


duszu polsko - norweskiego na ter- w 2104 r., by wysłać wszystkie do-
momodernizację 5-ciu obiektów u- kumenty do Ministerstwa Sportu. 
żyteczności publicznej: przedszko- 7. Gminne Dożynki odbędą się 1 
la i Ośrodka Zdrowia w Porębie września, serdecznie na nie zapra-
Wielkiej, Urzędu Gminy, budynku szam i proszę o pomoc w ich orga-
przedszkola i Domu Nauczyciela  w nizacji. 
Niedźwiedziu i sali gimnastycznej  z 8. Dokumentacja na most do osie-
dobudówką przy Szkole Podstawo- dla Szwaje. Dobrze byłoby, żebyś-
wej w Niedźwiedziu. my w tym roku ją wykonali, ponie-

Wniosek wraz ze wszystkimi załą- waż w 2014 r. możliwe byłoby dofi-
cznikami opracowała firma „Solar- nansowanie budowy tego mostu ze 

1. Został wydany folder Kapliczki pol” z Sułkowic, ta sama, która reali- środków powodziowych 
Gminy Niedźwiedź. Urząd Marszał- zuje budowę solarów w sześciu in- 9. Lasy. Przygotowałem pełną do-
kowski przekazał należność. nych gminach. Termin składania kumentację z tym związaną i obec-

2. Do rozliczenia pozostały nam wniosków upłynął 12.08 - zmieścili- nie przekazuję wszystkim osobom 
jeszcze trzy wnioski: śmy się w nim. Mówię o tym dlate- zainteresowanym. Nie chcę robić 

- zakup pojemników (został opra- go, że w międzyczasie Narodowy tego po cichu, niech każdy zapozna 
cowany i wysłany do Urzędu Mar- Fundusz Ochrony Środowiska i Go- się z tymi dokumentami. Składają 
szałkowskiego wniosek o płatność); spodarki Wodnej ogłosił konkurs na się one z trzech części. Na wszyst-

- rewitalizacja części centrum Nie- wykonanie przez gminy operatów kie działki leśne prowadzone są 
dźwiedzia. Jesteśmy po sprawdze- niskoemisyjnych, które są przed- księgi wieczyste. Jeśli któreś sołec-
niu prawidłowości przetargu na to biegiem do ogłoszenia naboru na two chce być właścicielem w księ-
zadanie. Teraz chcemy sporządzić termomodernizację i 2 września o gach wieczystych, niech wystąpi z 
wniosek o płatność, i to zadanie bę- godz. 8.00 złożyć taki sam wniosek odpowiednim wnioskiem. Swoje za-
dziemy mieli też zakończone; do NFOŚiGW na zasadzie „kto pier- danie wykonałem i mogę mieszkań-

- remont kapitalny budynku klubo- wszy, ten lepszy”. Chcielibyśmy te com poszczególnych sołectw spoj-
wego przy boisku piłkarskim. Data dokumenty, które złożyliśmy do fun- rzeć prosto w oczy; nie będzie ja-
zakończenia obiektu przypada na duszu polsko - norweskiego wyko- kichkolwiek dywagacji, że się las 
31 sierpnia. Praca idzie bardzo do- rzystać, by nam NFOŚ zwrócił koszt sprzedaje. Jeszcze raz powtarzam: 
brze i myślę, że termin zostanie do- za ich opracowanie (są to właśnie w komplecie dokumentacji jest: u-
trzymany  przez wykonawcę. owe plany emisyjne). chwała Rady Gminy, zarządzenie 

3. Kończymy przebudowę 2 dróg 6. Budowa hali sportowej w Porę- Wójta i protokół przekazania lasu. 
rolniczych dofinansowanych w po- bie Wielkiej. Zadanie podzieliliśmy 10. Sprawa przedszkola w Niedź-
łowie przez Urząd Marszałkowski, na dwie części, występując osobno wiedziu. Ponieważ jest na sesji Ra-
tj. nad osiedlem Mierniki w Niedź- o dofinansowanie jej budowy. Pier- da Rodziców, chcę o sprawie po-
wiedziu i os. Lupy w Koninie. Koń- wsze zadanie, to część dydaktycz- krótce poinformować. 
czymy również trzy zadania usuwa- na szkoły dla której staramy się o Rada Rodziców intensywnie naci-
nia skutków powodzi, to jest remont 50% dofinansowania. Wniosek do ska, bym w trybie zgodnym z prze-
dwóch przepustów do osiedla Ko- Premiera wysłał 5 czerwca Woje- pisami odwołał z funkcji obecną dy-
pajdy w Porębie Wielkiej (praktycz- woda Małopolski J. Miller. Nad jego rektorkę przedszkola. 
nie skończony), do os. Draby w Po- losem czuwa poseł Ireneusz Raś. Ostatnio nawet wysłano skargę 
dobinie (prace posuwają się w du- Drugie zadanie, to hala sportowa. na moją opieszałość do Kuratorium 
żym tempie), oraz drogi nad os. Ce- Tutaj możemy otrzymać dofinan- Oświaty w Krakowie, które się tym 
chy w Niedźwiedziu. sowanie nawet do 70%, bo spełnia- nie zajęło i skarga wróciła do Prze-

4. Złożone zostały wnioski (jak już my wszystkie warunki z tym związa- wodniczącego Rady Gminy, który  
wcześniej informowałem) na budo- ne. Po informacji z Ministerstwa skierował ją do Komisji Rewizyjnej 
wę czterech boisk przyszkolnych w Sportu mamy w przyszłym tygodniu Rady (pierwsze posiedzenie odby-
każdym sołectwie. Myślę, że reali- dosłać wszystkie potrzebne doku- ła, następne, myślę, nastąpią lada 
zacja nastąpi w roku przyszłym i na- menty, tj: zbiorcze zestawienie ko- dzień).Nie zrobię nic niezgodnego z 
stępnych, pod warunkiem, że Mini- sztów oraz umowy wykonawcze. przepisami prawa bo później całe o-
ster Sportu je przyjmie i uwzględni Dokumenty są przygotowane, ale dium zła spadnie na mnie. Nie jest 
w dofinansowaniu. Jest duże zain- na prace dodatkowe, które zatwier- łatwo zwolnić nauczyciela od mia-
teresowanie i sądzę, że pieniądze  dziliśmy na poprzedniej sesji musi- nowanego w górę, tym bardziej dy-
w przyszłym roku muszą się na te my wpisać w wieloletni plan finan- rektora; są dwa przypadki w których 
boiska znaleźć, gdyż wiele obiek- sowy na rok przyszły. Jak dostanie- można to uczynić zgodnie z pra-
tów oświatowych takich boisk nie my aneks do umowy od Minister wem - jeżeli on sam zrezygnuje, lub 
posiada. Sportu, to ustalimy źródło finanso- nastąpi ciężkie naruszenie dyscy-

5. Został złożony wniosek do fun- we zadania. Na razie włożyliśmy to pliny pracy udokumento -
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zaś samorządowe Przewodniczący Tegoroczne VI Dożynki Gminne 
Rady Gminy Edward Krzysztofiak. odbyły się w niedzielę 1 września. 
Powiat przysłał swego Wicestarostę Uroczystość rozpoczął korowód 
- Franciszka Dziedzinę. Obecna by-wieńców dożynkowych i pocztów 
ła, zaproszona na uroczystość, dele-sztandarowych. O godz. 10.00 roz-
gacja władz z Górowa Iławeckie-poczęła się uroczysta msza święta, 
go. Oprawę muzyczną mszy zape-która z powodu deszczowej pogody 
wnił chór „Gloria Dei” z Poręby odprawiona została w kościele pa-
Wielkiej i zespół regionalny „Porę-rafialnym w Niedźwiedziu, a nie jak 
biański Ród” z kapelą „Kaczory”. co roku, na rynku. Dziękczynną Su-

Po mszy świętej delegacje dożyn-mę za tegoroczne plony odprawili 
kowe z władzami samorządowymi wspólnie proboszczowie parafii na- Zespołem, który oczarował publi-
oraz gośćmi z Górowa Iławeckiego szej gminy w osobach: ks. Dziekana czność był „Lewicowy Odłam Kry-
spotkali się w sali narad Domu Lu-Marka Wójcika z Niedźwiedzia, ks. stynki” z Poronina, który zaprezen-
dowego na poczęstunku i tradycyj-Zdzisława Bogdanika z Poręby tował kabaret pt. „Janosikowa Bie-
nym ośpiewaniu wieńców. Wielkiej i ks. Jana Wróbla z Koniny. siada” z udanym pomysłem zasto-

Popołudniowa, świecka część Do- Ks. Dziekan poświęcił w czasie sowania intereakcji, co zaktywizo-
żynek rozpoczęła się o godz. 15.00. nabożeństwa wieńce dożynkowe i wało publiczność. Występy zakoń-
Deszcz przestał padać, toteż impre-tegoroczne plony ziemi.                        czył „Porębiański Ród”. 
za mogła odbyć się na scenie usytu-Wieńce dożynkowe przygotowa- Po nich rozpoczęła się zabawa ta-
owanej w rynku. Przybyłych gości ły: Poręba Wielka, Konina oraz Po- neczna przy akompaniamencie ka-

peli „Kaczory” i zespołu „Anker” z 
Górowa Iławeckiego. Zespół swo-
im repertuarem podbił serca zgro-
madzonej publiczności, dlatego im-
preza trwała dłużej niż planowano. 

Nasza Gmina zawarła porozumie-
nie o wzajemnej współpracy z gmi-
ną Górowo Iławeckie. W czerwcu  
delegacja od nas występowała go-
ścinnie na dniach Górowa Iławec-
kiego. W ramach rewizyty delega-
cja z Górowa zaszczyciła nas swoją 
obecnością na Dożynkach.             

Pośród dożynkowych atrakcji 
znalazła się degustacja potraw re-
gionalnych przygotowanych przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Poręby 
Wielkiej oraz wspólny grill. W cza-
sie degustacji można było skoszto-
wać tradycyjnej kwaśnicy z żeber-
kiem, gulaszu porębiańskiego, był 

powitała J. Zapała - kierowniczka dobin. Jak co roku, imponowały sta- też żurek z jajkiem i kiełbasą, pie-
Gminnego Centrum Kultury. rannością wykonania, pomysło- czeń ze śliwką oraz morelami, koło-

W bogatym programie artystycz-wym użyciem roślin (kłosy, ziarna ce, korboce, chleby wiejskie, oscy-
nym zaprezentowali się: dziecięcy zbóż, suche trawy, kwiaty) oraz for- pki, przetwory regionalne (ogórki, 
zespół regionalny „Turbacyki-Gor-mą - łódź symbolizująca rok wiary, papryki, grzybki) i wszelkiego ro-
ce”, Gminna Orkiestra Dęta, zespół ambonka, oraz wieniec w postaci dzaju słodkie wypieki.            
„Porębiański Ród'', kabaret „Tru-dębu, na którym znajdowała się po-

Stanisław Stopateń”, zespół regionalny „Turbacy-stać Matki Bożej Fatimskiej. 
ki” z Koniny, który przedstawił o-Władze administracyjne Gminy 
byczajową scenkę „Wicie wianka reprezentowali Wójt Janusz Pota-
dożynkowego”. czek z zastępcą Tadeuszem Patalitą, 



        stko mamy z Twojej ręki, my dziś 
niosąc chleb i wieniec, Tobie skła-Szanowny Panie Wójcie Gminy. 
damy dzięki.  Panowie sołtysi. Przedstawiciele 

Przynieśliśmy bochen chleba, on mediów. Panowie i panie z kapel i 
z dorodnego zboża, niechaj go bło-zespołów regionalnych, chórzyści. 
gosławi najświętsza ręka Boża. Drodzy Państwo Starości! Szanow- 

Niech chleba nie zabraknie na ca-ni goście, czcigodni parafianie i naj-
niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza, łym Bożym świecie, jesteśmy wszy-ważniejsi uczestnicy dzisiejszej u-
niż ciało, toteż nikomu nie wolno dą-scy braćmi, jednego Ojca dzieci. roczystości, dzisiejszego święta, 
żyć do dóbr materialnych z pogwał-Z takimi słowami na ustach moi zacni rolnicy - gdyby was nie było, 
ceniem prawa moralnego z pogwał-drodzy, a myślę, że i w sercu, przy-nie byłoby dzisiejszej uroczystości. 
ceniem praw drugiego człowieka. chodzimy do świątyni, aby podzię-Moi drodzy! Już kolejny raz gro-
Dlatego serdecznie życzę wam kować dobremu Bogu za tegorocz-madzimy się, by przy tej okazji przy-
wszystkim, aby nikt z was nigdy nie ne plony, które zapełniły nasze spi-pomnieć sobie: ziemia rodzi, żywi 
próbował się bogacić kosztem bliź-chlerze. Dzięki nim nie będziemy jak matka. Ojciec święty w 1983 ro-
niego. Ponadto życzę wam - mówił głodni na tej ziemi. Ale, czy tak rze-ku w Poznaniu powiedział: - „Jeśli 
dalej Papież - drodzy, moi Rodacy, czywiście się stanie? Choć takie ziemia będzie pustkowiem, łatwo ją 
żebyście w swoich dążeniach do jest bowiem nasze życzenie, to rze-zawojować. Ziemia to poczucie, że 
polepszenia bytu materialnego, nie czywistość w której żyjemy, poka-jestem u siebie, to moja ziemia, to 
zgubili zwyczajnej, ludzkiej wrażli-zuje nieco inny obraz. Bo jak to jest mój kraj, to z tej ziemi wyrosły tra-
wości na cudzą biedę. Bardzo też u-właściwie możliwe, że im więcej się dycje narodowe”. 
ważajmy, żebyśmy się nie stali spo-zbiera plonów z pól, tym coraz wię-I znów Ojciec święty do rolników 
łeczeństwem w którym wszyscy cej jest na świecie ludzi głodnych. powiedział kiedyś: - „Kochajcie zie-
wszystkim zazdroszczą. Przywra-Im doskonalsza technika pomaga mię! Kochajcie pracę na wsi! Choć 
cajmy blask naszemu, pięknemu człowiekowi w pracy, tym więcej go-ona ciężka, ale pozwala w szcze-
słowu: uczciwość. Uczciwość, która dzin i dni rolnicy spędzają na po-gólny sposób być blisko Boga”. 
jest wyrazem ładu serca, uczciwość lach nie szanując często nawet Nie-A może i nam trzeba powiedzieć: 
w słowie, uczciwość w czynie, w ro-dzieli - dnia Pańskiego. I jak to jest?  do takiego kraju o pięknych zwy-
dzinie i stosunkach sąsiedzkich w Im więcej mamy dóbr materialnych, czajach, tradycjach, tęskno mi Pa-
zakładzie  pracy, w ministerstwie,  tym bardziej jesteśmy smutni i co-nie! Może i nam trzeba raz jeszcze 
w rzemiośle i handlu, uczciwość, po raz więcej narzekamy. Dlaczego? popatrzeć z nadzieją na polską zie-
prostu uczciwość w całym życiu. O to wszystko chcemy dziś zapy-mię i na chleb, który w ręku trzyma-
Jest ona źródłem wzajemnego zau-tać. I chociaż chcielibyśmy zapytać my. Może i nam trzeba dziś powie-
fania a w następstwie jest także źró-o to Pana Boga, to raczej musimy dzieć: jest jeszcze nadzieja dla tej 
dłem pokoju społecznego i prawdzi-zapytać samych siebie. Choć wyda-krainy, bo ta ziemia przynosi ciągle 
wego rozwoju. Niech w nowych wa-je mi się, że już nam ktoś na to py-obfite plony, rodzi żywność. To tu 
runkach słowo to nabiera nowego, tanie odpowiedział.                  jest zboże obfite, choć ziemia nie-
dojrzałego znaczenia. Nie osiągnie-Sługa Boży Jan Paweł II mówił do bogata. A z tego zboża wspaniały 
my szczęścia, nawet zwyczajnej nas w Płocku 7 czerwca 1991 roku:chleb, który spożywa tak wielu lu-
stabilizacji, nie licząc się z prawem - „Nie zapominajmy o tym, że pie-dzi, gdzie tyle innych produktów i o-
Bożym. Dlatego całym sercem zau-niądz, bogactwo i różne wygody te-woce miękkie, choć tanio sprzeda-
fajmy Bogu, że Jego przykazania są go świata przemijają, a zatem nie ne, dają komuś pracę i jakąś zapła-
słuszne i że ich przestrzeganie za-mogą być naszym celem ostatecz-tę. Jeden z poetów pisze takie sło-
bezpiecza człowieka         Dałeś Boże piękne plony, wszy- nym. Osoba ludzka jest ważniejsza, wa: 
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          i przynosi mu radość, pokój ka, to nic dziwnego, że one nie przy- Zawsze, wydawałoby się, że szcze-
już tu na ziemi. Słyszałem wielokro- noszą człowiekowi prawdziwego gólnie u ludzi roli i ciężkiej pracy na 
tnie, też i podczas tego pielgrzymo- szczęścia, a tylko kaca moralnego. niej tak właśnie jest, że Bóg był za-
wania po Polsce, mówił Papież: tru- Podobnie, jak człowiekowi, które- wsze na pierwszym miejscu, ale 
dna jest ta wolność, którą mamy. mu się wydaje, że całą radość da dziś nie jestem tego już pewien.  
Wolność jest trudna. Wolność jest mu wódka, a na drugi dzień ma ka- Moi drodzy! Pochylamy się dziś z 
trudna, trzeba się jej uczyć, trzeba ca. Opowiadał mi niedawno ktoś szacunkiem i wdzięcznością nad te-
się uczyć być naprawdę wolnym, przebywający często za granicą, że gorocznym chlebem i myślimy, jak 
trzeba się uczyć być wolnym tak, a- życie w pewnym, bogatym kraju po- go podzielić. To również będzie za-
żeby ta wolność nie stawała się na- lega głównie na: pracy, kupowaniu, leżało od tego, czy Bóg jest w na-
szą, własną niewolą, zniewoleniem konsumowaniu i znowu: pracy, ku- szym życiu na pierwszym miejscu. 
wewnętrznym, ani też nie stawała powaniu i konsumowaniu i tak w Prawo stanowione przez ludzi jest 
się przyczyną zniewolenia innych. kółko. W ich życiu - mówi - nie ma niższe rangą od prawa Bożego. 
Ta sprawa bardzo ciąży i nad dzie- się nic więcej. No właśnie, człowiek Gdy tym będziemy się kierować, to 
dziną światowej ekonomii”. jest chyba do czegoś więcej stwo- nie będziemy mieli problemu, jak 

Moi drodzy! Słowa naszego du- rzony, niż to wszystko, o czym ten podzielić ten chleb.    
chowego przywódcy Jana Pawła II człowiek mówił. Do czegoś więcej, Bracia i siostry! Te przyniesione 
są chyba najlepszą odpowiedzią na już tutaj na ziemi… do świątyni wieńce są naszym po-
rodzące się w was pytania. Rów- Przecież właśnie o tym mówił Oj- dziękowaniem wobec Boga za 
nież i tych powstających dziś w na- ciec święty w Płocku, a myśmy za- wszystko, co nam dał i daje. Ale są 
szych głowach podczas tej uroczy- pomnieli. Klaszcząc często wtedy też przypomnieniem należnego Je-
stości dożynkowej i dziękczynienia Ojcu świętemu podczas Jego prze- mu miejsca w naszym życiu. 
Bogu za plon. To zebrane dobro jest mówień, nie przyjęliśmy umysłem Na zakończenie skierujmy też do 
tak cenne, ale równocześnie tak ani sercem Jego słów. Ani my, ani Boga prośbę w imieniu wszystkich 
kruche, jak pokazały to ostatnie dni większość narodów i w ogóle świa- rolników i tych, którzy im pomagają 
w Europie, w Stanach Zjednoczo- ta. Dlatego właśnie przypomniałem w wysiłkach na polu: 
nych, czy też w Polsce. Jeżeli zaś początkowo ten długi fragment Je- „Błogosław Boże rolnika dłoni, nie 
ktoś tłumaczy to, co się wydarzyło go przemówienia, bo w Ewangelii i dopuść nigdy nań głodu, gdy sieje, 
bezmyślnymi siłami natury, to nie Jej interpretacji z ust najwyższego niech mu skowronek dzwoni, gdy 
zasługuje na zebrany chleb. Może Pasterza, jest odpowiedź na wszy- zbiera, użycz mu chłodu. 
dla kogoś moje słowa zabrzmią jak stkie nasze pytania. Błogosław ludziom, którzy Twą 
straszenie, bo dzisiejszy człowiek „Jeżeli Bóg na pierwszym miej- wolę spełniają w bratniej miłości, 
robi wrażenie, że się niczego i niko- scu, to wszystko jest na swoim miej- jasna im cisza opromień dolę, Twój 
go nie boi, a zwłaszcza Boga. No scu” - znamy taką myśl. Ale co inne- anioł niech u nich gości. 
cóż, ten, kto nie szanuje Boga... nie go znać, a co innego nią żyć. I dlate- Nam budzicieli wielkich, o Panie, 
będę kończyć. go bracie i siostro musisz sobie dziś harfiarzy daj miłujących - a kiedy 

Jeżeli Bóg musi ustąpić dla pracy, sam odpowiedzieć na pytanie: kto u naród zbudzon powstanie, daj wo-
nauki, rozrywki, czy też innego boż- ciebie jest na pierwszym miejscu? dzów w naród wierzących”.  Amen!

9 września odbył się 35 Rajd upamiętniający babio- biegał w następującym porządku: 
górskie wędrówki Ks. Kard. K. Wojtyły przed wyjaz-  O 8.15 w skawickim kościele ks. Proboszcz K. Strzel-
dem do Rzymu. O godz. 8.00 w skawickim kościele pa- czyk przywitał uczestników rajdu; wprowadzeniem w 
rafialnym zgromadziły się liczne grupy młodzieży z po- uroczystą mszę św. była pantomima ewangelizacyjna 
bliskich miejscowości. Ponadto przybyli indywidualni przedstawiona przez grupę Francesco team. W takt mu-
turyści z Kasiny Wielkiej z ks. Janem Zającem ze Śnież- zyki nawiązującej do Pontyfikatu Jana Pawła II.
nicy, z Niedźwiedzia, a nawet grupa nauczycieli i wy-  8.30 - Msza Święta pod przewodnictwem wielkiego 
chowawców z Krakowa. Jan Paweł II gościł w Skawicy miłośnika Podhala i przyjaciela polskiego Papieża - ks. 
co najmniej trzykrotnie jako biskup i jako kardynał. prof. dr hab. Macieja Ostrowskiego - prorektora Uni-
Przejeżdżał tędy również po drodze do często odwie- wersytetu Teologicznego JP II w Krakowie;
dzanej Zawoi. Pierwsza wizyta w Skawicy miała miej-  9.30 - przejazd z królewskiej Skawicy na Suchą Górę;
sce w 1960 r., kiedy poświęcił figurę św. Józefa, kolejny 10.00 - rozpoczęcie wędrówki górskiej z Suchej Gó-
raz na uroczystości 25-lecia parafii skawickiej w 1978 r. ry poprzez Halę Krupową Policę i na Krowiarki;

9 września 1978 r. Karol Wojtyła wyruszył na swoją 15.00 - zakończenie Rajdu.
ostatnią wycieczkę przed konklawe, na którym został Serce się raduje, że już po raz trzydziesty piąty tak li-
wybrany papieżem. W wędrówce towarzyszyli ks. bp cznie przybyli turyści maszerują tym znamiennym, mo-
Stanisław Dziwisz oraz ks. prof. Tadeusz Styczeń. Tra- żna powiedzieć uświęconym przez stopy Papieża Pola-
sa wycieczki wiodła przez Policę na Przełęcz Krowiar- ka szlakiem uroczego pasma Beskidu Zachodniego. Na 
ki. Wiosną 1999 r. mieszkańcy Skawicy i Zawoi upa- pewno Jan Paweł Wielki raduje się w niebie i jest dum-
miętnili to wydarzenie, znakując biało - żółty szlak pa- ny z nowego pokolenia miłośników tych niepowtarzal-
pieski oraz ustawiając na początku i końcu trasy ozdo- nych w swym pięknie zakątków Polski. 

                                                               Maria Lupabnie rzeźbione tablice informacyjne. XXXV rajd prze-



XXXVI  SESJA

leży zaczekać do rozstrzygnięcia ce decyzje:
sprawy. Tylko prawomocny wyrok - wyrazili wolę przystąpienia do o-
skazujący daje podstawę do zwol- pracowania i wdrożenia planu go-
nienia dyrektora placówki. Może się spodarki niskoemisyjnej;
tak stać również na skutek rezygna- - uchwalili zmiany w budżecie gmi-
cji zainteresowanej osoby. ny na 2013 rok; 

Dla uzupełnienia informacji dodaj- - dokonali zmiany uchwały w spra-
my, że przewodnicząca Rady Ro- wie przyjęcia wieloletniej prognozy 
dziców przedstawiła radnym szereg finansowej gminy;
zarzutów wobec dyrektorki przed- - dokonali zmiany w Uchwale z 21 
szkola. Zdaniem obecnych rodzi- września 2013 r. w sprawie opłat za 
ców, utraciła zaufanie potrzebne do świadczenia w publicznych przed-
kierowania placówką. szkolach prowadzonych przez gmi-

  Wójt Gminy przedstawił i uzasad- nę. Chodzi o odpłatność wynoszą-
Obradowała 19 sierpnia. Uczest- nił swoje stanowisko wobec rosz- cą 1 złoty za każdą kolejną godzinę 

niczyli w niej: radni, Wójt Gminy,  czeń Rady Rodziców (patrz - str. 2) .  (ponad pięciogodzinne zajęcia, któ-
Prezes Spółki „Gorczańskie Wody W trakcie dalszych obrad radni re są oczywiście bezpłatne). 
Termalne”, sołtysi, przedstawiciele przedyskutowali i podjęli następują- Przewodniczący E. Krzysztofiak 
Rady Rodziców Przedszkola w Nie- zapoznał z pismami, jakie wpłynęły 

do Rady Gminy. Dotyczyły przy-
stanków drogowych w Porębie Wlk, 
oraz kontrowersyjnie wytyczonych 
tras rowerowych w sprawie których 
obszerne pismo skierował J. Pasek. 
Prośby przedyskutowano i przesła-
no do odpowiednich komisji. 

Sesję zakończyły wolne wnioski. 
Radni poruszyli w nich m.in.: 
- postawienie fotoradaru obok przy-
stanku autobusowego przy szkole 
w Niedźwiedziu oraz zapoczątko-
wanie prac nad wymianą starej linii 
wodociągowej na nową na os. Stare 
i Nowe Gliniska (A. Liberda);
- wyznaczenie i pomalowanie pa-
sów na przejściach na drodze w os. 
Maciejki i problem funkcjonowania 
gospodarki śmieciowej (H. Palka);

- budowa chodników w Koninkach 
i Koninie (H. Mróz, Cz. Kawala).

Stanisław Stopa
dźwiedziu.Gościem sesji był J. Ko-
chniarczyk. 

Obrady rozpoczęła informacja 
Wójta Gminy z pracy w okresie mię-
dzy sesjami.

W informacji pojawił się problem 
konfliktu między dyrektorką przed-
szkola, a Radą Rodziców w Niedź-
wiedziu. Temat wywołał polemiczną 
dyskusję między wspomnianymi ro-
dzicami, a Wójtem Gminy oraz rad-
nymi. Istotę sporu stanowi - jak to 
wynikło z dyskusji - żądanie Rady 
Rodziców, aby Wójt J. Potaczek od-
wołał obecną dyrektorkę z funkcji, 
także ze stanowiska nauczycielki w 
tym przedszkolu (bądź przeniósł ją 
do innej placówki w gminie), czego 
Janusz Potaczek, jak kilkakrotnie 
stwierdził, uczynić nie może, gdyż 
jest to niezgodne z prawem.  

Ponieważ sprawą zajmuje się pro-
kuratura, z ostateczną decyzją na-
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- podstawowej wiedzy o placówce (liczba uczniów, 
nauczycieli, klas, oddziałów); 
- bazy lokalowo - dydaktycznej (liczba sal lekcyjnych, 
gabinetów do zajęć specjalistycznych, wyposażenie 
w środki audiowizualne, telewizory, komputery);

 W poprzednim numerze Biuletynu przedstawiliśmy - osiągnięć w ubiegłym roku szkolnym;
obszerną wiedzę na temat projektu NATURA 2000. - programu zajęć pozalekcyjnych w roku bieżącym; 

W tym numerze postanowiliśmy przyglądnąć się do- - trudności z którymi borykają się szkoły i przedszkola 
kładniej zagadnieniu edukacji na terenie naszej Gmi- - problemów wychowawczych stanowiących najwięk-
ny. Jak ważna to dziedzina życia, nie trzeba nikogo sze zagrożenie w pracy; 
przekonywać. Dobra edukacja to udany start w dalsze - decyzji o rozpoczęciu obowiązku szkolnego przez 
życie. Jaka zatem jesteś nasza, gminna oświato?  sześciolatków;

Aby uzyskać w miarę prawdziwą odpowiedź na to - postulatów pod adresem organu prowadzącego.
pytanie, zwróciliśmy się do dyrektorów wszystkich Mamy nadzieję, że materiał zamieszczony na następ-
placówek oświatowych, ale także Gospodarza Gminy nych stronach Biuletynu przybliży nas do odpowiedzi 
odpowiedzialnego za organizację edukacji, z prośbą o na pytanie postawione w tytule wstępnym.              
udzielenie informacji oraz opinii na temat:  Redakcja

ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Niedźwiedziu

kami (w Koninie - 76, w Niedźwiedziu - 69, w Po-
dobinie - 63, w Porębie Wielkiej - 75).

Nauką i wychowaniem dzieci i uczniów zajmu-
je się 119 nauczycieli, katechetów i wychowaw-
ców: w Koninie - 29, w Niedźwiedziu, - 30, w Po-
dobinie - 23, w Porębie Wielkiej - 37. 

 We wszystkich placówkach zatrudnionych jest  
34 pracowników administracyjno - obsługowych: 

Nowy rok szkolny rozpoczęło w Gminie: (Konina - 7, Niedźwiedź - 10, Podobin - 7, Poręba 
-  609 uczniów w szkołach podstawowych z tego Wielka - 10).

w Koninie - 156, w Niedźwiedziu - 167, w Podo-
binie - 101 i w Porębie Wielkiej - 185. Od red.: Informacja sporządzona na podstawie 

- 303 uczniów w gimnazjach (Konina - 71, Nie- danych od Marii Łabuz z Urzędu Gminy.        SS
dźwiedź - 90, Podobin - 51, Poręba Wielka - 91).

- 283 dzieci w przedszkolach włącznie z zerów-
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pem muzycznym. Okazją po temu było otwarcie pu-
Obecni na inauguracji, którą mo-blicznej szkoły muzycznej w naszej 

dlitwą rozpoczął ks. dziekan Marek Gminie. Sala wypełniła się po brze-
Wójcik, byli: wójt Janusz Potaczek gi rodzicami i ich pociechami, przy-
dyrektor Szkoły Muzycznej w Tym-szłymi adeptami sztuki muzykowa-
barku Halina Waszkiewicz - Rosiek nia. Rolę gospodarzy spotkania peł-
wraz z małżonkiem, dr Renata Mo-nili inicjatorzy i organizatorzy po-
drzejewska, dyrektorzy szkół w na-mysłu powołania do życia szkoły 
szej gminie, radni oraz sołtysi. muzycznej Edward Krzysztofiak - 

Tym sposobem w naszej gminie przewodniczący Rady Gminy i Ma-
narodziła się nowa, cenna inicjaty-rek Mąkowski - sekretarz Urzędu 
wa, której należy życzyć powodze-Gminy. Wśród zaproszonych gości 
nia i udanego rozwoju. znaleźli się dyrektor nowej placów-

Więcej na temat szkoły muzycz-ki Robert Rosiek ze swoją swoją ka-Tegorocznaczna gminna inaugu-
nej napiszemy w następnym (świą-drą nauczycielską, która będzie u-racja nowego roku szkolnego miała 
tecznym) numerze w rozmowie z czyć nasze dzieci nauki gry, śpiewu miejsce 2 września w sali widowi-
jej dyrektorem i organizatorami jej i rytmiki. Kadra to wyśmienita, co skowej Gminnego Ośrodka Kultu-
powołania do życia. udowodniła profesjonalnym wystę-ry.
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wcze, natomiast w gimnazjum mamy trzy oddziały w 
których uczy się 71 dzieci.

Do realizacji zajęć dydaktycznych mamy do dyspo-
zycji pracownię komputerową, salę gimnastyczną, 
pracownię językową, pracownię biologiczno - chemi-
czną oraz 8 sal lekcyjnych. Zespół dysponuje również 
biblioteką wraz z centrum informatycznym, gabine-
tem pielęgniarskim, gabinetem pedagoga, gabinetem 
logopedy oraz salą świetlicowo - zabawową.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z użyciem no-
woczesnych środków dydaktycznych takich jak tabli-
ce multimedialne, rzutniki, projektory. 

W bieżącym roku szkolnym planujemy wyposażyć 
każdą salę lekcyjną i gabinet w komputer z dostępem 
do internetu, aby w przyszłości wprowadzić dziennik 
elektroniczny. 

Szkoła jest dosyć dobrze wyposażona w pomoce dy-KONINA daktyczne dzięki realizacji projektów z wykorzysta-
niem środków unijnych takich jak „Szukając swoich 
dróg”, „Z radością idę do szkoły”, czy „Indywiduali-I. W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Koni-
zacja procesu nauczania”. nie wchodzą przedszkole samorządowe, szkoła pod-

Uczniowie mieli możliwość nauki pływania dzięki stawowa i gimnazjum publiczne. W przedszkolu ma-
projektowi „Już pływam” i nauki jazdy na nartach - my 3 oddziały do których uczęszcza 76 dzieci, w tym 8 
„Jeżdżę z głową”. Liczymy, że podobne projekty będą trzylatków, 18 czterolatków, 24 pięciolatków i 26 sze-
realizowane również w tym roku szkolnym.ściolatków, jedno dziecko realizuje indywidualne za-

II. Sukces w ujęciu szkolnym jest pojęciem względ-jęcia rewalidacyjno - wychowawcze.
nym. Nie zawsze oznacza on zdobywanie laurów, wy-Z żalem musieliśmy odrzucić kilka wniosków rodzi-
różnień czy gratulacji. Niejednokrotnie dla nauczycie-ców o przyjęcie dziecka do przedszkola ze względu na 
la sukcesem będzie to, że dziecko na przykład nauczy ograniczenia liczebne. W dalszym ciągu na zwolnienie 
się wiersza na pamięć, a inne zajmie głos w dyskusji miejsca w przedszkolu oczekuje pięć osób.
klasowej. Co nie oznacza, że dzieci w naszym Zespole Dla dzieci zorganizowane są zajęcia logopedyczne, 
nie osiągają wysokich miejsc w konkursach przedmio-język angielski i zajęcia taneczne. Zajęcia odbywają 
towych, sportowych, czy innych. się w pięknie udekorowanych salach. W przedszkolu 

W ubiegłym roku szkolnym dwie uczennice gimna-panuje miła atmosfera. Dzieci czują się bezpiecznie, 
zjum zostały finalistkami konkursu biblijnego organi-akceptowane i chętnie uczęszczają na zajęcia, co jest 
zowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. niewątpliwą zasługą pań pracujących w przedszkolu. 
Dziewczętom niewiele brakło, aby uzyskać tytuł lau-Dzieci korzystają ze stołówki, gdzie spożywają śnia-
reata. Może uda się to w tym roku?danie i jednodaniowy obiad wraz z dodatkiem w for-

Nasi uczniowie zajmują bardzo dobre miejsca w róż-mie owocu, jogurtu lub batonika. Dzieci chętnie zjada-
nych konkursach i zawodach sportowych. Cieszy fakt, ją przygotowywane posiłki, a po śniadaniu dostają o-
że jedną z najlepszych w powiecie w zakresie wiedzy woce.
na temat zdrowego stylu życia „Trzymaj formę” jest u-Jeżeli chodzi o wyposażenie w pomoce dydaktyczne 
czennica naszego gimnazjum. i zabawki, to nigdy nie będzie tak, aby nie mogło być 

Nasi uczniowie wiedzą jak zachować się w sytua-lepiej. 
cjach trudnych, potrafią w razie potrzeby udzielić pier-Nasze przedszkolaki często wyjeżdżają na wyciecz-
wszej pomocy. Aktywnie uczestniczą w konkursach ki, do kina i teatru. W tym roku szkolnym zaplanowane 
historycznych, matematycznych,ortograficznych, pla-mają również wyjazdy na basen. Byli już w zoo.
stycznych i innych. Przedszkole często organizuje uroczystości dla całe-

Cieszy fakt, że coraz sprawniej działa Samorząd go Zespołu i naszej wsi. Z radością odwiedzają nas ba-
Uczniowski, i to, że jeżeli potrzebują pomocy, to bcie i dziadkowie oraz całe rodziny.
wiedzą, gdzie, jak, kiedy i do kogo się o nią zwrócić. Nasi wychowankowie chętnie biorą udział w kon-

Bardzo dobrze układa się również współpraca z Radą kursach plastycznych i muzycznych. W tym roku za-
Rodziców. Cieszę się, że rodzice wychodzą z różnymi mierzamy kontynuować tradycję organizowania 
propozycjami. Ostatnio na przykład zaproponowali, a-Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, który 
by zorganizować wspólny wyjazd nauczycieli i rodzi-planujemy przeprowadzić na przełomie maja i czerw-
ców do teatru. Myślę, że taki wyjazd zorganizujemy   ca 2014 roku.
w listopadzie. Przez ten wyjazd rodzice chcą zachęcać W szkole podstawowej mamy osiem oddziałów, w 
do teatru swoje dzieci.których uczy się 156 dzieci, w tym jedno dziecko reali-

 zuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowa-
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PODOBIN

I. W Zespole uczy się 101 uczniów w szkole podsta-
wowej i 51 w gimnazjum. Uczy ich 15 nauczycieli na 
pełnych etatach i 5 nauczycieli mających po kilka go-
dzin. Warunki lokalowe są bardzo dobre: 10 sal lekcyj-
nych, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka, oraz 
trzy sale lekcyjne dla przedszkolaków. 

Do przedszkola zostały przyjęte wszystkie dzieci u-
biegające się o nie. Utworzone zostały dwa oddziały 
„O” w liczbie 38 dzieci oraz 9 - cio godzinny oddział 
dla 25 maluchów. Jest ono bardzo dobrze wyposażone 
w zabawki, pomoce dydaktyczne i kolorowy sprzęt 
typu stoliczki i krzesełka. Przydałoby się doposażyć 

- wyremontowanie wejścia do szkoły i dwóch sal; kuchnię, co będziemy sukcesywnie robić.
- nawiązanie współpracy z Instytutem Dialogu Mię- W szkole nauka trwa na 1 zmianę. Jest 9 oddziałów. 

dzykulturowego w Krakowie. Baza dydaktyczna bardzo dobra, brak jedynie kompu-
III. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z za-terów do sali komputerowej, a to dlatego że ustawa z 

interesowaniami uczniów oraz na wyrównywanie tru-dnia 01.09. 2013 mówi, że każdy uczeń musi pracować 
dności edukacyjnych. Powołano kółka: muzyczno - te-przy swoim komputerze. Mamy 3 gabinety do zajęć 
atralne, zespół teatralny, kółko misyjne. specjalistycznych: chemiczny, internetowy i j. obcych. 

IV. Trudności zawsze są, ale jesteśmy po to, żeby je II. Do sukcesów szkoły zaliczam: 
rozwiązywać. - podniesienie wiedzy uczniów w nauce, co przekła-

V. Nie ma w szkole większych problemów wycho-da się na lepsze wyniki sprawdzianów;
wawczych, które stanowiłyby zagrożenie w jej pracy. - liczne osiągnięcia uczniów w konkursach na szcze-

VI. Uważam, że decyzję o rozpoczęciu obowiązku blu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym;
szkolnego przez 6 - latków podejmują sami rodzice. - bardzo dobra współpraca z rodzicami, owocująca 

VII. Moje postulaty pod adresem organu prowadzą-zaangażowaniem na rzecz szkoły: organizacja zabawy 
cego, czyli Wójta Gminy to:dochodowej, pikniku rodzinnego, oraz we wszystkie 

a)  musi być dalej, dalej, dalej WÓJTEM;uroczystości szkolne; 
b)  musi żyć sto lat;- uruchomienie 9 - cio godzinnego przedszkola;
c) nie wypada mówić o pieniądzach, ale gdyby ich - wykorzystanie środków z projektów unijnych z 

więcej było, to byśmy się cieszyli. przeznaczeniem na remont, wyposażenie przedszkola 
mgr Barbara Dziwiszi świetlicy szkolnej; 

Dyrektor szkoły

        III. W bieżącym roku gopedy. W szkole pracuje pedagog, nastawiona jestem sceptycznie. 
szkolnym uczniowie mogą rozwi- który prowadzi również zajęcia z Uważam, że w dalszym ciągu po-
jać swoje zainteresowania na takich doradztwa zawodowego. winno to być zostawione w gestii 
zajęciach pozalekcyjnych jak: koło IV. Z jakimi trudnościami boryka rodziców. Sześciolatki mogą funk-
biblijne, zajęcia rekreacyjno - spor- się aktualnie nasza szkoła? No cóż, cjonować bardzo dobrze w szkole, 
towe, koło czytelnicze - Klub Miło- jak nie wiadomo o co chodzi, to na ale wymaga to sporych nakładów na 
śników Książek, zajęcia rozszerza- pewno o pieniądze. Gdyby możli- dostosowanie infrastruktury szkol-
jące z historii, zajęcia rozwijające wości finansowe naszej placówki nej.
zainteresowania matematyczno -  były większe, to chcielibyśmy wy- VII. Postulaty pod adresem orga-
przyrodnicze, koło języka polskie- mienić ławki i krzesła w niektórych nu prowadzącego? Aby współpraca 
go, koło fizyczno - astronomiczne, salach lekcyjnych, w niektórych zaś  w dalszym ciągu układała się po-
koło języka angielskiego, koło pla- przydałby się remont... oj, tych po- myślnie, była oparta na wzajemnym 
styczne. Uczniowie mający trudno- trzeb jest bardzo, bardzo wiele. zaufaniu i podmiotowym traktowa-
ści w nauce mogą uzyskać pomoc V. Jeżeli chodzi o kwestię sześcio- niu. Mam także postulat do wszyst-
na zajęciach dydaktyczno - wyrów- latków w szkole to uważam, że jest kich rodziców i uczniów; chciała-
nawczych w klasach I - III, oraz z: to bardzo delikatna sprawa. Nie mo- bym, żeby wiedza, umiejętności i 
geografii, języka niemieckiego, żna przedobrzyć ani w jedną, ani w wychowanie stały się dla każdego 
przyrody, biologii, chemii, mate- drugą stronę. Każde dziecko rozwi- wartością samą w sobie, aby waż-
matyki, języka angielskiego, języka ja się w innym tempie, dlatego do niejsze było być, od mieć!
polskiego i na zajęciach korekcyj- pomysłu by dzieci urodzone w pier-

mgr Elżbieta Kurek 
no-kompensacyjnych. Dzieci z wa- wszym półroczu 2008 r. obowiąz-

Dyrektor ZPO w Koniniedą wymowy objęte są pomocą lo- kowo szły do pierwszej klasy raczej 
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III. Zajęcia pozalekcyjne organi-
zowane są na bazie godzin dodat-
kowych, realizowanych w ramach 
tzw. 19 i 20. Spora część nauczy-
cieli proponuje zajęcia dla uczniów 
kl. VI i III gimnazjum przygotowują-
ce do egzaminów. Działają: SKS, 
wolontariat, koła plastyczne i astro-
nomiczne, dodatkowy język angiel-
ski i niemiecki. 

IV. Problemy z którymi się bory-
kamy są natury lokalowej. Po pierw-
sze, brakuje nam co najmniej 2 sal, 
brakuje też środków na bieżące re-NIEDŹWIEDŹ
monty, a potrzeby są ogromne. Wy-
mienię najważniejsze: 16-letni dach  
wymaga natychmiastowego malo-I.  Aktualnie w szkole uczy się w 
wania, bo ocynk zaczyna się robić 14 oddziałach prawie 280 uczniów. 
rdzawy; ogrodzenie stoi tylko cu-W stosunku do roku ubiegłego ich li-
dem; parkiet w sali gimnastycznej, czba zmalała o 16. Pracuje z nimi 
„pracującej” codziennie z niedziela-25 nauczycieli. Uczniowie klas I  i II 
mi i sobotami włącznie czasami do uczą się po południu (od godziny 
godziny 19.00 wymaga wymiany, 11.00 do 15.15), pozostali od godzi-
bo już dwa razy był cyklinowany. Ła-ny 8.00 rano.
zienki wymagają kapitalnego re-II. Z osiągnięć, osobiście cieszy 
montu i wiele, wiele innych.mnie to, że w minionym roku udało 

Tematy te poruszam w rozmo-się nam, jako jedynym w okolicy, 
wach z p. Wójtem i cierpliwie cze-wprowadzić dziennik elektronicz-
kam na swoją kolej, gdyż wiem, że ny. To jedyna forma dziennika i jego 
w każdej szkole są takie problemy, archiwizacja odbywa się w sposób 
a nie da się wszystkiego zrobić na elektroniczny. Przygotowania trwa-
raz. ły 2 lata. Najpierw rozbudowaliśmy 

mgr Tomasz Zawirski  sieć szkolną tak, aby do każdej kla-
Dyrektor szkołysy dociągnąć internet. Następnie 

należało doposażyć szkołę w kom-
putery, tak, by w każdej klasie był je-
den. Jako że z budżetem było kru-
cho, zdecydowałem się na zakup u-
rządzeń poleasingowych wysokiej 
klasy, jednak używanych, np. przez 
banki. Przez pół roku dzienniki były 
prowadzone równolegle w wersji 
papierowej i elektronicznej. Dzięki 
temu rozwiązaniu rodzice oraz ucz-
niowie w dowolnym momencie z do-
wolnego komputera mogą zajrzeć 
do dziennika i przejrzeć przezna-
czone dla nich informacje. Istnieje 
możliwość wysłania informacji do 
rodziców uczniów i nauczycieli, se-
ryjnie jak i indywidualnie, także za-
mieszczanie ogłoszeń.

Dziennik jest niezwykle rozbudo-
wanym narzędziem. Oprócz funkcji 
dziennika można w nim znaleźć 
większość lektur w różnych forma-
tach, zarówno do słuchania jak czy-
tania, oferuje pomoc prawną dla na-
uczycieli i rodziców. Nie wymaga on 
instalowania żadnych programów; 
wystarczy w komputerze, tablecie 
czy smartfonie otworzyć dowolną 
przeglądarkę internetową i się zalo-
gować. 

dzieci młodszych, 3 - 4 latków. 
Do przedszkola nie zostało przy-

jętych 6 - ro dzieci w wieku 3 - 4 lat, 
które widnieją na tak zwanej liście 
„rezerwowej”, oczekując na wolne 
miejsca. 

Przedszkole dysponuje trzema 
salami zabaw, jadalnią, zapleczem 
kuchenno - gospodarczym, szatnią 
oraz zapleczem sanitarnym. Wypo-
sażenie w zabawki, jak również  po-
moce dydaktyczne jest dobre i w 
miarę możliwości finansowych suk-
cesywnie uzupełniane i doposaża-
ne. Nasza placówka boryka się z 
trudnościami finansowymi związa-
nymi z planowanymi remontami sal, 
zaplecza kuchenno - gospodarcze-
go, jadalni, zakupów wyposażenia 
(zmywarka meble, kuchnie gazo-
we, ksero, itp.), dlatego będziemy 
zwracać się do Wójta Gminy z proś-
bą o zwiększenie środków finanso-
wych na te cele w nadchodzącym 
roku budżetowym. W mijającym ro-
ku przedszkole wzbogaciło się o no-
wy, piękny ogród przedszkolny, wy-
mieniono wszystkie drzwi wewnę-
trzne, położono panele podłogowe 
w dwóch salach, odświeżono ścia-
ny sal przedszkolnych oraz zaple-
cza, nową szatnię.

Dzieci z Naszego Przedszkola 
biorą udział w imprezach środowi-
skowych konkursach plastycznych, 
organizowane są mikołajki, imprezy 
okolicznościowe (andrzejki, zaba-
wa karnawałowa, Dzień Matki, 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dzie-
cka), wycieczki autokarowe. 

Nauczyciele współpracują z są-
siadującą Szkołą Podstawową; or-
ganizowane są spotkania z nauczy-
cielami i dziećmi klasy I. Dzieci za-
praszane są na przedstawienia tea-
tralne przygotowane przez szkolne 
koło teatralne. Przedszkole organi-
zuje zajęcia dodatkowe takie jak: Samorządowe  Przedszkole
rytmiczno - taneczne, kółko plasty-
czne, zajęcia teatralne, język an-Do Przedszkola w roku szkolnym 
gielski i religia dla najmłodszych. 2013/2014 uczęszcza 69 dzieci. Są 

W związku z wcześniejszym obo-one podzielone są na trzy oddziały: 
wiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich dwa oddziały starszaków (5-6 latki) 
z naszego przedszkola tylko 3 dzie-do których uczęszcza 44 dzieci, a  
ci podjęło wcześniejszą naukę w wychowawcami są Krystyna Toma-
klasie I.Rodzice nie popierają wcze-la oraz Jadwiga Cichańska. Trzeci 
śniejszego obowiązku szkolnego oddział to maluchy (3 - 4 latki), który 
ze względu na niedostateczną doj-prowadzą Maria Jarosik oraz Mał-
rzałość emocjonalno - społeczną gorzata Balińska. 
dziecka w tym wieku oraz ze wzglę-W roku szkolnym 2013/2014 przy-
du na nadmiar obowiązków szkol-jęto wszystkie dzieci, które mają o-
nych. bowiązek spełniania rocznego 

Dyrektor przedszkola przygotowania przedszkolnego w 
Małgorzata Balińskawieku 5 - 6 lat w liczbie 44, oraz 25 
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II.

III.

IV.

. Zespół Szkoły Podstawowej im.
W. Orkana i Gimnazjum Publiczne-
go powstał w 2003 r. Kadra szkoły
to: dyrektor mgr Andrzej Ślazyk, wi-
cedyrektor mgr Agnieszka Sasal,
pedagog szkolny mgr Dorota Tala-
ga, bibliotekarka mgr Małgorzata
Loch, wychowawca świetlicy mgr
Urszula Kapturkiewicz, oraz nau-
czyciele, łącznie 32 osoby.

Szkoła ma obecnie 10 izb lekcyj-
nych, co przy 16 oddziałach wymu-
sza, niestety, pracę na dwie zmiany.
Prócz izb lekcyjnych w szkole znaj-
duje się gabinet pedagoga, biblio-
teka szkolna, stołówka i bardzo do-
brze wyposażona kuchnia.

Klasy są bardzo dobrze wyposa-
żone w pomoce dydaktyczne, ławki
i krzesła dostosowane do wzrostu
uczniów i potrzeb na poszczegól-
nych etapach edukacyjnych. Klasy
wyposażono w nowoczesne pomo-
ce dydaktyczne i sprzęt wspomaga-
jący procesy edukacyjne. Pracow-
nia komputerowa wyposażona jest
w 22 pełne zestawy komputerowe,
w każdej klasie znajduje się kompu-
ter, również w klasach nauczania
wczesno - szkolnego po kilka kom-
puterów. Szkoła posiada 3 tablice
interaktywne. W trzech klasach za-
instalowano rzutniki multimedialne.
Cała szkoła została zradiofonizo-
wana. Działa również monitoring
wizualny, łącznie 16 kamer, umożli-
wiający zwiększony nadzór opie-
kuńczo - wychowawczy nad ucznia-
mi i poprawiający w znaczący spo-
sób bezpieczeństwo w szkole pod-
czas zajęć edukacyjnych, opiekuń-
czo - wychowawczych, jak i po zaję-
ciach w godzinach popołudniowych
i nocnych.

Najważniejszym zadaniem reali-
zowanym w szkole od dwóch lat jest
jej modernizacja polegająca na roz-
budowie małej sali gimnastycznej

do rozmiarów hali sportowej o wy-
miarach 18 x 36 m z pełnym zaple-
czem sportowym i dobudowaniu
czterech klas lekcyjnych oraz in-
nych pomieszczeń zaprojektowa-
nych przez zespół architektów.

Do najważniejszych osiągnięć
szkoły w ubiegłym roku szkolnym
zaliczamy: udział szkoły w wielu im-
prezach kulturalno - oświatowych,
mimo braku sali gimnastycznej bar-
dzo dobre wyniki sportowe, wysoki
i dobry wynik z egzaminów gimna-
zjalnych, działalność drużyny har-
cerskiej współpracującej z Hufcem
Gorczańskim w Mszanie Dolnej, u-
dział w programie „Indywidualiza-
cja procesu nauczania i wychowa-
nia klas I-III”.

W szkole realizowano również za-
jęcia pozalekcyjne cieszące się du-
żym zainteresowaniem: działa ze-
spół regionalny‚ „Mali Porymbiany”,
na zajęciach dzieci i dorośli uczą się
gwary, tańca i przyśpiewek zagó-
rzańskich. W szkole powstało koło
regionalne prowadzone przez p. B.
Kaczora. Na zajęciach dzieci uczą
się gry na skrzypcach i basach. Pan
Bronek Kaczor uczy muzyki zagó-
rzańskiej.

W bieżącym roku szkolnym
szkoła planuje wiele zajęć pozalek-
cyjnych: koła przedmiotowe, zaję-
cia regionalne, sportowe, projekty
edukacyjne, udział w imprezach
gminnych.

Szkoła stawia sobie za cel jako
jedno z najważniejszych zadań, cią-
głe podnoszenie jakości swojej pra-
cy przez: doskonalenie procesów
edukacyjno - wychowawczo - opie-
kuńczych, przygotowanie się na
przyjęcie do szkoły sześciolatków
oraz zapewnienie wszystkim ucz-
niom najlepszych warunków do rea-
lizacji obowiązku szkolnego.

Panu Wójtowi Gminy serdecz-
nie dziękujemy za ogromne zaan-
gażowanie w sprawy oświaty i edu-
kacji w naszej gminie, za gazdow-
ską troskę o bazę lokalowo - dydak-
tyczną naszych szkół, o ich wygląd
i funkcjonalność.

Dyrektor mgr Andrzej Ślazyk

Przedszkole Samorządowe

W przedszkolu funkcjonują trzy
oddziały: grupa najmłodsza to dzie-
ci 3 - 4 letnie i dwie grupy starsza-
ków (5 - 6 latki). Przedszkole zatru-
dnia 4 nauczycieli pełnoetatowych

w tym dyrektor oraz katechetę i lo-
gopedę. Placówka mieści się w du-
żym, wolnostojącym budynku jed-
nopiętrowym. Jego atutem są prze-
stronne sale zabaw dla dzieci wypo-
sażone w ciekawe zabawki i pomo-
ce dydaktyczne. W każdej sali zor-
ganizowane są kąciki tematyczne w
których dzieci bardzo chętnie spę-
dzają czas. Ponadto przedszkolaki
mają do dyspozycji jadalnię, dwie
łazienki i dwie szatnie. Przedszko-
le posiada własną kuchnię raz za-
plecze sanitarne i administracyjne.

Przyjęto 75 dzieci, 19 nie zostało
przyjętych z powodu braku wolnych
miejsc.

Mimo, iż budynek jest obszerny, to
brakuje wolnych miejsc dla chęt-
nych przedszkolaków, problem ten
pojawia się niemal co roku.

Dzieci przedszkolne biorą udział
w uroczystościach szkolnych takich
jak: Ślubowanie klas I, Święto Pa-
trona Szkoły, organizowane są spo-
tkania biblioteczne. Co roku starsze
grupy uczestniczą we wspólnej le-
kcji z klasą pierwszą. Nauczycielki z
przedszkola i szkoły wspólnie oma-
wiają przygotowanie dzieci do edu-
kacji w szkole.

Wszystkie dzieci młodsze osiąga-
ją dojrzałość szkolną, jednak rodzi-
ce niezbyt chętnie decydują się po-
słać je wcześniej do szkoły, a pod-
jęcie takich decyzji pozwoliłoby na
przyjęcie większej ilości młodszych
dzieci do przedszkola.

Dzięki staraniom Pana Wójta uda-
ło się w ostatnim czasie w dużym
stopniu poprawić warunki lokalowe
placówki. Wymieniona została sto-
larka okienna i drzwi wejściowe,
przeprowadzono gruntowny remont
ogrodzenia, modernizację placu za-
baw oraz długo oczekiwaną wymia-
nę kotłowni z węglowej na gazową.
Mamy nadzieję, że w niedługim
czasie zostanie również przepro-
wadzony remont łazienek co jest w
tej chwili najważniejszą sprawą.

Czy wszystkie dzieci ubiegające
się o przedszkole na ten rok zostały
przyjęte?

Z jakimi trudnościami boryka się
placówka?

Jak układa się współpraca ze
szkołą?

Obowiązek szkolny 6 - latków.

Najważniejsze postulaty pod ad-
resem organu prowadzącego.

Dyrektor Małgorzata Drab
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niesie ponad 3 mln zł. Otrzymaliśmy na nią dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysoko-
ści 1. 390. 000 zł. Reszta z zaciągniętego kredytu. Ter-
min zakończenia budowy hali sportowej - koniec sier-
pnia 2014 roku. Po zakończeniu tych inwestycji moż-
na będzie myśleć o boiskach sportowych, ogrodzeniu 
całego terenu, placu zabaw. 

Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej. Proszę scharakteryzować bazę lokalową placówek 
Rozmieszczenie funkcjonalne takie samo jak w Niedź-oświatowych w Gminie na tle tej choćby sprzed 10 czy 
wiedziu; na dole pomieszczenia przedszkolne, na gó-15 lat. 
rze mieszkania. Tu zostały przeprowadzone prace od-Dzięki realizacji pewnych zadań inwestycyjno-mo-
dzielające centralne ogrzewanie. Każde mieszkanie dernizacyjnych nasze placówki oświatowe wyglądają 
ma własną instalację i osobny piec gazowy. Pomiesz-naprawdę imponująco. Postaram się je pokrótce scha-
czenia przedszkola mają osobną kotłownię gazową, rakteryzować:
która w roku bieżącym zastąpiła starą, jedyną w Gmi-Zespół Placówek Oświatowych w Podobinie: No-
nie kotłownię węglową. Obiekt jest sukcesywnie mo-wo wybudowana szkoła z salą gimnastyczną i placem 
dernizowany. Wybudowano z dotacji unijnej plac za-zabaw. Placówka prowadzi dwa przedszkola: jedno sa-
baw dla dzieci. Do realizacji pozostaje dalsza moder-morządowe, drugie z pieniędzy unijnych, szkołę pod-
nizacja wnętrza, wykonanie termomodernizacji całe-stawową i gimnazjum. Jest bardzo dobrze wyposażo-
go budynku (wniosek o dofinansowanie złożony) oraz na. Brak jedynie nawierzchni boisk sportowych. W tej 
uporządkowanie podwórka z wejściem do budynku. sprawie złożyliśmy wnioski o budowę boisk we wszy-
Sądzę, że te prace będą sukcesywnie realizowane. Ba-stkich szkołach. 
zę z lat 90-tych ubiegłego wieku można porównywać Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nie-
tylko i wyłącznie na zdjęciach. To niebo, a ziemia. dźwiedziu. Budynek został poddany kapitalnemu re-

Co Pana Wójta cieszy, a co smuci, czyli plusy i mi-montowi. Wyposażenie bardzo dobre. Problem to brak 
nusy w stanie naszej, gminnej oświaty?termomodernizacji sali gimnastycznej i łącznika z bu-

Smucą mnie i to bardzo relacje pomiędzy niektórymi dynkiem głównym. I tu złożone zostały wnioski o do-
nauczycielami, dyrektorami i rodzicami, bo zamiast finansowanie obiektów użyteczności publicznej, do-
współpracy i rozwiązywania wielu istotnych proble-tyczą również placówki w Niedźwiedziu; termomo-
mów, są różnego rodzaju zupełnie niepotrzebne pasz-dernizacja i budowa boisk sportowych.
kwile, skargi, itp. To wszystko wymaga wyjaśnień, a-Przedszkole Samorządowe w Niedźwiedziu zloka-
naliz i dużo, dużo zdrowia. No, ale mamy to, co mamy. lizowane jest w budynku Domu Nauczyciela na parte-
Jeżeli chodzi o plusy, to cieszy mnie stan techniczny rze, na piętrze mieszczą się mieszkania nauczycieli; ta-
placówek oświatowych. Miło, jak przyjeżdżają obce ką sytuacją zastaliśmy i nic tutaj nie możemy zrobić. 
osoby i zazdroszczą nam tych obiektów. I tak trzymać! Placówka przechodzi sukcesywną modernizację, któ-

Co roku w kraju pracę traci około 7 tysięcy nauczy-ra zostanie zakończona w roku przyszłym. Przedszko-
cieli; powodem niż demograficzny. Jak ta sytuacja le posiada ładny plac zabaw wykonany z unijnego do-
przedstawia się w naszej Gminie i jak wyglądają zda-finansowania. Do pilnych zadań, oprócz zakończenia 
niem Pana  prognozy na przyszłość.prac modernizacyjnych, należy dokończenie termo-

Tak, to bardzo poważny problem. Z naszych danych modernizacji obiektu i rozdzielenie centralnego ogrze-
wynika, że rok szkolny we wrześniu 2014 rozpocznie wania na przedszkole i mieszkania nauczycieli.
o 16 uczniów mniej. To będzie mieć przełożenie na Zespół Placówek Oświatowych w Koninie. Tutej-
wysokość subwencji oświatowej z której utrzymywa-szy obiekt również przeszedł remont. Wybudowana 
ne są szkoły. O tym fakcie rozmawialiśmy z dyrekto-została sala gimnastyczna i plac zabaw. Placówka pro-
rami placówek oświatowych na ostatnim posiedzeniu. wadzi przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. 
Niestety spowoduje to konieczność rozwiązania u-Również posiada dobre wyposażenie. Konieczna jest 
mów o pracę z kilkoma nauczycielami. Dotychczas ja-budowa boisk sportowych oraz wykonanie ogrodzenia 
koś nam się udawało, że nie zwolniliśmy od kilku lat całego obiektu i wykonanie pielęgnacji drzew rosną-
ani jednego nauczyciela. Tutaj niezbędna jest ścisła cych wokół budynku.
współpraca pomiędzy dyrektorami, bowiem mogą być Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porę-
takie sytuacje, że w jednej szkole będzie nadwyżka na-bie Wielkiej. Prowadzone są tu obecnie największe 
uczycieli, a w drugiej deficyt. A więc ten przepływ in-prace inwestycyjne w Gminie związane z oświatą. Do 
formacji za pośrednictwem ZEAS-u (Zespół Ekono-końca listopada zostanie zakończona i oddana do użyt-
miczno - Administracyjny Szkół) jest bardzo istotny. ku część dydaktyczna szkoły. To pozwoli na naukę tyl-

Jak układa się Panu Wójtowi współpraca z dyrekto-ko na jedną zmianę. Staram się o dofinansowanie bu-
rami placówek oświatowych? dowy tej części szkoły. Kolejna inwestycja to budowa 

 Sukcesywnie, co kilka miesięcy odbywamy wspólne hali sportowej o wymiarach 18 x 36 metrów. Ogólna 
spotkania z dyrektorami naszych placówek oświato-powierzchnia hali jest trzykrotnie większa od dotych-
wych. To nie są „prania mózgów”, a rzeczoweczasowej, małej salki gimnastycznej. Koszt hali wy-  
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. 

wane prawomocnym wy- dy d/s obszarów NATURA 2000. sów) utrzymania czystości i porząd-
rokiem sądowym lub kuratoryjnym.  Z informacji tych wynika: ku.W roku bieżącym będzie to około 

Pani Dyrektor złożyła rezygnację W woj. małopolskim sporządzane 20 gmin. Część gmin i miast (10) zo-
w dniu 28 czerwca i wszystko było w są plany NATURA 2000 dla 39 ob- stało już takim kontrolom podda-
porządku do momentu, kiedy któryś szarów. Plany te wykonują różne fir- nych.Najczęściej powtarzane uchy-
rodzic wysłał anonimy do Prokura- my, raz lepiej znające temat, drugi bienia to:   
tury Rejonowej w Limanowej i Ga- raz gorzej. Dlatego bardzo ważna - nieterminowe składanie do Ma-
zety Krakowskiej w Nowym Sączu. jest robocza konsultacja na tzw. łopolskiego Inspektoratu Ochrony 
Wówczas wycofała ona swoją rezy- warsztatach. Środowiska sprawozdań rocznych  
gnację i skierowała pozew do sądu Najbliższe warsztaty dotyczące i kwartalnych. Kara wynosi 100 zło-
karnego w Limanowej o ochronę planów dla naszej Gminy odbędą tych za jeden dzień opóźnienia; 
dóbr osobistych. Równolegle pro- się we wrześniu. Po sporządzeniu - brak wyznaczonych punktów se-
kuratura w Limanowej podjęła czyn- danego planu trafia on do Regional- lektywnego zbierania odpadów;
ności sprawdzające zarzuty, jakie nej Dyrekcji Ochrony Środowiska w - niedostarczanie wystarczającej 
ten rodzic zamieścił w swoim ano- Krakowie i jest wyłożony w miej- ilości worków na śmieci (dostarcza 
nimie. Dostarczyłem wszystkie do- scach zwyczajowo przyjętych w ce- WŁAŚCICIEL, a nie odbiorca);
kumenty podjętych przeze mnie lu uzgodnienia. Czas wyłożenia to - błędne wzory deklaracji;
czynności i czekam na wynik postę- 21 dni. W tym czasie istnieje możli- - brak odpowiedniego oznakowa-
powania - dopiero wówczas podej- wość wszelkich zmian i uwag. Po nia i wyposażenia punktów selekty-
mę stosowne kroki. tym procederze dokument trafia do wnego zbierania odpadów;

Sprawa jest o tyle skomplikowa- zatwierdzenia przez Wojewodę Ma- - błędne wyliczenia poziomu od-
na, że te „nadużycia finansowe” do- łopolskiego. Każdy wniosek o po- zysku dla odpadów budowlanych;
tyczą składkowych pieniędzy rodzi- prawkę lub zmianę musi być dobrze - błędne informacje w sprawozda-
ców (np. na ubezpieczenie), nie merytorycznie udokumentowany. niach kwartalnych, np. % recyklingu 
przechodzą przez budżet ZEAS-u, Odpowiedzi na wnioski w pierwszej 116%;
a podlegają kontroli Rady Rodzi- kolejności musi udzielić wykonaw- - brak kampanii informacyjnej i e-
ców. Jeszcze raz powtarzam: za- ca projektu. I sprawa najważniejsza dukacyjnej prawidłowego gospoda-
kończy się postępowanie prokura- opinia Rady Gminy nie jest doku- rowania odpadami komunalnymi; 
torskie, podejmę czynności przewi- mentem wiążącym. Najważniejsze - brak reakcji właścicieli na niepra-
dziane prawem. Oskarżanie mnie o są konsultacje w ciągu tych 21 dni, widłową selekcję i odbiór odpadów; 
opieszałość i „opiekę” nad dyrek- kiedy należy wypracować wszelkie (brak jakichkolwiek kar);
torką uważam za śmieszne i nie kompromisy wnioskowanych zmian - brak bieżącej i powtarzającej się 
mające pokrycia w rzeczywistości.   W razie potrzeby można w każdej propagandy o szkodliwości i zaka-

chwili kontraktować się z p. Mordar- zie palenia odpadów (śmieci) w pie-=================
ską - Duda, pełnomocnikiem Woje- cach domowych. Co się pali? - będą 

Najnowsze informacje związa- wody.  kontrolować kominiarze przez spo-
ne z procedurą uzgadniania pro- rządzanie krótkich ekspertyz. To tyl-==================jektów zadań ochronnych dla ob- ko niektóre ze spraw poruszonych 
szarów NATURA 2000, przekaza- Informacje ze spotkania z Wo- przez Inspektora Ciećko. Proszę o 
ne Wójtom Gmin na spotkaniu z jewodą Małopolskim na temat sprawdzenie, jak to wygląda w na-
Wojewodą Małopolskim w dniu 30 kontroli gospodarki odpadami w szej Gminie w perspektywie najbliż-
sierpnia. województwie małopolskim, któ- szej kontroli.  Ostrzegam, że niewy-

Temat referowały: Małgorzata Mi- re to zagadnienie referował Paweł konanie tych informacji, co zostanie 
chna; Planista Regionalny Regio- Ciećko - Małopolski Inspektor O- ujawnione w czasie kontroli, będzie 
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowis- chrony Środowiska. skutkować ostrymi konsekwencja-
ka w Krakowie i Małgorzata Mordar- Każda gmina będzie poddana kon- mi dyscyplinarnymi i finansowymi
ska - Duda; przedstawiciel Wojewo- troli przestrzegania zasad (przepi-

           dyskusje i wzajemne uzgadniania wielu, ny i Marka Mąkowskiego - Sekretarza Gminy. To głó-
wielu problemów. Współpraca ta jest praktycznie kon- wnie ich zasługa. Pierwotnie szkoła miała być zlokali-
tynuowana codziennie poprzez telefoniczne lub oso- zowana w budynku Domu Kultury, ale względy tech-
biste kontakty. Dyrektorzy przedstawiają wiele różno- niczne spowodowały, że działa w budynku szkoły w 
rakich pomysłów. Niektóre z nich są realizowane, a Niedźwiedziu. Trwają prace nad dostosowaniem obie-
niektóre, niestety nie, z braku środków finansowych. ktu do potrzeb szkolnych. Wyremontowane zostały pi-
Poszczególne placówki oświatowe mają swoje budże- wnice. Jeżeli nawet nie uzyskamy zgody na urucho-
ty, którymi „rządzą” dyrektorzy. Ja się im w tę politykę mienie szkoły w tym budynku, to i tak były to prace po-
finansową staram się nie wtrącać, ale muszą tak gospo- trzebne. Wiem, że było duże zapotrzebowanie na tę 
darzyć, aby im tych pieniędzy starczyło. Nie dostaną  szkołę. Na przesłuchania zgłosiło się mnóstwo chęt-
ani złotówki więcej.  nych. Naukę kontynuuje około 50 adeptów. Jest powo-

 Proszę o opinię na temat powołanej do życia Pu- łany dyrektor szkoły Robert Rosiek, skompletowana 
blicznej Szkoły Muzycznej w naszej Gminie. kadra nauczycieli. O szczegóły proszę pytać wspom-

Nie ukrywam, że jest to „dziecko dwóch ojców”: Ed- nianych wcześniej pomysłodawców. 
warda Krzysztofiaka - Przewodniczącego Rady Gmi-                                       Rozmawiał Stanisław Stopa



W dniach 7 - 11 sierp-
nia odbyły się w Buko-
winie Tatrzańskiej do-
roczne, już 47 z kolei 
„Sabałowe Bajania”.

Wzięło w nich udział:  
46 gawędziarzy (26 do-
rosłych, 11 młodzieżo-
wych, 9 dziecięcych); 
54 instrumentalistów 
(25 dorosłych, 17 mło-
dzieżowych, 12 dzie-
cięcych); 39 śpiewa-

ków solistów (29 dorosłych, 6 młodzieżowych, 4 dzie-
cięcych); 45 grup śpiewaczych (35 dorosłych, 7 mło-
dzieżowych, 3 dziecięcych); 3 starostów weselnych 
oraz 1 drużba weselny z województw: małopolskiego, 
podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubel-
skiego, łódzkiego, wielkopolskiego oraz pomorskie-
go. Wśród tej rzeszy uczestników nie zabrakło przed-
stawicieli naszej Gminy, którzy zdobyli:

I miejsce - Stanisław Kurek z Koniny; konkurs 
gawędziarzy - kategoria dorosłych;

II miejsce - Bronisław Kaczor z Poręby Wielkiej, 
Franciszek Krzysztofiak z Koniny - (skrzypce); kon-
kurs instrumentalistów - kategoria dorosłych

III miejsce - Anna Kaciczak z Poręby Wielkiej; 
konkurs śpiewu solowego - kategoria dorosłych, „Ko-
ninianki” - grupa śpiewacza z Koniny; konkurs śpie-
wu grupowego - kategoria dorosłych.

 Serdecznie gratulujemy!                              S. Stopa

Zespołowi z Koniny i jego opiekunkom gratulujemy 
oraz życzymy wzięcia udziału za rok w formule kon-
kursowej tej wspaniałej imprezy.                     S. Stopa

W dniach 23 - 30 sierpnia odbyła się 45 edycja Mię-
dzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich    
w Zakopanem. To największa i najbardziej prestiżowa 
impreza tego typu w Polsce. 

Miło nam donieść, że w dniu 29 sierpnia na scenie 
festiwalowej gościł zespół „Turbacyki” z Koniny, któ-
ry zaprezentował stary zagórzański obrzęd „Ograb-
ka”. Żywiołowe śpiewy i tańce spotkały się z owacją 
widzów. 

22 września odbyły się XI „Posiady Zagórzańskie” 
zorganizowane przez Zarząd Oddziału Związku Pod-
halan w Niedźwiedziu. To symboliczne zakończenie 
lata jest okazją do występów lokalnych zespołów re-
gionalnych, a także degustacji potraw przygotowa-
nych przez członkinie Związku.

Posiady rozpoczęły się góralską Mszą św. w kościele 
parafialnym w Niedźwiedziu, którą odprawił ks. Dzie-
kan Marek Wójcik. Przybyli na nią członkowie Związ-
ku na czele z Prezesem Andrzejem Naporą i Zarządem, 
a także Wójt Gminy Janusz Potaczek, Przewodniczą-
cy Edward Krzysztofiak z członkami Rady Gminy.

Mszę świętą uświetnił grą zespół „Gorcanie” pod 
opieką Andrzeja Smaciarza z udziałem Franciszka 
Krzysztofiaka z Koniny.

Po zakończeniu Nabożeństwa A. Napora zaprosił na 
dalszą część spotkania do remizy strażackiej, gdzie po 
oficjalnym powitaniu rozpoczęto wspólne biesiado-
wanie i degustację potraw. Był żurek z kiełbasą, kwa-
śnica z żeberkiem, domowe ciasta oscypki, wędliny. 
Biesiadowaniu towarzyszyła kapela z Koniny pod ba-
tutą  Franciszka Krzysztofiaka i kapela „Kaczory” z 
Poręby Wielkiej oraz zespół „Porębiański Ród”.  

W trakcie „Posiadów” Andrzej Napora i Andrzej 
Gruszczyk wręczyli zasłużonym członkom Związku 
portrety i pejzaże wykonane przez Kazimierza Star-
macha z Mszany Dolnej. 

Tego typu spotkania przy kwaśnicy i muzyce, wspól-
nym śpiewie regionalnym i tańcach służą kultywowa-
niu miejscowych zwyczajów, oraz pomagają młode-
mu pokoleniu zaszczepić miłość do regionu i tradycji.  

A. Liberda

ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Niedźwiedziu14



ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Niedźwiedziu

nym  miejscu i czasie jak: modlitwa że Polska jest wciąż bogata w ludz-
i to najwyższa jej forma - Msza św. ką dobroć, kulturę i solidarną mi-
w miejscu cudownej panoramy na łość do szeroko pojętego piękna na-
wszystkie strony widokowe uskrzy- szej ojczyzny.
dla mojego ducha i skłania do u-
wielbienia Boga za piękno świata, 
choćby tego, który teraz moje oczy 
ogarniają. Dar wspólnoty bycia z 
najbliższą rodziną, znajomymi, są-
siadami, rodakami, zjednoczonymi 

MAGICZNA modlitwą pod monumentalnym jak 
na Giewoncie krzyżem, przypomi-POTACZKOWA
na mi moc naszej wiary, kultury, 
polskiej tradycji i obyczajów, które W nawiązaniu do Mszy św. odpra-
od pokoleń winniśmy podtrzymy-wionej 21 lipca w ramach akcji Od-
wać i przekazywać młodym. Wspa-kryj Beskid Wyspowy, zamieszcza-
niała jest też oprawa tego spotkania, my niżej kilka opinii na ten temat.
obfitująca w tradycje góralską; stro-

Ojciec Bernard ze Szczyrzyca: jów, muzyki, gwary, staropolskiej 
- Jestem tu po raz pierwszy, podzi- gościnności i hojności. 

wiam widoki, bo urzekają swoim u- Po duchowej uczcie (Eucharystii) 
rozmaiceniem i harmonią. Są nie- niespodzianką jest swoista agapa, 
porównywalne, jedyne w swoim ro- czyli smaczny poczęstunek kiełba-
dzaju. Gratuluję sprawnej organiza- ską z rożna i napojami oraz bigo-
cji spotkania i dziękuję, że mogłem sem. Przyjazne rozmowy ze znajo-
się tu spotkać z przyjaciółmi z Ło- mymi i nieznajomymi osobami bu-
wicza u których przebywałem osta- dują atmosferę serdecznej i rados-
tnio i podziękować im za gościnę. nej więzi. Polskość z jej bogactwem 
Macie przepiękną okolicę i pięknie wartości i kultury trzeba nam dziś 
prezentujecie swoją tożsamość Za- mocno podtrzymywać poprzez tego 
górzan. Zapraszam do zwiedzania rodzaju aktywność, jak ta dzisiejsza 
klasztoru w Szczyrzycu, gdzie opie- i nieść w nasze, polskie jutro.
kuję się księgozbiorem bibliotecz-

Wojciech Czechowski z Krakowa - nym.
artysta muzyk, pedagog szkolny:

Franciszek Krzysztofiak - zespół - Spotkanie na górze Potaczkowej 
Turbacyki: w którym biorę udział już po raz 

- Trochę późno przybyliśmy na to drugi jest dla mnie doświadczeniem 
spotkanie, bo braliśmy udział w li- wielowymiarowego piękna złożo-
turgii Mszy św. „góralskiej” w Po- nego z następujących ogniw: Cud 
rębie Wielkiej u Matki Boskiej Fa- Eucharystii i obecności Boga w ży-
timskiej, no ale jakoś zdążyliśmy. wym kościele; wspólnota ludzi wie-
Postaramy się zagrać i zaśpiewać, a rzących, dla których Msza św. jest 
nawet zatańczyć na chwałę Panu centrum dnia Pańskiego; bogactwo 
Bogu i dla radości ludzi. przyrody połączone z refleksją i ser-

decznym dialogiem między uczest-
Rodzina  z Dobczyc: nikami spotkania; niespotykana go-
- Jesteśmy w komplecie, nikt nie ścinność i kultura gospodarzy tego 

został w domu. Jest bardzo fajnie, bajecznego regionu.
mnóstwo atrakcji i tyle widoków, Kiedy przyjeżdżam z dużego mia-
mimo, że góra nie sprawiała proble- sta w te dziewicze góry pełne tajem-
mów z wyjściem. Na pewno będzie- niczości i majestatu, od razu czuję 
my tu jeszcze nie raz, bo teren jest się lepiej i powracam podniesiony 
przeciekawy z widokami i możli- na duszy i ciele. Te wspaniałe świę-
wością dalszych wędrówek. ta i uroczystości góralskie, których 

przykładem jest dzisiejsze spotka-Wczasowicz z Krakowa:
nie na górze otoczonej bujnymi la-- Uroczystość na Potaczkowej jest 
sami i krajobrazami oraz niemały-dla mnie szczególnym przeżyciem. 
mi szczytami dodają wiary i nadziei Połączenie takich elementów w jed-

+ + +

14 września na Górze Potaczko-
wej odprawiona została tradycyjna 
Msza św. z okazji święta Podwyż-
szenia Krzyża. Uroczystej euchary-
stii przewodniczył ks. dziekan M. 
Wójcik, proboszcz z Niedźwiedzia. 
W koncelebrze był obecny wikary -  
ks. Piotr Róg, kazanie wygłosił dia-
kon Tomasz, który  przeżywa swoją 
roczną praktykę kapłańską w Porę-
bie Wielkiej. W mszy św. uczestni-
czyło ok. 200 osób w różnym wie-
ku. Pogoda na szczęście dopisała, 
choć ciemne chmury skrzętnie za-
słaniały błękit nieba.

Trzeba dodać, iż nabożeństwo do 
Krzyża Świętego sięga początków 
chrześcijaństwa, wcześniej w Jero-
zolimie i na Wschodzie, następnie 
w całym Kościele. W liturgii jest o-
becne od IV w., obchodzone tak 
przez katolików, jak i prawosław-
nych. W Rzymie szczególnie za-
znacza się w uroczystej procesji z 
bazyliki Matki Bożej Większej do 
bazyliki św. Jana na Lateranie. 

Najbardziej znane relikwie Krzy-
ża znajdują się m.in. w kościele św. 
Guduli w Brukseli, bazylikach: św. 
Piotra i Krzyża Świętego w Rzymie 
oraz paryskiej katedrze Notre Da-
me. W Polsce największe relikwie 
znajdowały się w kościele Domini-
kanów w Lublinie do momentu zra-
bowania w 1991 r. Sprawców świę-
tokradztwa dotąd nie wykryto. 
  Tradycja kultu Krzyża Świętego  
sięga w Kościele w Polsce czasów 
najdawniejszych czego przykładem 
są liczne wezwania nadawane ko-
ściołom, nazwy miejscowości, san-
ktuaria, z których współcześnie naj-
bardziej znane jest sanktuarium Św. 
Krzyża w Górach Świętokrzyskich 
na Łysej Górze. W klasztorze pobe-
nedyktyńskim (obecnie Misjonarze 
Oblaci Maryi Niepokalanej) prze-
chowywane są relikwie (drzazgi) 
Krzyża Św., podarowane Benedyk-
tynom przez św. Emeryka, syna św. 
Stefana, króla Węgier. 

Opracowanie strony - Maria Lupa
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Pożegnać Gorce już czas…
Kończy się sezon letni, wraz z nim odjeżdżają ostat-

ni wczasowicze z pięknych gorczańskich miejscowo-
ści. Pan Marek z żoną i dziećmi przyjeżdża do Poręby
Wielkiej już od 20 lat na wakacyjny wypoczynek i nie
wyobraża sobie lata bez świeżego powietrza, a jak sam
mówi: Nie ma to jak Poręba, czy Niedźwiedź.

Oto krótka rozmowa, jaką z Nim przeprowadziłam:

Jestem inżynierem, już na emeryturze, ale wciąż ży-
wo interesuję się architekturą i budownictwem, zwła-
szcza drewnianym. Bardzo lubię przebywać na świe-
żym powietrzu, opalać się w słońcu, poczytać książkę
w plenerze, podziwiać krajobrazy.

Dla mnie to oczywiste: Gorce są najpiękniejsze na
świecie! Kiedy pierwszy raz tu przyjechałem z moim
kolegą do jego domku letniskowego w Koninkach,
szczerze zachwyciła mnie tutejsza przyroda. Pamię-
tam, że w ciągu kilku dni zdobyliśmy Kudłoń, Tur-
bacz, Luboń i Lubogoszcz. Po tym wspaniałym poby-
cie obiecałem sobie, że będę tu przyjeżdżał na wakacje
z moją rodziną i tak się rzeczywiście dzieje do dziś.

Nie wyobrażam sobie wakacji bez moich ukochanych
Gorców.

W tym roku przyjechałem tradycyjnie z żoną i dzieć-
mi, a nawet wnuczką. Zatrzymaliśmy się w pięknej gó-
ralskiej chałupie w Porębie, ale nie będę zdradzał do-
kładnego adresu, bo bałaby to kryptoreklama.

W tym roku przeżyłem chyba najwięcej cudownych
chwil. Pomimo, że mam już 70 lat, udało mi się zdobyć
górę Potaczkową i to dwukrotnie. Pierwszy raz tury-
stycznie, a drugi w religijnie święto Podwyższenia
Krzyża. Spokojne spacery po parku, opalanie nad rze-
ką czy delektowanie się leśnymi owocami, to również
wspaniałe akcenty wypoczynku. Dożynki z występa-
mi kapel góralskich też zabiorę w bagażu wspomnień.
Tegoroczny pobyt w Gorcach oceniam celująco.

Ja również dziękuję i życzę, aby wasz region wciąż
się rozwijał i gościł coraz większe rzesze turystów.

Proszę o kilka słów o sobie.

Jak to się stało, że od tak wielu lat przyjeżdża pan
niezmiennie do naszych gorczańskich miejscowości?

Gdzie zatrzymał się pan w tym roku i z kim pan przy-
jechał?

Czego udało się panu doświadczyć w czasie tego-
rocznego pobytu? Co pan nowego zobaczył i jak oce-
nia kończący się sezon letni?

Dziękuję panu za rozmowę i do zobaczenia za rok!

Rozmawiała Maria Lupa

Przyjeżdżamy do Poręby Wielkiej
od połowy 2006 r. i to kilka razy w
roku. Dlaczego? Rzecz najważniej-
sza - to wspaniali ludzie z Poręby,
Koninek, Niedźwiedzia, wśród któ-
rych przebywamy, a szczególnie Ja-
nina i Stefan Napora, u których mie-
szkamy. Do przyjazdu zachęcają
nas walory przyrodniczo - rekrea-
cyjne. Piękny park ze ścieżkami
spacerowymi daje możliwość do-
brego odpoczynku; przydałoby się
więcej ławek dla słabszych space-
rowiczów. Obiekty sportowe w Do-
mu Wczasów Dziecięcych i bardzo
dobrze utrzymane boisko sportowe
z których korzystaliśmy.Czysta wo-
da w rzece mimo, że dostęp do niej
jest utrudniony z powodu słabo za-
gospodarowanych terenów nadrze-
cznych. Krajobrazy wspaniałe, tu-
rystyczne szlaki w sam raz na moż-
liwość przeciętnego turysty. W zi-
mie przyciągają wspaniałe stoki i
wyciąg narciarski. Z myślą o rodzi-
cach przyjeżdżających tu z dziećmi,
dobrze byłoby mieć do dyspozycji
ogólnodostępny plac zabaw. Sądzi-
my, że odpoczywających na tym te-

renie byłoby znacznie więcej, gdy-
by o tych miejscach było głośniej.

Przyjeżdżamy tutaj dość długo bo
od kilkunastu lat. Mieszkamy nie
zawsze u tych samych gospodarzy.
Obecnie jesteśmy z wnukiem, toteż
dalekie wycieczki nie są możliwe.
Spacerujemy po parku i nad rzeką,
przy której przydałyby się lepsze
ścieżki do spacerów. Pogoda w tym
roku dopisuje, to i niższe partie gór
zaliczamy. Obserwujemy zmiany
zachodzące z biegiem lat w tutej-
szym krajobrazie. Widać dobrze u-
trzymane i oświetlone drogi,zrobio-
ne chodniki, ścieżki przyrodnicze,
piękne i oryginalne budownictwo.

Tegoroczne wakacje były bardzo
ciekawe dla mnie. Razem z kolega-
mi wędrowaliśmy po górach, podzi-
wiając wspaniałą panoramę okoli-
cznych terenów. Świeże powietrze,
piękne krajobrazy, smaczna kuch-
nia tutejszych gospodyń powoduje
że będziemy tu wracać.

Jestem turystą z zamiłowania, lu-
bię wędrówki. Do Poręby Wielkiej
przyjeżdżam od paru lat. Liczne tu-
rystyczne szlaki piesze na Turbacz,
Stare Wierchy, Orkanówkę, Sucho-
rę, Kudłoń, Maciejową, dają wiele
możliwości aktywnego wypoczyn-
ku. Zwiedziłem muzeum Wł. Orka-
na, oglądając eksponaty etnografi-
czne oraz wystrój mieszkania z cza-
sów, gdy żył poeta. Wspaniały mi-
kroklimat, piękne krajobrazy, cisza
spokój, wspaniałe widoki służą wy-
poczynkowi.

Do Niedźwiedzia przyjeżdżam co
roku. Bardzo mi się tu podoba, mili
ludzie, dobre położenie, rozwinięta
sieć handlowa, a co za tym idzie do-
bre zaopatrzenie. W tym roku zasz-
ły pozytywne zmiany w postaci ład-
nie zagospodarowanego centrum
Niedźwiedzia. Zauważyłam też mi-
nusy, tj. zamknięte centrum infor-
matyczne, a co za tym idzie brak do-
stępu do internetu, także brak ozna-
kowania skrzyżowania do Poręby
Wielkiej i jest ono niebezpieczne .

Hermina i Artur Rysiowie - Kraków

Wiesława i A. Mrukowie
z Krakowa

Karol - student z Łodzi

Wiesław z Warszawy

Dominika z Krakowa

Opinie zebrała A. Liberda
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Wspomnienia 
z wakacji

plażę z powodu wielkiego upału. Do 
dyspozycji byli ratownik i animato-
rzy, którzy zapewniali rozrywkę dla 
młodszych i starszych dzieci.

Zorganizowano nam wycieczki fa-
kultatywne: do Warny i tamtejsze-
go Delfinarium, na Przylądek Ka-
liakra i do Balcziku, w którym zwie-
dzaliśmy piękny ogród botaniczny, 
tzw. „Ogród Allacha” z Pałacem.

Oferta wycieczek indywidualnych Inną formą wypoczynku był wy-
była szeroka. Dzieci, które postano-jazd do Bułgarii - kraju leżącego w 
wiły z nich skorzystać zdecydowały sercu Półwyspu Bałkańskiego, za-
się na rejs statkiem, podczas które-chwycającego morzem i pięknymi 
go wypłynęliśmy 3 km w głąb mo-plażami. Przyroda i zabytki kultury 
rza, gdzie najpierw łowiliśmy ryby bizantyjskiej oraz śródziemnomor-
„na wędkę” (dzieciom szło bardzo skiej zapewniają urozmaicony wy-
dobrze), potem odważni pływali w poczynek. Złote Piaski, gdzie prze-
morzu w towarzystwie okazałej me-bywały nasze dzieci, to perła Buł-
duzy. Załoga statku poczęstowała garskiej Riwiery. Ciepłe morze oraz 
nas rybą z grilla i napojami. Wrażeń piaszczysta plaża dają możliwość 
było mnóstwo. wspaniałego odpoczynku, sklepiki 

Chcę zauważyć i podkreślić rzecz z pamiątkami urozmaicają pobyt. 
najważniejszą: to, że ten wyjazd był Jego przebieg opisuje wychowaw-
udany jest zasługą organizatorów, czyni Aneta Kujacz:
wychowawców, hotelowej obsługi, W okresie12-23 lipca dzieci z na-
przede wszystkim jednak dzieci. To, szej gminy wyjechały na kolonię do 
że potrafiły się zachować jak należy, Złotych Piasków w Bułgarii, zorga-
dostosować do reguł jakie panowa-nizowaną i częściowo finansowaną 
ły w hotelu czy jakie im przedstawili przez Urząd Gminy. Organizacją 
wychowawcy sprawiło, że obserwu-wyjazdu zajmowała się Mariola Ru-
jąc inne grupy młodzieży, byliśmy z snak, której w imieniu swoim i dzie-
nich dumni. Po tak udanych waka-ci jeszcze raz serdecznie dziękuję. 
cjach życzę Wam Kochani owocne-Uczestnicy kolonii to 46 dzieci, w 
go roku szkolnego i wakacyjnego tym 40 z naszej gminy, 6 z Krakowa, 
humoru przez cały jego okres!   3 wychowawców: Agnieszka Rataj, 

                                 Aneta KujaczAnna Cichórz i Aneta Kujacz.
   

Podczas 10 dni pobytu w Złotych Wakacje minęły, dzieci wróciły 
Piaskach nie zabrakło atrakcji. Ho- do szkolnych ław, a na błogi czas 
tel Dana Palace Park w którym by- odpoczynku musimy poczekać pra-
liśmy zakwaterowani obok standar- wie rok. Szkoda, ale na pocieszenie 
dowych usług oferował basen, bę- pozostało mnóstwo wspomnień.
dący świetną alternatywą w czasie, 

                                Anna Liberdagdy nie można było dzieci zabrać na 

  
 W wakacyjny czas jedni pojechali 

nad Bałtyk, inni wybrali się na po-
łudnie. W tym roku aura nas rozpie-
szczała: cudowne słońce, wysokie 
temperatury i ciepła woda kusiły do 
wypadów nad rzeki i wyjazdów. 

 Dzieci i młodzież z naszej gminy 
skorzystały z wypoczynku organi-
zowanego przez Gorczański Hufiec 
ZHP z Mszany Dolnej i nasz Urząd 

każdego dnia o ich bezpieczeństwo. Gminy. 
Na pochwałę zasługuje wyżywienie. Obóz harcerski pod namiotami or-
Kucharki spisały się świetnie - je-ganizowany jest w jednym z najpię-
dzenie było bardzo dobre.kniejszych kąpielisk nad morzem. 

Te dwa tygodnie upłynęły bardzo Piaszczystą plażą w kierunku 
szybko na zabawie, tańcu, śmiechu  wschodnim można dojść do Trzęsa-
i śpiewie. Serdecznie zapraszamy cza, Rewala, Niechorza, w kierun-
na obóz w przyszłym roku!   ku zachodnim do Dziwnowa. Ucze-

         

stnikami obozu były dzieci i mło- Martyna Rucińska, Hubert Sopata
dzież działające w drużynie harcer-
skiej, ale także niezorganizowana. 

Niektórzy, już obecnie dorośli, pa-
miętają zapewne emocje, jakie to-
warzyszyły tej formie spędzania 
wakacji. Oto wspomnienia uczest-
ników tegorocznego obozu:

Kolejny raz w pięknej, nadmors-
kiej miejscowości Pobierowo, odbył 
się obóz harcerski zorganizowany 
przez Hufiec ZHP Mszana Dolna, 
którego główną komendantką jest 
dh Ewa Jasińska. W II turnusie 
(15.07 - 31.07.) wzięli udział człon-
kowie drużyny harcerskiej z Poręby 
Wielkiej pod przewodnictwem dh 
Agnieszki Sasal, także inni miesz-
kańcy gminy Niedźwiedź.

Na obozie działo się wiele. Obok 
dobrej zabawy i śmiechu można by-
ło wyczuć zorganizowanie i powagę 
instytucji jaką jest harcerstwo. Każ-
dy dzień rozpoczynał się apelem na 
którym śpiewano hymn ZHP, oraz 
przedstawiano sprawy codzienne. 
Po apelu rozpoczynały się atrakcje, 
takie jak: konkurs śpiewu, występ 
magika, rozgrywki sportowe, zdo-
bywanie sprawności lub wyjście na 
plażę. Wieczorami często odbywały 
się ogniska, na których uczestnicy 
mogli popisać się zdolnościami ak-
torskimi. Kadra wykazała się profe-
sjonalizmem oraz wielką cierpliwo-
ścią do uczestników obozu,  dbając
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PARAFIA KONINA

Niegze tys tu bedzie Jezus Pochwolony,
Niesiemy łograbek z Koniniańskiej strony.

Przynosimy plony, co pola wydały,
Nase rynce przy tym ciynsko pracowały. 

Pobłogosłow Boze nase trudy, znoje,
Zeby chleb codzienny miały dzieci Twoje.

Niesiemy łograbek piyknie wystrojony,
Nasy Matce Boski dziynkujmy za plony. 

A te nase dary ofiarujmy Bogu,
By nos zechcioł chronić od biydy, od głodu.

Tak my sie modlili serdecnie i scyrze,
Byśmy pozostali mocniejsi w tej wierze.

Ześlimy sie wszyscy w tej urocystości
I witomy piyknie tu zebranych gości.

Nas ksiynże dziekanie piyknie dziękujemy,
Ześ Ty nom poświyncioł tegorocne plony.

Ty ksiynże proboscu tu z nami pracujesz,
Bardzo Ty nos swoją postawom budujesz.

Dziynkujemy Bogu za ksiyndza probosca,
Łon nos poprowadzi do Boga, do Łojca.

Witomy serdecnie władze nasej gminy, 
Ciesymy sie wszyscy, ze wos tu widzimy.

Pamiyntojcie wójcie zeście jest wybrany,
My nie zobocymy drogi łobiecane.

A tyk nasyk radnyk piyknie tu prosimy,
Ło wsparcie dlo ludzi i konkretne cyny.

U nos na Koninie gazdujymy z głowom,
Momy stado owiec, cielicki i krowy.

Pola momy rowne i ładnie zasiote,
Ni ma casu zbozym, zarosły nom sianym. 

Sianko se kosimy łod lata do lata,
Zeby nie przepadła unijno dopłata.

Nie będziemy wiyncy śpiewać i dowodzić,
Cas juz łograbecek do kościoła zawiyś. 
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PARAFIA NIEDŹWIEDŹ

     Niech na wieki będzie Chrystus uwielbiony,
     przyszliśmy poświęcić tegoroczne plony. 

     Przyjm nas dobry Boże, wspomagaj w niedoli,
     przynosimy plony z podobińskiej roli.

     Otwierojcie dźwierze, otwierojcie wrota,
     niesiemy ograbek ze szczerego złota. 

     Nasi Gospodarze dobre plony mają,
     swoją ciężką pracą chleb nam zapewniają. 

     Zeszliśmy się wszyscy w tej uroczystości,
     i chcemy przywitać tu zebranych gości. 

     W tym roku szczególnym zwanym Rokiem Wiary,
     przynosimy w darze chleb, wszystko co mamy.

     Chwała Panu Bogu, Pani Naszej chwała, 
     pszenica w tym roku pięknie dojrzewała. 

     Pobłogosław Boże rękami kapłana,
     ten nasz chleb powszedni i wszystkie zmagania.

     Księdzu Proboszczowi dziękujemy szczerze,
     że dba o parafię, utwierdza nas w wierze.

     Wójta i Sołtysa, naszych gospodarzy,
     niech Bóg miłosierny łaskami obdarzy. 

     Bo z wielkim oddaniem służą i pracują,
     dla dobra wspólnego swych sił nie żałują. 

     Dbają o tradycję, rynek upiększyli,
     byśmy już po błocie więcej nie chodzili. 

     Lampy jasno świecą i chodniki nowe, 
     jeszcze nam się marzą ścieżki rowerowe.

     W naszej gminie Niedźwiedź są piękne ogrody,
     a nasz wójt Potaczek odbiera porody.

     Z tego morał taki płynie w naszych główkach,
     że w nowym ośrodku będzie porodówka.

     Nasi Gospodarze niechże się starają,
     niech tą geotermię wnet uruchamiają. 

     Wszystkich nas mieszkańców by to ucieszyło,
     by tu pod Turbaczem uzdrowisko było. 

     Gospodynie wiejskie to są fest kobiety,
     o tradycję dbają, wszystkim pomagają.

     I niech ta kultura kwitnie w całej gminie,
     Ale pamiętajcie też o Podobinie.
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PARAFIA PORĘBA WIELKA

Idziemy, idziemy z te porymbskie strony,
Niekze tys tu będzie Jezus pokwalony.

Idziemy, idziemy, bedzimy śpiewali,
Bo my na dożynki cały rok cekali.

Przyśli my tu dzisiaj z Bozymi darami,
Podziynkować Bogu za plony tej ziemi.

Pytają się ludzie, kto łograbek niesie? 
Te nase gaździny, upletły go przecie. 

Łograbecku wity, wiły cie kobity,
Wiły cie i panny, tymuś taki ładny.

Niesiemy łograbek ale to nie z łowsa, 
U nasego gazdy pszynicka urosła.

Niesiemy łograbek i go tu sprzedomy,
Jak go nie wykupio do kościoła domy.

Tyn nas łograbecek z kwiatków i stozecek,
Domy go ksiyndzowi na podarunecek.

Chwała Panu Bogu i tyj nasyj ziymi,
Za tu syćkie plony, co my se z niej wziyni. 

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

Niesiemy ten wieniec z kłosów upleciony,
Kwiatami pól nasyk pieknie ozdobiony.

Przetkany łezkami, rosą haftowany,
Przyjmijze go łod nos Ty gazdo kochany.

Kładlimy do wieńca kłos duzy i mały,
W ofierze składomy Boze dlo dla Twej chwały.

W ty nasy Porymbie ksiądz probosc kieruje,
Dla dobra parafii sił swych nie żałuje.

Dej Boze by w zdrowiu długich lat docekoł, 
Z parafian się ciesył i mało narzekoł. 

Nasym dekanatem ksiądz Marek dowodzi,
Casem sie uniesie, ale mu przechodzi.

Szczęść Boże Wam księża w posłudze kapłańskiej,
Głoście pod Turbacem święte imię Pańskie.

W kościele

     Witomy serdecznie władze nase Gminy,
     Ciesymy się bardzo ze Wos tu widzimy.

     Tako jest tradycja na gminnych dożynkak,
     By syćkim wyśpiewać o grzechach, ucynkak.

     A Wy Panie wójcie na ławie siednijcie, 
     Coście obiecali to se przypomnijcie. 

     Bo w ty nasy gminie urzędników duzo,
     Pilnujciez ik wójcie niech nom dobrze słuzo.

     Radnyk tyz nie po to my se wybierali,
     Zeby na przyjeciak ładnie wyglądali. 

     A nas Pon starosta już miesiąc się głowi,
     Jak to po dozynkak pomóc Niedźwiedziowi. 

     Posłowi zycymy zdrowio i mądrości,
     Coby nie zapomnioł o proste ludności. 

     W Ty Nasy Porymbie wnet będzie jak w raju,
     I drogi porobią, śmiecie wysprzątają.

     Nie ma się co tropić, ześ cłowieku stary,
     Solanka wylecy, ogrzeją solary.

     I będziemy zawse i piękni i młodzi,
     I bedziemy w gminie stulecie obchodzić. 

     Ale w nasy gminie bogoców niewiele, 
     To nos moze nie stać na zdrowe kąpiele.

     Juz drogo płacimy za wodo niestety,
     I nom nie wystarcy ni na dwa karnety.

     Doł nom Pon Bóg za to pikne okolice,
     Jak wkoło popatrzys serce się zachwyca.

     Za to się nie płaci, ale trza sanować,
     Nie mozno takiego bogactwa marnować. 

     Dziękujemy dzisiaj Boze Opatrzności,
     Za plony, za siłe w nasy codzienności.

     Syćkim tu zebranym zycymy: Szczęść Boże,
     I niek w przyszłym roku obrodzi Wom zboze. 

     To nase śpiewanie cas by było skończyć,
     Bo dzionek ucieko, a my chcemy tońcyć.

     Dziękujemy syćkim ze nos wysłuchali,
     Gościom zaprosonym, ze tu przyjechali. 

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

 Od red. Wszystkie teksty napisane zostały w orygi-
nale, to jest wersjach dostarczonych przez poszczegól-
lne delegacje dożynkowe.



Wydawca: Urząd Gminy w Niedźwiedziu 34 -735 Niedźwiedź, tel: 18 331 70 02
Zespół redakcyjny: Stanisław Stopa (opracowanie, skład komputerowy) 

Anna Liberda, Maria Lupa - współpraca redakcyjna
Przygotowanie wersji internetowej - Stanisław Stopa

Adres internetowy: www.niedzwiedz.iap.pl.
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Druk: MM - Limanowa, tel. 18 337 01 10, www.mm.limanowa.pl
Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej.
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