszkę starsi Ko-
ninianie.  Fot. S. Stopa 
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na decyzję mieszkańców 

Koninek. Jak trudna jest 

to procedura niech świad-

czy fakt, że na dzień dzi-

siejszy złożonych zostało 

w całej Polsce aż ...17 

wniosków! 

   W przyszłym roku pla-
nujemy złożyć dwa kolej-

ne wnioski: 

- wodociąg w Górnej Ko-

ninie (w roku bieżącym 

będzie realizowane ujęcie 

wody wraz z tamą prze-

ciw rumowiskową w Po-

taśni). 

- wybudowanie mostu w 

osiedlu Trojaki, przepustu 

w osiedlu Szwaje, oraz 

połączenie tych obiektów 

nawierzchnią bitumiczną. 

Byłby to należyty, rezer-

wowy  objazd Działku w 

Koninie.  

   Co będzie dalej, nikt nie 
wie. Nikt też nie wie jak 

długo będzie działał fun-

dusz SAPARD. 

Janusz Potaczek 
Wójt Gminy 

 

  SAPARD - Fundusz Po-
mocowy  Unii Europej-

skiej dla rolników i samo-

rządów wiejskich w za-

kresie poprawy infra-

struktury gmin. Wchodzi 

w życie od trzech lat. W 

tym roku stał się rzeczy-

wistością. W infrastruktu-

rze obejmuje pomoc w 

pięciu działach (elektryfi-

kacja, gospodarka odpa-

dami stałymi, kanalizacja, 

wodociągi i drogi gmin-

ne), gdzie każda z gmin 

może złożyć po jednym 

wniosku rocznie. Pomoc 

sięga od 50% do 75% 

kosztów przedsięwzięcia. 

Kryteria są jednak bardzo 

trudne i wymagają stosów 

różnych dokumentów.  

   Nasza gmina ma zamiar 
zgłosić dwa wnioski. Ter-

min ich składania upływa 

17 września. Są to nastę-

pujące zadania: 

- wykonanie nawierzchni 

bitumicznej na drodze do 

osiedla Zawada w Podo-

binie, jako kolejny etap 

drugiego, równoległego 

połączenia drogowego z 

Mszaną Dolną o długości 

1,5 km wartości kosztory-

sowej około 350 tysięcy zł. 

- wykonania i rozprowa-

dzenia wody od ujęcia w 

Koninkach, aż po Szkołę 

Podstawową w Porębie 

Wielkiej, w celu wykorzy-

stania istniejącego ujęcia i 

zbiornika wyrównawcze-

go. Wartość kosztorysowa 

tego zadania wynosi oko-

ło 1.100.000 zł. Tutaj wa-

runkiem jest zmiana 

uchwały zebrania wiej-

skiego  mieszkańców Ko-

ninek  i wyrażenia zgody 

na realizację  samego wo-

dociągu bez kanalizacji. 

Stosowne zebranie ma od-

być się 25 sierpnia br.  

   Gmina po złożeniu 
wniosków otrzyma mak-

symalną pomoc finanso-

wą w wysokości 75% na-

kładów. Resztę musimy 

pokryć z budżetu gmin-

nego, zaciągając kolejne 

kredyty.  

   Oba wnioski mamy 
przygotowane, a stosow-

ne uchwały Rady Gminy 

zostały podjęte. Czekamy 

dagogicznej (a dzisiejszej 
Akademii) w Krakowie, 
późniejszy minister Oświa-
ty i Wychowania, a jeszcze 
później ambasador Polski 
w Wiedniu. Jest wielkim fa-
nem twórczości W. Orkana. 
Zamierza we wrześniu zor-
ganizować sympozjum or-
kanowskie w GPN. 

   Nie spodziewałem się, iż 
porozmawiam sobie z mo-
im rektorem uczelni na któ-
rej wówczas studiowałem. 
Niezbadane są drogi żywo-
ta. Dziękuję.                     SS.                  

oczywiście wejście do eks-

luzywnego klubu 100. Na 

tym spotkaniu Wójt Spyt-

kowic zachęcał  swoich ko-

legów ... aby nie bali się za-

dłużać gminy po to, by do-

konać inwestycji. Jemu się 

opłaciło. Ale czy to reguła, 

czy wyjątek - to jest pyta-

nie!  

   Ps. W Złotej Dziesiątce 

Miast na 6 miejscu znalazł 

się Kraków.                   Red 

   J ed n y m 
z honoro-
wych Go-
ści na uro-
c z y s to śc i 
o d d a n i a 
mostu do 
K a c i k ó w 
był prof. B.  
Faron, by-
ły rektor  
ówczesnej 
W y ż s z e j 
Szkoły Pe-

 

CO  NAM  DA  SAPARD? 
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SESJA  RADY  GMINY 
 

                   5 

Gminny Dom Kultury na 
Dom Ludowy. Radni posta-
nowili o pozostawieniu do-
tychczasowej nazwy, która  
brzmi: Gminny Dom Kul-
tury im. Ks. F. Baradzieja 

  Drugie pismo wpłynęło 
od rodziców w Porębie 
Wielkiej i sugerowało 
utworzenie gimnazjum w 
m i e j s c o w e j  s z k o l e 
(oczywiście dla uczniów z 
Poręby). W świetle obec-
nych przepisów tworzenie 
takiego zespołu Gimna-
zjum i szkoły Podstawowej 
jest możliwe, ale ze wzglę-
dów proceduralno-admi-
nistracyjnych wymaga du-
żo czasu i utworzenie takiej 
placówki można wyobrazić 
sobie dopiero gdzieś w 
miesiącu lutym - wyjaśniał 
p. Wójt.  

12.  W wolnych wnioskach 
kończących tradycyjnie se-
sję radni uzyskali informa-
cje o:  
- podpisaniu listu intencyj-
nego w sprawie powołania 
Związku Gmin Gorczań-
skich. 
- o decyzji Marszałka Mało-
polski stanowiącej o nie 
przyznaniu dotacji finanso-
wej na budowę sali gimna-
stycznej w Koninie. 
- o upadku koncepcji budo-
wy bloku mieszkalnego na 
fundamentach koło Ośrod-
ka Zdrowia. Co dalej? Spra-
wa do dyskusji i rozważe-
nia. 
 

Stanisław Stopa 

ZŁOTA  SETKA 
 

   W Złotej Setce Gmin Pol-
skich znalazły się z Mało-
polski gminy: Lipnica 
Wielka, Spytkowice, Zie-
lonka i Krościenko. Ich 
wójtowie zostali wyróżnie-
ni na spotkaniu u Marszał-
ka Wielkopolski p. M. Na-
wary za gospodarność no i  



P O   K O N T R O L I     N I K   

TOTOLOTEK  W  NIEDŹWIEDZIU! 

kontroli. 
   Urząd prawidłowo za-
bezpieczył w zawartych 
umowach, dotyczących 
realizacji inwestycji, nale-
żyte wykonanie robót jak 
również ustalił kary za 
niewykonanie lub niena-
leżyte wykonanie przed-
miotu tych umów. Treść 
umów w zakresie warto-
ści zlecanych robót i usług 
była zgodna z cenami wy-
branych  w postępowa-
niach przetargowych 
ofert.  

   Dotacje otrzymane z bu-
dżetu państwa na dofi-
nansowanie zadań inwe-
stycyjnych realizowanych 
przez Urząd w latach  
2000-2001 zostały wyko-
rzystane w pełnej wyso-
kości, zgodnie z przezna-
czeniem. Urząd rzetelnie i 
terminowo sporządził za-
równo rozliczenia dotacji 
jak i informacje o przebie-
gu i finansowaniu wła-
snych zadań inwestycyj-
nych   dotowanych  z  bu- 
dżetu państwa.  

   Zastrzeżenia budzi fakt 
odbudowania w 1999 ro-
ku przez mieszkańca osie-
dla, bez uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę,  

   Najwyższa Izba Kontro-
li Delegatura w Krakowie 

przeprowadziła kontrolę 

Urzędu Gminy w Nie-

dźwiedziu w zakresie rea-

lizowania inwestycji wła-

snych w latach 2000-2001. 

   W okresie objętym kon-
trolą gmina zrealizowała 

29 zadań inwestycyjnych, 
ponosząc nakłady inwe-

stycyjne w łącznej kwocie 

3.291.00 tys. zł.                      

Ponadto w 2000 roku 

Gmina poniosła wydatki 

inwestycyjne w kwocie 

187,3 tys. zł , związane ze 
zwrotem kosztów odbu-

dowy mostu do osiedla 

Spyrki w Podobinie, zasą-

dzonych wyrokiem Sądu 

Okręgowego w Nowym 

Sączu z dnia 24 maja 1999 

roku. Wszystkie wydatki 

na inwestycje - na podsta-

wie przyjętych przez Ra-

dę i Zarząd Gminy 

uchwał - zostały ujęte w 

budżecie gminy. 

  Gmina prawidłowo i ter-
minowo opracowała 

wnioski  w  sprawie  dofi- 

nansowania  inwestycji, 
zgodnie z otrzymanymi  
w tym zakresie warunka-
mi i kryteriami. 

   Szczegółowej kontroli 
poddano procedury 
udzielania zamówień pu-
blicznych, dotyczących 
zakupów inwestycyjnych 
i 13 wybranych inwesty-
cji, polegających na budo-
wie, na które w latach   
2000-2001 poniesiono na-
kłady inwestycyjne w 

łącznej kwocie 1.530.1 tys. 
zł. Wyboru wykonawców 
robót i usług oraz zaku-
pów dokonano w postę-
powaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieo-
graniczonego lub z wolnej 
ręki. Urząd przestrzegał 
przy udzielaniu ww. za-
mówień publicznych po-
stanowień ustawy z dnia 
10 czerwca 1994 roku o 
zamówieniach publicz-
nych.   

   Ustalenia kontroli wska-
zują, że  generalnie inwe-
stycje  były prawidłowo 
przygotowane do realiza-

cji. NIK nie zgłasza rów-
nież uwag do przebiegu 
wykonania 13 zadań in-
westycyjnych poddanych  

 

SKLEP  
 

„NIEDŹWIADEK” 
 

ZAPRASZA 
 

 CODZIENNIE 
 

W GODZINACH 
 

8.00  -  19.00 

  

 

KAŻDY  SZCZĘŚCIU   

 

DOPOMOŻE - 

 

 - KAŻDY DZISIAJ   

 

WYGRAC MOŻE! 
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mostu na rzece Porębian-
ce  do osiedla Spyrki w 
Podobinie. Most ten zo-
stał włączony do eksploa-
tacji bez zawiadomienia 
właściwego organu o za-
kończeniu budowy. 

   NIK krytycznie ocenia 
też jakość prowadzonych 
dzienników budowy.  

   Przedkładając powyższe 
uwagi i oceny Najwyższa 
Izba Kontroli Delegatura 
w Krakowie wnosi o za-
stosowanie odpowiednich 
środków zmierzających 
do wyel iminowania 
stwierdzonych nieprawi-
dłowości, a w szczególno-
ści o realizację następują-
cych wniosków pokon-
trolnych: 

1. Uregulowanie spraw 
formalno-prawnych doty-
czących inwestycji pod 
nazwą „Odbudowa mo-
stu do osiedla Spyrki w 
Podobinie”. 

2. Egzekwowanie od in-
spektorów nadzoru inwe-
storskiego umownych ob-
owiązków w zakresie 
przestrzegania postano-
wień prawa budowlane-
go, w szczególności w 
części dotyczącej dokony-
wania w dziennikach bu-
dowy wymaganych zapi-
sów.  

   Ps.  Powyższy materiał 
jest obszernym wycią-
giem z wystąpienia po-
kontrolnego NIK. Tak po-
zytywna opinia   jest za-
sługą - jak twierdzi p. 
Wójt - pracowników dzia-
łu inwestycji Urzędu 
Gminy pod kierunkiem p. 
inż.A. Adamczyka.   Red. 



które można by przezna-

czyć na inne, ważne cele 

działalności klubu. 

   Od kiedy pełni Pan funk-
cję kierownika drużyny? 

   Od jej reaktywowania, 
czyli od roku, przez jeden 

sezon. Część zawodników 

pochodzi jeszcze z drużyny 

z dawnej „B” klasy, część to 

byli juniorzy, którzy prze-

szli do seniorów.   

   Na czym polega rola kie-

rownika drużyny? 

   Jest to dość trudna i 
skomplikowana funkcja. 

Zajmuję się przede wszyst-

kim sprawami organizacyj-

nymi, mobilizacją zawodni-

ków, tworzeniem odpo-

wiedniej, sprzyjającej i mo-

tywującej do gry atmosfery 

poprzez m.in. częste roz-

mowy z zawodnikami. 

   Która pozycja drużyny w 
tabeli zadowoliłaby Pana 

w nowym sezonie? 

   Chciałbym, żeby się 
utrzymać w nowym sezo-

nie w klasie „A” gdzieś w 

połowie tabeli, trochę sobie 

w tej klasie pograć, a póź-

niej się zobaczy. 

   Największy problem dru-
żyny? 

   Finanse, jak w każdym 
klubie. Bardzo dużo środ-

ków pożera transport za-

wodników na mecze. 

Wraz z piłkarzami wyróż-

nieni zostali: p. J. Pajor - 

kierownik drużyny, p. K. 

Szymański - trener piłka-

rzy, p. Z. Rycerz - Prezes  

(na ręce którego p. Wójt 

wręczył dyplom dla całej 

drużyny), oraz członkowie 

Zarządu klubu w osobach 

pp: M. Florczaka, J. Krzani-

ka, A. Potaczka, i A. Napo-

ry. Pan Z. Rycerz podzięko-

wał wszystkim kibicom 

drużyny jak również wła-

dzom gminy. Kulminacyj-

nym momentem wydarzeń 

na scenie było wręczenie 

pucharu dla klubu przez p. 

S. Struga - Prezesa lima-

nowskiego podokręgu piłki 

nożnej. Szacowny Gość ży-

czył klubowi awansu do V 

ligi czyli „okręgówki”. 

   Po zakończeniu części ofi-
cjalnej uroczystości jej bo-

haterowie udali się na spo-

życie zasłużonego posiłku, 

ja zaś postanowiłem na te-

mat niewątpliwego sukce-

su jakim jest awans pro-

wincjonalnej bądź co bądź 

drużyny, do klasy „A”, po-

rozmawiać z niektórymi je-

go twórcami i zasięgnąć Ich 

opinii na temat awansu i 

dalszych planów na przy-

szłość. Oto owoc moich za-

biegów: 

   Jak naro-
dził się sukces? 

   Młody trener postawił w 

całości na młodzież, przede 

wszystkim zachęcił chłopa-

ków do treningu. Prezes Z. 

Rycerz włożył bardzo dużo 

wysiłku finansowego i or-

ganizacyjnego, żeby to roz-

ruszać i dzięki temu jakoś 

to wszystko zaskoczyło. 

   Twierdzi Pan zatem, że 

przyszli nowi ludzie i na-
rodził się sukces? 

   Myślę, że tak. Przyczynili 
się do niego nowi ludzie, w 

tym nowy trener. 

   Jakie zadanie minimum 
postawiłby Pan jako czło-
nek władz Klubu piłka-

rzom i trenerowi w nowym 
sezonie rozgrywek? 

   Myślę, że chłopaki są w 
miarę ograni, w drużynie 

są ze sobą zgrani, są bardzo 

ambitni. Na pewno dołożą 

wszelkich starań, żeby jak 

najlepiej zaistnieć w no-

wym sezonie.  

   Które miejsce konkretnie 

by Pana zadowoliło? 

   Na pewno jedno z czoło-
wych, ale myślę, że w poło-

wie tabeli powinniśmy się 

utrzymać. 

   Największy problem klu-

bu? 

   Jest nim, jak i w wielu in-
nych klubach, problem fi-

nansowy. Najwięcej pienię-

dzy zżera nam transport 

zawodników na mecze wy-

jazdowe. Myślę, że gdyby 

ziściła się w przyszłości 

obietnica p. Wójta, iż po 

otrzymaniu gimbusu do 

Gimnazjum byłby on wy-

korzystany także dla klubu, 

sprawa wyglądałaby o wie-

le prościej. Gimbus obsługi-

wałby w tygodniu szkoły, a 

w niedziele wyjeżdżałby na 

mecze. W ten sposób pozo-

stałoby wiele pieniędzy, 

P I Ł K A R S K A     G A L A  
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   W niedzielę, 14 lipca na 
boisku piłkarskim w Porę-
bie Wielkiej odbyły się uro-
czystości związane z awan-
sem drużyny piłkarskiej 
GKS „Orkan” Niedźwiedź 
do klasy „A”. Oprócz gra-
tulacji i wręczenia pucharu 
głównym ich wydarzeniem 
był mecz piłkarski, jaki ro-
zegrali nasi piłkarze z re-
prezentacją limanowskiego 
podokręgu piłki nożnej, 
złożoną z gwiazd poszcze-
gólnych drużyn podokrę-
gu. Mecz miał ciekawy 
przebieg i zakończył się 
wynikiem remisowym 2 : 2. 

   Po meczu do akcji wkro-
czyli oficjele. Rozpoczęła 
się część druga imprezy - 
nazwijmy ją oficjalna. Pił-
karze niedźwiedzkiej dru-
żyny zaproszeni na scenę 
wraz z trenerem p. K. Szy-
mańskim oraz kierowni-
kiem p. J. Pajorem otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy 
wraz z podziękowaniami i 
życzeniami od Wójta gmi-
ny p. J. Potaczka i  Prze-
wodniczącego Rady p. M. 
Domagały. Z rąk Prezesa 
klubu p. Z. Rycerza otrzy-
mali dodatkowo okoliczno-
ściowe upominki ufundo-
wane osobiście przez Pre-
zesa.  

  Piłkarze otrzymują dyplomy   z 
rąk p. Wójta.          Fot.  S. Stopa 

 

Pan Ma-
rek Flor-
czak  wi-
ceprezes 
Klubu. 

 
 
 
 
 

Pan Józef Pa-
jor - kierow-
nik drużyny 
GKS Orkan 
Niedźwiedź. 
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mi. Drużyna jest mieszanką 

rutyny z młodością. Oba-

wiałem się, że młodzi za-

wodnicy jak Szczepan, Ma-

rek czy Marcin Domagała 

będą tam jakoś odstawać, 

ale zostali przyjęci i potrak-

towani w drużynie jak rów-

ny z równym. Konstatując, 

atmosfera jest bardzo do-

bra. Oby taka była w każ-

dym klubie jak tu!  

    Jaka jest twoja opinia na 

temat awansu do „A” kla-
sy? 

   Sukces jest zasługą całego 
zespołu. Wszyscy starali 

się, żeby ten awans osią-

gnąć. Takie było założenie 

przed sezonem. Udało się 

no i teraz trzeba dokonać 

jakichś wzmocnień, żeby 

się w tej klasie „A” utrzy-

mać, a potem pomyśleć o   

„okręgówce” o V lidze.  

   Co z atmosferą w druży-

nie?  

   Jest bardzo dobra. Nie ma 
żadnych konfliktów. 

   Czy są jakieś problemy? 

   Jedynym problemem są 
treningi. Ponieważ dużo 

zawodników pracuje poza 

gminą to trudno ich zebrać 

na wspólne treningi.  

   Chciałbym ci zadać spe-

cyficzne, choć wydaje mi 
się istotne pytanie. Czy za-

rabiacie na meczach, czy 
też grę w piłkę uprawiacie 

czysto po amatorsku? 

   Nie zarabiamy. To jest 
czysto amatorskie zajęcie. 

Na początku sezonu ustali-

liśmy coś takiego, że za 

każdą strzeloną bramkę za-

wodnik będzie otrzymywał 

jakieś tam pieniądze. Po-

               14 

   Kto, oczywiście oprócz 
Pana jako trenera drużyny, 

zapracował najbardziej na 
awans do A - klasy? 

   Trudno to określić jed-
nym zdaniem, ale wydaje 

mi się, że przede wszyst-

kim zawodnicy, którzy 

włożyli maksimum wysił-

ku w to, aby ten awans wy-

walczyć. Tak samo trzeba 

pochwalić p. Prezesa Z. Ry-

cerza, jak również grono lu-

dzi, które zgromadził wo-

kół siebie w postaci Zarzą-

du Klubu. Bardzo dużą rolę 

odgrywał w tym wszyst-

kim p. J. Pajor, który przy 

każdej okazji służy pomocą 

i jest w każdej chwili obec-

ny aby dopingować i mobi-

lizować drużynę do jak naj-

lepszej gry. Myślę, że to jest 

to grono, które zapracowa-

ło na awans. 

   Każda drużyna posiada 

tzw. liderów, czyli zawod-
ników najlepszych, decy-
dujących o postawie całej 

drużyny. Kto pełni taką ro-
lę w pańskiej drużynie? 

   Zacząłbym może od S. 
Stróżaka, który jest filarem 

naszej obrony. Jest zawod-

nikiem doświadczonym, 

który przeszedł już grę na-

wet w V lidze. Należy 

wspomnieć też Jarka Szcze-

panika, który wkłada na-

prawdę masę zdrowia w 

każdy mecz. Jest bardzo 

ambitny i bardzo dużo   za-

leży od  jego postawy, jako, 

że gra jako środkowy po-

mocnik. Muszę pochwalić 

też Marcina Domagałę, któ-

ry był kiedyś jednym z naj-

lepszych juniorów „okrę-

gówki”. Przekwalifikowa-

łem go ze środkowego po-

mocnika na skrzydłowego, 

gdyż potrafi stworzyć groź-

ną dla przeciwnika sytua-

cję, strzelić mocno i celnie, 

przyjąć i opanować piłkę i 

tym góruje nad innymi za-

wodnikami. Paweł Krzan 

to taka cicha „mrówka”, 

która wkłada masę pracy w 

każdy mecz. To taka nie-

spokojna lecz bardzo poży-

teczna dusza w zespole.  

   Jak układa się Panu 
współpraca z władzami 

klubu? 

   Nie mam żadnych za-
strzeżeń. Pracuje mi się tu-

taj bardzo dobrze. 

    Z jakimi drużynami 
przyjdzie Wam się potykać 

w nowym sezonie w klasie 
„A”? Proszę wymienić choć 

kilka firm. 

   Będą to np.: Limanovia, 
Kamienica czy Jodłownik. 

   Co Pan zaliczyłby do bo-
lączek, które trzeba byłoby 

szybko rozwiązać? 

   Są problemy i to dość du-
że. Należą do nich treningi. 

Każdy z zawodników 

gdzieś pracuje, przeważnie 

daleko od domu, tak, że  

trudno zebrać ich razem na 

wspólny trening. Dlatego 

treningi prowadzimy w go-

dzinach późniejszych (18.00 

czy 19.00). Jednym słowem 

z frekwencją jest na trenin-

gach nie najlepiej.  

   Jaka atmosfera panuje w 
zespole?                                            

   Do tej pory, jeśli chodzi o 
atmosferę jest ona miła. Do-

brze się pracuje z chłopaka-
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tem uzgodniliśmy wspól-

nie w szatni, że nie będzie-

my brać żadnych pienię-

dzy, a za to na zakończenie 

sezonu zorganizujemy so-

bie jakąś imprezę. 

   Jaka pozycja drużyny w 

tabeli zadowoliłaby Cię w 
przyszłym sezonie? 

   Będzie to nasz pierwszy 
sezon w klasie „A”; środek 

tabeli byłby bardzo dobry. 

Jak już powiedziałem; naj-

pierw się zadomowić w 

klasie A, potem poczynić 

wzmocnienia i pomyśleć o 

V lidze. 

   Jak oceniasz sędziowa-

nie? 

   Na ogół  było dobre, choć 
zdarzały się śmieszne me-

cze. 

Pan Stanisław Strug - Pre-

zes Podokręgu Limanow-
skiego Piłki Nożnej. 

   Proszę Pana Prezesa o 

krótką opinię na temat na-
szego klubu piłkarskiego. 

   Przede wszystkim chcia-
łem gorąco i serdecznie po-

gratulować władzom gmi-

ny na czele z p. Wójtem J. 

Potaczkiem, że w tak krót-

kim czasie, po zaledwie kil-

ku latach udało się zbudo-

wać tak dobry piłkarski ze-

spół. Drużyna gra bardzo 

dobrze technicznie i rokuję 

jej duże nadzieje na przy-

szłość. Jeżeli będzie się tak 

nadal rozwijać, to myślę, że 

niedługo do Niedźwiedzia 

zawita V liga.  

Stanisław Stopa 

Ps. Panie Prezesie PZPN. Za-

miast pchać ogromne pienią-
dze  do kieszeni  „gwiazdom” , 

które nas tak skompromitowa-
ły na Mistrzostwach Świata w 

Japonii i Korei, lepiej choć nie-
wielką ich cześć przesłać w 

dół, choćby do takiego Nie-
dźwiedzia, gdzie się nie zmar-

nują. To tu, na dole, rodzą się 
i rozwijają talenty piłkarskie. 

   Pan 
Krzysz-
tof Szy-
mański 
- trener 
druży -  
    ny. 

Grzegorz 
Burczak - je-
den z wyróż-
niających się 
zawodników 
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KTÓRĘDY, KTÓRĘDY, DROGA DO   ... KACIKÓW?  

   Od 5 sierpnia wiedzie ona 

poprzez piękny, nowy, trwa-
ły - miejmy nadzieję na po-

kolenia - most. Jego oficjal-
ne oddanie do użytku miało 

miejsce w tym właśnie dniu. 
Chyba wszyscy mieszkańcy 

osiedla przyszli na okazałą 

uroczystość poświęcenia i 
przekazania mostu do użyt-

ku. A wyglądało to tak: 
   O godzinie 11.00 na most 

przy dźwiękach wspomnia-
nej powyżej w tytule miej-

scowej melodii zajechały 3 
okazałe karety: pierwsza z 

grającą kapelą „Kaczory”, 
druga z gospodyniami go-

spodarstw agroturystycznych 
zaś  trzecia z ks. W. Ulmań-

cem, porębskim Probosz-
czem (ten niezwykle piękny, 

kolorowy moment pokazała 
tego samego dnia „Panora-

ma” w programie 2 TVP o 
godzinie 22.00 - przyp. red).  

   Uroczystość rozpoczął Go-
spodarz gminy p. Wójt J. Po-

taczek, który po powitaniu 
dostojnych Gości oraz 

mieszkańców osiedla, popro-
sił ks. Proboszcza o poświe-

cenie mostu - co też po na-
stąpiło po wspólnej, wcze-

śniej odmówionej modlitwie. 
Następnie poprosił wszyst-

kich szanownych Gości o 

przecięcie wstęgi.   
   Już na oddanym do użytku 

obiekcie do akcji wkroczył 

energiczny miejscowy sołtys 
p. P. Haras, który w otocze-

niu kolorowo ubranych porę-
biańskich góralek zaprosił 

wszystkich na symboliczną 
lampkę szampana. Strzelały 

korki, oj strzelały!  
   Teraz  przyszła   kolej   na 

przemówienia,   nieodzowne  
przy takiej okazji. Rozpoczął  

p. Wójt, który wraz z po-

dziękowaniem od władz 
gminy i mieszkańców, wrę-

czył Wiceprezesowi Telewi-
zji Polskiej z Warszawy p. 

T. Skoczkowi pamiątkowy 
dyplom. - Dziękuję w imie-

niu mieszkańców tego osie-

dla oraz władz gminnych za 
wzniesienie tego pięknego, 

tak potrzebnego obiektu 
wszystkim, którzy się do tego 

przyczynili - mówił J. Pota-
czek. 

   Po podziękowaniu dla p. 
Wójta  za zorganizowanie 

tak pięknej uroczystości, wi-
ceprezes Telewizji Polskiej 

p. T Koczek powiedział 
m.in: - To jest jedna z 68 po-

powodziowych inwestycji, 
zrealizowanych z pieniędzy 

zebranych w akcji „Pomóż! 
Telewidzowie - powodzia-

nom”. Polacy pokazali nie-
zwykłą ofiarność i zaufanie 

do telewizji publicznej - po-
wiedział z kolei p. T. Sko-

czek - wiceprezes telewizji, 
głównego sponsora inwesty-

cji. 
   Pan A. Czapliński - szef 

krakowskiej telewizji stwier-
dził m.in. - to dzięki rela-

cjom środków masowego 
przekazu zaistniała i tak 

wspaniale powiodła się ak-

cja „Pomóż powodzianom”. 
- Oby nie trzeba było budo-

wać mostów wskutek znisz-
czeń powodziowych, a tylko 

według zamierzonych pla-
nów - życzył w swoim wy-

stąpieniu p. R. Piwowarczyk  
przedstawiciel Ministerstwa 

Infrastruktury. 
   Dyrektor Biura d/s Skut-

ków Usuwania Powodzi p. J. 
Warkocz powiedział, ...iż 

nieszczęścia zbliżają ludzi do 
siebie, co uwidoczniło się w 

akcji budowy dróg i mostów 
popowodziowych... i życzył 

jednocześnie ...by to zbliże-
nie trwało przy realizacji in-

nych, nie tylko popowodzio-
wych inwestycji.  

   - ...ze   szczerego   serca  w 
imieniu mieszkańców  nasze- 

go osiedla składam  serdecz- 

ne „Bóg zapłać” naszym dobrodziejom - mówił p. J. Hudomięt 

- przedstawiciel osiedla Kaciki. ...Mieszkam tu 50 lat i pamię-
tam w tym miejscu aż 3 mosty. Żaden z nich się nie ostał. 

Wreszcie doczekaliśmy się porządnego i z całego serca za nie-
go dziękujemy - mówił p. Józef, zwracając się do  p. Wójta.  

   Teraz można było przejść na drugi brzeg Porębianki, gdzie 
na kawałku „kamieńca” wdzięczni mieszkańcy osiedla wraz z 

Radą Sołecką przygotowali wspaniały poczęstunek w postaci 

pieczonego barana, góralskiej  kwaśnicy i innych, miejsco-
wych, oczywiście ekologicznych smakołyków. Znamienici Go-

ście jak i miejscowi zachwalali jadło serwowane przez sympa-
tyczne Gospodynie z porębiańskich gospodarstw agrotury-

stycznych.   
   W uzupełnieniu relacji chciałbym dodać, że: 

1. Wśród znakomitych Gości oprócz kierownictwa telewizji, 
obecni byli przedstawiciele resortu infrastruktury, Okręgowej 

Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie, były minister edu-
kacji p. B. Faron, którego szczególnie fascynuje postać i twór-

czość W. Orkana, dyrektor GPN p. J. Tomasiewicz. Byli obec-
ni przedstawiciele miejscowych władz administracyjno-

samorządowych z Wicewójtem p. M. Mąkowskim i Przewod-
niczącym Rady Gminy p. M. Domagałą, oraz  dziennikarze te-

lewizji, radia Kraków, Dziennika Polskiego i Gazety Krakow-
skiej. 

2. Nowy most kosztował ponad 120 tys. zł. Ma prawie 19 m 

długości, 3,5 m szerokości i 10 ton nośności. Inwestycję tą po 

mistrzowsku i w krótkim czasie - jak napisała „Gazeta Krakow-

ska” - zrealizowała firma Bogusława Noconia, która ma na 

koncie już wiele mostów na ziemi mszańskiej i wszystkie się 

trzymają.                                            

    

  Oto kilka opinii, jakie udało mi się zebrać:                                                     
   - impreza bardzo fajna, jest dużo gości, pogoda dopisała, 

wspaniała atmosfera. Tak duża liczba ludzi to dowód wdzięcz-
ności dla p. Wójta i niektórych członków Zarządu. Oby tak da-

lej, to będzie bardzo dobrze! - p. S. Ogiela, mieszkaniec Porę-
by. 

   - jako mieszkańcy tego osiedla wraz z Radą Sołecką przygo-
towaliśmy to miejsce i poczęstunek w podziękowaniu za most z 

którego jesteśmy bardzo zadowoleni, jako że łatwiej będzie się 
dostać do naszych domów, a turystom do nas - p. S. Hudomięt, 

mieszkaniec osiedla Kaciki i właściciel gospodarstwa agrotury-
stycznego. 

 - jestem bardzo wzruszony i zadowolony. Oddaliśmy wiele mo-
stów w Małopolsce, mówiłem przed chwilą p. Wójtowi, ale tu-

taj wszystko nam sprzyja. Most jest wspaniały, pięknie odbudo-
wany, jest wspaniała atmosfera, przypominająca mi młode la-

ta, które tu kiedyś spędzałem. Jestem szczęśliwy, że mogłem tu 

po latach powrócić - p. A. Czapliński, dyrektor programowy 
Telewizji Kraków.                                              Stanisław Stopa 

 

Most wybudowano przy udziale Tele-
wizji Polskiej S.A. 

w ramach akcji „Pomóż! Telewidzo-
wie - Powodzianom” 

 

05. 08. 2002. r. 

Tablica tej treści widnieje na  moście. 



P R A W D A    O    D Ł U G A C H     G M I N Y 

szkół wraz ze świetlicami i  
gimnazjum kosztuje nas 4 
miliony 21 tys. zł.  Przed-
szkola (w Niedźwiedziu i w 
Porębie Wielkiej) kosztują 
376.622 złotych. Na inwe-
stycje oświatowe wydajemy 
w tym roku 344.590 zł plus 
wydatki bieżące. Na ogół 
wydatków w tym roku  
8.902.543 zł. oświata  po-
chłania  połowę budżetu. 
Ponadto 153 tysiące zł. z 
budżetu gminy dajemy  na 
zasiłki celowe do Gminne-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz 45 tys. zł na 
dożywianie.  Nie są to za-
rzuty, lecz stwierdzenie fak-
tów.  
   Skąd zatem brać pienią-
dze na rozwój infrastruktury 
gminy? Pozostaje kredyt. 
Nie wiem jak przy takich 
wydatkach bieżących i tak 
nikłych wpływach jakie ma-
my, społeczeństwo może 
wymagać, żeby budować i 
nie zaciągnąć grosza  kre-
dytu?   Po prostu to jest 
niemożliwe. Ktoś kto roz-
prowadza takie plotki o 
ogromnym jakoby zadłuże-
niu, działa na szkodę na-
szej gminy. Jeśli ktoś jest 
zainteresowany, może te 
fakty w Urzędzie sprawdzić. 
Wykonanie budżetu za I 
półrocze, tak jak i za cały 
rok podlega ocenie Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej,  
no i jest przedmiotem deba-
ty Rady Gminy.  
    Chcę także poinformo-
wać, że przy ubieganiu się 
o kredyt musi być opinia 
RIO, wszystkie sprawozda-
nia z wykonania budżetu 
przedstawiamy tak samo 
bankom. Każdy bank przed 
podjęciem decyzji o udzie-
leniu kredytu kieruje się 
ustawą o finansach publicz-
nych, bacząc na to, że na-
sze zadłużenie  nie może 
przekroczyć 60% docho-
dów, a spłata zadłużenia 
nie może przekroczyć  15% 
dochodów. U nas - przypo-
mnę - wynosi to 4.96% je-
steśmy zatem jak widać du-
żo poniżej. Toteż  opinie  ja 

   Co jakiś czas powra-

cają uporczywie pogło-

ski o jakoby ogromnym 

zadłużeniu gminy. Ba, 

nie jeden raz zostałem 

zaczepiony pytaniem: 

dlaczego nie piszę o 

tych długach? Tłuma-

czenie, że piszę o tym w 

sprawozdaniach  z sesji 

co jakiś czas, bowiem 

radni też o tym rozma-

wiają, nic nie pomaga. 

Postanowiłem zatem za-

sięgnąć ostatecznej opi-

nii u samego źródła, 

czyli u Skarbnika Gmi-

ny, najbardziej kompe-

tentnej, ba odpowie-

dzialnej za finanse gmi-

ny osoby. Pani Anna 

Wierzbicka to chodząca 

encyklopedia cyfr, liczb, 

rubryk i kolumn, rzeczy 

dla zwykłego śmiertelni-

ka jak ja, całkowicie nie-

zrozumiałych. Poprosi-

łem zatem, pełen ufno-

ści i zawierzenia p. An-

nę o ostateczny komen-

tarz na temat długów i 

kredytów gminy.       SS 

   Weszliśmy w ten rok z 
zadłużeniem w wysokości 
2.680.563 zł w tym:  
a) kredyty i pożyczki - 
2.071.000 zł (kanalizacja, 
budowa szkoły w Podobi-
nie, odbudowa dróg) 
b) odsetki - 609.563 zł 

   Znaczącą pozycją w za-
dłużeniu  jest zaciągnię-

cie pożyczki w WFOS i 

GO w Krakowie na budo-

wę kanalizacji w kwocie 

1.500.000 zł (kredyt za-

ciągnięto na dogodnych 

warunkach; odsetki wyno-

szą 6%, oraz ważna infor-

macja, iż po spłacie 750 

tys. zł pozostała część 

zostanie umorzona: wraz 

z odsetkami będzie to 

kwota 844.839 zł). Zazna-

czam, że zgodnie z usta-

wą o finansach publicz-

nych zadłużenie gminy 

nie może przekroczyć 

60%  planowanych   rocz- 

nych dochodów (u  nas wy-
nosi to 25,92%), a roczne  
spłaty kredytu wraz z od-
setkami nie mogą przekro-
czyć 15% planowanych do-
chodów ( u nas jest 4,96%).  
   O opiniach, które krążą, 
jakoby gmina była na grani-
cy bankructwa, mogę sta-
nowczo i kompetentnie po-
wiedzieć, że są nieprawdzi-
we. Są to niesłuszne pomó-
wienia.  
   Pragnę zaznaczyć, że 
przy obecnym stanie usta-
wy o dochodach jednostek 
samorządowych, każda 
gmina, która chce prowa-
dzić inwestycje nie ma 
praktycznie innych możli-
wości, jak zaciągnięcie kre-
dytu ( nie znam gminy z by-
łego województwa nowosą-
deckiego, która nie ma za-
ciągniętych kredytów na 
prowadzenie inwestycji). 
Dochody, które gmina osią-
g a  z   p o d a t -
ków  ..............wystarczają  
na oświatę i wydatki bieżą-
ce. Inne przedstawianie tej 
sytuacji jest celową, złą ro-
botą, jest po prostu wpro-
wadzaniem ludzi w błąd, a 
wiadomości rozgłaszane o 
niespłacalnych kredytach 
są wyssane z palca. Jest to 
dezinformacja i wyraźnie 
chcę o tym powiedzieć. 
Przecież za każdym razem 
jest wydawana opinia Re-
gionalnej Izby Obrachunko-
wej w Krakowie, czy może 
gmina zaciągać zobowiąza-
nia. Jest już opracowanie 
oceniające wykonanie bu-
dżetu za I półrocze br. po-
twierdzające moje informa-
cje.  
   Ludzie domagają się 
wciąż - i pewnie słusznie - 
remontów  dróg, ale muszą  
wiedzieć, że pieniędzy od 
środków transportowych, 
które są przeznaczone na 
drogi wpłynęło w I półroczu 
136.436.270 zł, a w tym sa-
mym czasie wydatkowali-
śmy na same drogi 324. 
217 zł.  Ponieważ jesteśmy 
w przededniu nowego roku 
szkolnego, chciałam poin-

                                 str. 17 „ZGODA” - Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Niedźwiedziu  

kie i ja słyszę są dla mnie 
żenujące, gdyż wiem, że są 
wyssane z palca. Chyba, 
że jest to zamierzone dzia-
łanie mające na celu wpro-
wadzenie społeczeństwa w 
błąd! 
   Zrozumiałam bym to,   
gdyby  chodziło o wymianę  
złego gospodarza gminy. 
Ale tak niej jest. Chcę od-
powiedzialnie stwierdzić, że 
jeżeli chodzi o sprawy fi-
nansowe, ja nie mam żad-
nych zastrzeżeń. Nie miała 
zastrzeżeń Regionalna Izba 
Obrachunkowa, nie miała 
zastrzeżeń Najwyższa Izba 
Kontroli. Przyjechała na 
kontrolę Izba Skarbowa, 
jednak od niej odstąpiła po 
zapoznaniu się z protokoła-
mi kompleksowej kontroli 
RIO i NIK stwierdzając po 
prostu, że nie mają tu cze-
go szukać. Tak naprawdę 
wygląda na dziś sytuacja 
finansowa gminy, która ma 
jeszcze rezerwę w zaciąga-
niu kredytów. Taka - a nie 
ta szeptana - jest aktualna 
rzeczywistość finansowa 
naszej gminy. 
 

Anna Wierzbicka  
Skarbnik Gminy 

 
   Ps. Na prośbę p. Skarb-
nik pragnę dodać, iż jest 
cenionym, wieloletnim pra-
cownikiem - finansistą i od 
wszelkiej polityki trzyma się 
zawsze z daleka. Opinie i 
uwagi poczynione w niniej-
szym artykule nie są pisane 
z chęci przypochlebienia  
się temu czy innemu wójto-
wi, a wynikają z suchej, 
bezwzględnej prawdy za-
wartej w dokumentach pi-
sanych. Matematyki oszu-
kać się nie da!               SS. 



dzaju próbie jaką dzisiaj wi-
dzę, miałby niewątpliwie po-
wodzenie - to opinia miesz-
kańca Łodzi p. M. Ryczko.   
- impreza fantastyczna, po-
winna być częściej organizo-
wana. Panuje wspaniała at-
mosfera, jest mnóstwo ludzi - 
słowem impreza bardzo udana 
- taką ocenę usłyszałem z 
ust p. M. Kuczaj, byłej Na-
czelnik gminy.  
- impreza ciekawa i potrzebna 
dla ludzi - to krótka acz rze-
czowa opinia p. ... Stróżaka 
z Poręby Wielkiej. 
- ciekawa, dobra i pożyteczna 
impreza. - to ocena jeszcze 
innego uczestnika pikniku. 

   Dodam, że ochoczo ba-
wiono się do późnej nocy 
przy muzyce młodzieżowe-
go zespołu „Banitas” . 
 

Stanisław Stopa 

ka, jaka ma być. Spokojna. Z 
tym, że odbywa się ona jakby 
w dwóch częściach , bo równo-
legle toczy się obok na boisku 
mecz między braćmi Nie-
dźwiedziami (wynik 3 : 3), no 
i ta impreza. Słowem piękne, 
niedzielne popołudnie - to 
ocena p. Wójta J. Potaczka. 
- sceneria dzisiejszego spotka-
nia jest bardzo piękna, a  po-
nieważ zostało jasno i wyraź-
nie określone, ze to jest festyn 
agroturystyczny, że będzie tu 
panował regionalizm, będą 
serwowane najlepsze potrawy 
w naszym regionie, to wszyst-
ko przyciągnęło tylu ludzi. 
Ważny jest też styl tego spo-
tkania. Pełny luz; są tutaj 
władze powiatowe i gminne, 
nikt nikogo za nic nie rozlicza, 
nikt nikomu nie przeszkadza. 
Mówi się tylko o miłym wypo-
czynku, o tym żeby Goście się 
u nas dobrze czuli - to opinia 
wygłoszona przez p. S. Ry-
sia, właściciela gospodar-

stwa agroturystycznego i   
„Karcmy Góralskiej” w Po-
rębie Wielkiej.  
- jest to impreza ciekawa, bar-
dzo dobra i potrzebna dla spo-
łeczeństwa Powinna być czę-
ściej organizowana. Takie im-
prezy mobilizują społeczeń-
stwo do lepszej organizacji  
oraz wspólnego działania w 
zakresie rozwoju agrobiznesu i 
agroturystyki - to wypo-
wiedź p. F. Bochenka. 
ja jestem zaskoczony. Jesteśmy 
tutaj prawie przypadkiem. Nie 
spodziewałem się tak wspania-
łej imprezy, tak spontanicznej. 
Szkoda tylko, że nie jest to 
bardziej rozreklamowane, bo  
niewątpliwie turyści, którzy 
są w pobliżu byliby tym zain-
teresowani. Ja przyjechałem z 
Łodzi i szczerze przyznam, ze 
jest to doskonały moment, że-
by powiedzieć o tym, iż istnie-
je inicjatywa zorganizowania 
tutaj pewnej nowej formy fe-
stiwalu, który przy tego ro-

dzielę.  

 

Adam Kołodziej, lat 70 

 

Dla mnie pierwszy dzień wojny 

wpisał się tragicznie w pamięć 

na całe życie. Zdarzyło się tak: 

mój mąż,  podobnie jak inni 

uciekł z domu w obawie przed 

Niemcami, gdyż mówiono, że 

Niemcy będą do nich strzelać. 

Ja pozostałam sama z dziećmi, 

wśród których była dziewięcio-

miesięczna  córeczka. Ponieważ 

wszyscy uciekali do Potaśni, 

więc i ja z dziećmi udałam się 

tam drabiniastym wozem,  pro-

wadzonym przez Józię, najstar-

szą córkę. Na wóz wrzuciliśmy 

kołyskę. W Potaśni było już 

mnóstwo ludzi z różnych stron 

m.in. od Nowego Targu. Pano-

wał strach i ogromne zamiesza-

nie. Lęk nasz wzmagały czarne 

samoloty latające ponad nami. Z 

braku miejsca przenieśliśmy się 

do Roztoki.  Tu w lesie spędzili-

śmy noc. Tej nocy moje małe 

dziecko dostało zapalenia płuc. 

Następnego dnia po przybyciu 

kogoś ze wsi z zapewnieniem, 

być może nawet kościół, lecz 

odstąpili od tego po interwencji 

sklepowego, niejakiego p. Żur-

ka („Panusia”), który dobrze 

znał język niemiecki (służył w 

przeszłości w armii austriac-

kiej). Niemcy uwierzyli jego za-

pewnieniom, że w Niedźwie-

dziu nie ma polskiego wojska i 

odeszli, dając spokój. 

Józef Wielowski, lat 83 

   Wiadomość o wybuchu wojny  

zastała mnie w Potaśni. Tu 

mieszkałem z rodzicami od wio-

sny (tata był gajowym).  Pierw-

szego września w powietrzu zo-

baczyliśmy latające samoloty, 

nawracające tam i z powrotem 

w stronę Nowego Targu. Tata, 

który był  człowiekiem oczyta-

nym - prenumerował gazetę 
Wielkopolanin - orzekł jedno-
znacznie: będzie wojna! Lu-
dzie ze wsi z pierzynami i in-

nym dobytkiem przybyli do Po-

taśni, co utwierdziło mnie w 

tym, o czym mówił ojciec. 

 

Franciszek Misiura, lat 75 

 

   Muszę zacząć od tego, że 

wcześniej na niebie  ukazały  się 

znaki w postaci krzyża i miecza. 

Ludzie mówili: będzie wojna! 

W niedzielę, 1 września po 

Mszy św., razem z mamą szyb-

ko pobiegliśmy wraz z innymi 

ludźmi do domu, gdyż rozeszła 

się pogłoska, że Hitler napadł na 

Polskę i będzie wojna. Widok 

krążących po niebie samolotów 

i strzelaninę pamiętam dokład-

nie do dziś. Po południu (kiedy 

pasłem z mamą krowy) ludzie 

zaczęli masowo uciekać do lasu. 

Powstał ogólny chaos i panika. 

Dziś widzę jeszcze obrazy ludzi 

uciekających z wozami w 
pierwszy dniu wojny, w nie-
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ka nie bez przypadku zo-

stała wytypowana na Go-

spodarza I Festynu Agrotu-

rystycznego. To miejsco-

wość bardzo atrakcyjna 

pod względem turystycz-

nym, podobnie zresztą jak 

cała gmina Niedźwiedź. 

Wykształciła się tutaj trady-

cja i gościnność w przyjmo-

waniu wczasowiczów i tu-

rystów. To zdecydowało o 

zorganizowaniu tej promo-

cyjnej dla całego powiatu 

imprezy w tym właśnie 

miejscu.                            

   W poszukiwaniu oceny - 
moim zdaniem bardzo uda-
nego przedsięwziecia -  za-
dałem to samo pytanie: Jak 
Pani, (Panu) podoba się dzi-
siejsza impreza? - kilku 
uczestnikom festynu. 
- to impreza bardzo fajna, ta-

PIKNIK  AGROTURYSTYCZNY 
 

 

Dnia  1  września  roku  pamiętnego... 

   O wybuchu wojny dowiedzia-

łem się od matki, która po po-

wrocie z kościoła oznajmiła, że 

ksiądz uciekł z Przenajświęt-

szym Sakramentem bo jest woj-

na. Na tę wiadomość zeszedłem 

na dół, do Niedźwiedzia. Tu zo-

baczyłem polski czołg, który 

przywiózł ośmiu żołnierzy. W 

czasie ich pobytu pojawiło się 4 

Niemców na koniach. Żołnierze 

schowali się w stodole u nieja-

kiego p. Bednarza, który był 

sołtysem przed wojną. Niemcy  

to widzieli, albo się domyślili, 

faktem jest, że rzucili dymną 

kulę na okół, który się spalił. 

Wystraszyłem się i oddaliłem  

na pola u Moskały. Stamtąd zo-

baczyłem, że palą się stodoły u 

księdza, spichlerz, stodoła u p. 

Bednarza. Może spaliliby jesz-

cze więcej,  
 

 



<<<<< P O E Z J A    N A    C Z A S I E >>>>>  
 

 

JAKA BĘDZIE POGODA? – PODPOWIADA PRZYRODA 
 

ŚWIĘTE  DNI 
 

Od Anielskiej się zaczyna 
ten cudowny czas. 
Potem Śnieżna znów przybywa 

by pocieszyć nas. 
Kalwaryjska Pani dworu 
wzywa do Swych stóp, 
w dwa dni później Zielna Pani 
w niebo biegnie już. 
Najświętsza Panna Królowa 
daje nam łask zdrój, 
Częstochowska Pani nasza  
woła: dziecko stój! 

Zapamiętaj! Miesiąc sierpień 
to są święte dni, 
Zapach ziół, zbóż i ścierniska 
to  przypomni ci.  
Wzorem swego ojca, matki, 
czcij ten święty czas, 
w którym błoga Matka Boga 
wciąż nawiedza nas. 

Stanisław Stopa 

PIEŚŃ  NA  WNIEBOWZIĘCIE NMP 
   

   Weselcie się nieba, piękności morza. 
  Gdzie Matka światłości wschodzi jak zorza. 

  Wychodzi z pustyni świata Gospodyni, 
  W zasługi obfita gdy Ją Anioł wita, 
  Spiesz się Matko Króla przyjąć koronę. 
 

  Ile słońce liczy lat, koron tyle. 
  Sześćdziesiąt trzy „Zdrowaś” na każdą chwilę. 
  Śpiewać Ci z Anioły wraz będą kościoły, 
  W koronek osnowie boś Ty świata zdrowie, 
  Odtąd błogosławić będą narody. 
 

  Już Ojciec światłości wita Swą Córę.  

  Syn Matkę z której wziął ludzką naturę.  

  Duch Oblubienicę - Bóg Bogarodzicę, 
  Mieści na swym łonie w troistej koronie, 

  Słońcem przyodzianą swoją świątnicę.  
 

  Dziś Dwór Empirejski aniołów gminy. 
  Przyjmują w obłokach Panią z niziny. 
  Bramy otwierają, do stóp upadają, 
  Mądrości Stolicę, Trójcy Służebnicę, 

 

* Spotyka się dwóch znajo-
mych. Jeden pyta drugiego: 
- Co to za pies? 
- Policyjny - odpowiada drugi. 
- To niemożliwe, policyjne 

psy to wilczury, a ten wygląda 
jak jamnik! 
- Bo to jest tajniak. 
 

* * * 
 

* Ciocia do Jasia: 
- Ale ty jesteś do mnie podob-
ny! 
- To nic, ciociu, chłopcy nie 
muszą być ładni. 
 

* * * 

 

* Tlen został odkryty w 1781 
roku - oznajmił nauczyciel na 
lekcji. 
   Jasio pyta więc: 
- To czym ludzie przedtem 

oddychali? 
 

* * * 

* Wczoraj rzucałem monetę z 
postanowieniem, że jeśli wy-
padnie reszka, to się wezmę 
do nauki, a jeśli  orzeł, to pój-
dę na dyskotekę.  

- I co, wypadł ci orzeł? 
- No pewnie, ale dopiero za 
piątym razem! 
 

* * * 
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Śmiech zdrowia 

dodaje i łagodzi 

obyczaje — więc 

uśmiechaj się! To 

lekarstwo nic nie 

kosztuje. 

 

 

              LATO 
 

Przemija radosne lato 
odziane zieloną szatą, 
złota nutą dźwięczące 
w urodzie kwiatów, gorące. 
 

Z wiatrem rozbrzmiewało 

śmiechem, 
a las wciąż powtarzał echem, 
Pośród zbóż zawirowało, 
pachniało lipami, śpiewało. 
 

Na polach zmęczonym żni-
wiarzom,  
wietrzykiem chłodziło twarze, 
wieczorem po dniu gorącym 
niosło sen  orzeźwiający. 
 

I baśń świętojańską lato 
szeptało wszystkim kwiatom, 
a wakacyjne przygody 
rozdało sercom młodym. 
               Zofia Ewa Szczęsna 

 
 

* Jasio poszedł do babci z wi-
zytą. Ta pyta go: 
- Jasiu, co mamusia dała ci 
wczoraj na obiad? 
- Barszcz, babciu. 
   Po powrocie do domu Jaś 

opowiada zdarzenie mamie. 
Zbulwersowana mama krzy-
czy na syna i nakazuje, by ten 
następnym razem powiedział, 
że jadł kotlety schabowe. Pod-
czas kolejnej wizyty babcia 
znów pyta Jasia. 
- Co jadłeś wczoraj na obiad? 

- Schabowe, babciu. 
- A ile zjadłeś tych schabo-
wych? 
- Trzy chochle. 

 

WRZESIEŃ 
 

* Stefan (2.09) suchy i pogodny, cały wrzesień  
   będzie chłodny. 
* Święty Michał (29.09) z pola wszystko pospy- 
   chał. 

* Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima  
   trwała. 
* Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze  
   pełną stodołę i kieszeń. 
* Gdy we wrześniu tłuste ptaki - zimą mróz nie  
   byle jaki. 
* Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny  
   zimy znak. 

 

PAŹDZIERNIK 
 

* Na świętego Franciszka (4.X) chłop już w  
   polu nic nie zyska. 
* Święty Wincenty (9.X) dla słońca łaskawy, na  
   słotę zawzięty. 

* Bywa, że Sabina (27.X) gałęzie mrozem zgi- 
   na. 
* Październik w odwrocie, zima w przylocie. 
* Grzmot październikowy - niestatek zimowy. 
* W krótkie dzionki października wszystko z  
   pola, z sadu znika. 
* Miesiąc październy - marca obraz  wierny. 

    



 

nego na kortach tej placówki 

w dniu 10 lipca. Gratuluje-
my! 
 

* * * 
    

   Stanisław Kurek z Koniny 

zdobył pierwsze miejsce 
(jury przyznało ich 5) wraz z 

dużą spinką góralską w kon-
kursie gawędziarzy na 

XXXVI Sabałowych Baja-
niach zakończonych w nie-

dzielę 11 sierpnia w Buko-
winie Tatrzańskiej. Serdecz-

nie gratulujemy! 
 

* * * 

   Na osiedlu Frączki w Ko-

ninie położono asfalt na od-
cinku drogi od przystanku 

PKS do mostu u Trojaka. 
Koszt inwestycji wyniósł 

około 100 tys. zł. Dziękując, 
czekamy na modernizację 

dalszej części tej drogi wraz 
z mostem. 

   Stalowy szkielet przyszłej 

sali gimnastycznej w Koni-
nie jak widać powyżej jest 

już gotowy. I choć akurat w 
tym momencie przyszła 

przykra decyzja o cofnięciu 

środków na dalszą budowę - 
p. Wójt zapytany przeze 

mnie co dalej z sala? Zapew-
nił, że inwestycja będzie rea-

lizowana nadal, choć oczy-
wiście nie w takim tempie, 

jak to było zaplanowane.  

   
   We wszystkich szkołach 
gminy pomimo wakacji peł-

ny ruch. Remontuje się ele-
wacje, wnętrza, maluje, 

wznosi ogrodzenia, wreszcie 
dociepla. W szkole w Koni-

nie nie inaczej. Trwa gene-
ralny remont sanitariatów, a 

właściwie budowa nowych, 
zainstalowano nowe komin-

ki wentylacyjne, przeprowa-

dzono cyklinowanie i poma-
lowanie parkietu na I piętrze, 

wreszcie pomalowano sale 
lekcyjne. Dalsze prace będą 

kontynuowane sukcesywnie 
w przyszłym roku. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   Nasza krajanka, p. Agata 
Napora - pedagog w Domu 

Wczasów Dziecięcych zo-
stała triumfatorką turnieju 

tenisowego  kobiet   rozegra- 
 

 

G M I N A    W    O B I E K T Y W I E  
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   Komendant Komisariatu 
Policji w Mszanie Dolnej 

awansowany został na sto-
pień majora, czego pogratu-

lował Mu na lipcowej sesji 
p. J. Potaczek wręczając 

przy okazji pamiątkowy dy-
plom. 
 

*** 
 

   2 sierpnia Zarząd Związku 

Gmin Dorzecza Górnej Raby 

i Krakowa podjął już osta-
teczną i wiążącą decyzję 

rozpoczęcia kanalizacji pra-
wobrzeżnej części Podobina. 

Na 10 września ustalony zo-
stał termin przetargu, co po-

zwala przypuszczać, że pra-
ce rozpoczną się w pierw-

szych dniach października.  
 

*** 
 

   Jest już pozytywna decy-
zja Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie odnośnie dalszej regu-

lacji potoku Porębianka. Bę-
dzie wykonanych 7 stopni w 

kierunku Mszany Dolnej. Na 
ukończeniu jest też doku-

mentacja od ostatniego stop-
nia w Podobinie do mostu p. 

F. Krzysztofiaka. W ten spo- 
sób całość rzeki zostanie 

uregulowana. 

 

Kolegium redakcyjne biuletynu: 

Stanisław Stopa: opracowanie, grafika, skład i druk. Nadzór redakcyjny. 

Anna Stożek - współpraca redakcyjna. 

Powielono na kserografie w Urzędzie Gminy. 

Nasz adres: Redakcja Biuletynu  „ZGODA” 

Urząd Gminy w Niedźwiedziu. 34-735 Niedźwiedź. Tel: /018/ 3317-002 

Adres internetowy: www. niedzwiedz. iap. pl. 

Poczta elektroniczna: gmina @ niedzwiedz. iap. pl. 

   „Ej mały, jo se mały, 

   niewiele mi trzeba, 
   niewiele mi trzeba, 

   dwa metry kiełbasy, 
   śtyry kilo chleba” 

J E S T E Ś M Y 

 

W  INTERNECIE 

A D R E S Y 

 

O B O K 

ŻEGNAJ  LATO 

 

NA  ROK! 


