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WÓJT GMINY 
INFORMUJE

Informacje 
z sesji styczniowej

Dwukrotnie spotkały się poszcze
gólne komisje w sprawie tegorocz
nego budżetu. Sądzę, że wszystkie 
poruszone tematy, zostały odpowie
dnio wyczerpane i myślę, że udało 
się nam wszystko wyjaśnić.

Jeżeli chodzi o sprawy bieżące, 
chciałbym się ponownie ustosunko
wać do problemu śmieci, dlatego, 
że wycofałem z dzisiejszych obrad 
sprawę ustalenia nowych zasad go
spodarowania nimi. Dlaczego? Ano 
dlatego, że 17 stycznia ukazał się 
Dziennik Ustaw RP, który będzie 
obowiązywał od 1 lutego. Ta nowe
lizacja jest obszerniejsza od macie
rzystej ustawy dotyczącej śmieci. 
W związku z powyższym, będzie
my chcieli tym tematem zająć się na 
posiedzeniach komisji w  miesiącu 
lutym, bowiem są istotne zmiany. 
Nie chcę się tu dziś rozwodzić, ale 
musimy chyba przejść na system 
odpłatności za mieszkańca - to raz, 
dwa - jest tam jeszcze sprawa usta
lenia stawek dla „domkowiczów”, 
którzy dotychczas twierdzili, że od
dają śmieci w  miejscu zamieszka
nia. Ustawa mówi, że Rada Gminy 
będzie władna uchwalić, w  jakiej 
wysokości będzie można ich obcią
żyć odpłatnością. Kolejna rzecz: nie 
potrzeba robić jakichkolwiek anek
sów i kolejnych oświadczeń, wy
starczy informacja kompetentnego 
referatu Urzędu Gminy. Tą sprawa 
zajmiemy się na sesji lutowej.

Chcę poinformować o dofinanso
waniu budowy chodnika w  Konin- 
kach. Po ponad 3 latach próśb i in
terwencji, wreszcie się wystarali

śmy. W pierwszej wersji dostaliśmy 
219 937,00 zł. Druga była bardziej 
hojna, bo dostaliśmy 417 079 28 gr, 
z tym, że wszystkie materiały po
trzebne do podpisania i zawarcia 
umowy mamy złożyć do 29 stycz
nia. Będziemy to chcieli zrobić, aby 
pieniądze nie przepadły. Mam 
zapewnienie, że do budowy chodni
ka dołoży się Starostwo Powiatowe

Informuję Radę, że wczoraj byli
śmy z dzieciakami z Poręby Wiel
kiej zkolędąuks. Kardynała S. Dzi- 
wisza, który przekazuje serdeczne 
pozdrowienia i błogosławieństwo 
całej Radzie. Dzieciaki zaprezento
wały się bardzo ładnie, co sprawiło 
radość ks. Kardynałowi, który ob
darował je  obfitym koszem słody
czy. Ustalono też, że 13 maja będzie 
wizytacja parafii w  Porębie Wiel
kiej połączona z bierzmowaniem.

Wczoraj odbyła się II sesja Kon
wentu Wójtów i Burmistrzów Po
wiatu Limanowskiego. Ustaliliśmy 
dwie sprawy:

- finansowania Ośrodka Interwen
cji Kryzysowej w Nowym Sączu 
(izby wytrzeźwień). Wójtowie zde
cydowanie opowiedzieli się za tym, 
żeby jej nie finansować, tym bar
dziej, że płaciliśmy cztery tys. zł ro
cznie, teraz zażądano 7 i pół tys. zł. 
Nie godzimy się na to, niemniej, te 
4 tysiące będziemy musieli przeka
zać. Podjęliśmy decyzję, żeby izbę 
wytrzeźwień zorganizować przy 
Szpitalnym Ośrodku Rehabilitacji 
(SOR) w Limanowej.

- drugą sprawą było sfinansowa
nie zakupu samochodu dla Policji,
0 którym mówiliśmy na komisjach. 
Zostało to przez wójtów odrzucone, 
tym bardziej, że dotyczy 3 jedno
stek tzw. mszańskiego samorządu 
terytorialnego, a zarówno wójt jak
1 burmistrz Mszany na to się nie go
dzą. Podjęliśmy decyzję na „nie”.

- Wielkie pretensje zgłaszało Sto
warzyszenie Osób Niepełnospraw
nych w  Tymbarku, że ich nie do
finansowujemy. Powiedziałem, że 
mamy swoje prężnie działające sto

warzyszenie, które dofinansowuje
my w kwocie około 40 tys. zł rocz
nie. Dodam, że w Tymbarku jest tyl
ko jeden nasz pacjent, który może 
się rehabilitować u nas.

Na spotkaniu z wojewodą w  Tar
nowie odbyła się dyskusja na temat 
działalności Urzędów Stanu Cywil
nego. Są dość istotne zmiany i ślu
bów będę udzielał osobiście, takie 
sąprzepisy. Został opracowany spe
cjalny program (możemy się zamel
dować np. w Szczecinie, a miesz
kańcy Szczecina u nas i otrzymać 
wszelkie potrzebne dokumenty (akt 
urodzenia, akt zgonu, itp.) Ta linia 
będzie uruchamiana tylko przez po
szczególne komórki. O reszcie po
wiem innym razem, by nie zabierać 
czasu, bo to jest obszerny materiał.

Promesy skutków powodzi mamy 
otrzymać (wg oświadczenia woje
wody) 10 lutego, ale już jest infor
macja, że w budżecie Państwa ogra
niczono kwotę w  tym programie 
o 100 milionów złotych.
Mam też niezbyt przyjemną wia

domość odnośnie wnioskuna re
mont Domu Kultury z przeznacze
niem na szkołę muzyczną.

Nie „załapaliśmy się” w  I wersji, 
bo mamy za mało punktów. Dzisiaj 
poszło odwołanie od tego oraz in
terwencje odnośnie pomocy przez 
osoby, które się tym zajmują.

Sesj'a lutowa

Podpisaliśmy umowę o dofinan
sowanie budowy chodnika w Ko- 
ninkach. Dziękuję za obecność na 
spotkaniu z Marszałkiem Stanisła
wem Sorysem. Informuję, iż mar
szałek przyznał nam kolejne dofi
nansowanie na chodnik do kwoty 
663 tysiące zł. To nam jest niepo
trzebne, gdyż firma, która wygrała 
za 386 tysięcy, niestety zrezygno
wała z tego. Oto treść pisma: -

„W związku z otrzymaniem duże
go zamówienia publicznego na ro
boty budowlane, nie będziemy 
w stanie w przedmiotowym — 6
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Na ile jesteśmy 
b e z p ie c z n i

Jednym z tematów marcowej sesji Rady Gminy 
była ocena stanu bezpieczeństwa na naszym tere
nie w 2014 roku. Poniżej jego obraz w świetle infor
macji przekazanych przez Komendant Komisaria
tu Policji w Mszanie Dolnej p. Annę Pękałę.

PRZESTĘPCZOŚĆ W LICZBACH

* Nastąpił znaczący spadek liczby przestępstw 
z 439 w roku 2013 do 327 w roku 2014.

* Wyraźnie spadła liczba przestępstw o charakterze 
kryminalnym (rok2013 - 321, rok2014 - 226).

* Nieznacznie spadła liczba wypadków drogowych; 
odnotowano ich 21, wobec 24 w 2013 roku.

* Spadła liczba przestępstw przeciw mieniu 
(kradzieże i włamania) do 56, wobec 78 w 2013 r.

*
*

*

*

*

W

Wzrosła liczba bójek i pobić (z 5 do 9).
Na 151 podejrzanych o popełnienie przestępstwa, 
w 15 przypadkach (22,6%) byli to nieletni. 
Zatrzymano 10 nietrzeźwych kierowców w naszej 
gminie, w tym: 1 w Koninie, 5 w Podobinie,
0 w Porębie Wielkiej i 4 w Niedźwiedziu. 
Ujawniono 18 zdarzeń drogowych(wypadki i koli
zje wnaszej gminie. W rozbiciu na poszczególne 
sołectwa: Konina - 0,Niedźwiedź - 6, Podobin - 8, 
Poręba Wielka - 4.
Do wytrzeźwienia trafiły 134 osoby (wobec 98 
w roku ubiegłym).
Interwencje domowe wobec przem 
w rodzinie - “Niebieska Karta”:
Miasto Mszana Dolna - 11, Gmina 
Mszana Dolna - 37, Gmina Niedź
wiedź - 31.

Lp. Rodzaj przestępstwa 2014 2013

1. Zgwałcenia 1 1

2. Włamania 14 24

3. Kradzieże 42 78

4. Bójki, pobicia 9 5

5. Oszustwa 25 6

6. Wypadki drogowe 21 24

7. Inne 84 301

RAZEM 327 439

Interwencje domowe wobec przemocy 
w rodzinie - procedura Niebieskiej Karty

Miasto Gmina Gmina
Mszana Mszana Niedźwiedź
Dolna Dolna

Nietrzeźwi kierowcy lub będący pod wpływem 
alkoholu, zatrzymani na terenie poszczególnych 
sołectw naszej gminy.

Zdarzenia drogowe 
w poszczególnych sołectwach

Poręba Wielka 

Podobin 

Niedźwiedź 

Konina

------------ 1-----------
4

8

-

6

0

Wybór i opracowanie: Stanisław Stopa
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Kościół Chrystusowy, 
„dom” mojego życia 

z Chrystusem
Wielkanoc - to czas wielkiej radości dla każdego 

chrześcijanina. Jezus po swojej męce i śmierci na krzy
żu, zmartwychwstał. Każdy z nas, jak Apostołowie, 
pragnie pogłębić swoją wiarę, iż tylko Jezus jest Pa
nem mojego życia i śmierci. Tylko On może doprowa
dzić każdego z nas do „Domu Ojca” w niebie. To jest 
czas nam dany, kiedy jako Jego „uczniowie” wzrasta
my w wierze, nadziei i miłości.

Ewangelie pouczają nas, że Jezus po swoim zmar
twychwstaniu ukazał się najpierw Marii Magdalenie, 
potem w innej postaci dwóm, którzy szli do wsi, a na 
koniec ukazał się samym jedenastu, kiedy siedzieli za 
stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli 
tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

Tak te wydarzenia opisuje nam św. Marek w swojej 
Ewangelii. Tak minęło 40 dni do momentu odejścia Je
zusa z ziemi do Ojca. Przed swoim odejściem Jezus 
powiedział do Apostołów: - „Idźcie na cały świat i gło
ście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy 
i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony.. .”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus 
został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni 
zaś poszli i głosili wszędzie E w an g e lię .”. Aby nauka 
Chrystusa była owocnie głoszona - w dzień Zesłania 
Ducha Świętego zostali umocnieni Jego darami - i wte
dy „narodził się” Kościół Chrystusowy, który przez 
różne, swoje dzieje przetrwał do naszych dni. I dziś to 
my jesteśmy „uczniami” Chrystusa, my tworzymy ży
wy, prawdziwy Kościół Chrystusowy. Ten Kościół, 
Lud Boży, jest oparty na fundamencie Piotra i Apo
stołów.

Piotrem naszych czasów jest obecnie Ojciec święty 
FRANCISZEK, a przedtem ks. Kardynał Jorge Mario 
Bergoglio SI, urodzony w Buenos Aires w Argentynie 
w 1936 roku. Wybrany papieżem 13 marca 2013 roku. 
Inauguracji pontyfikatu dokonał 19 marca 2013 roku.

W naszej Ojczyźnie Nuncjuszem Apostolskim jest 
Arcybiskup Celestino Migliore, urzędujący w Warsza
wie. Prymasem Polski jest Arcybiskup Wojciech Po
lak, urzędujący w Gnieźnie, a Przewodniczącym Epi- 
skopatu,Arcybiskup Stanisław Gądecki.

My należymy do Metropolii Krakowskiej, będącej 
częścią Kościoła w Polsce. Metropolitą i naszym or-

dynariuszem jest ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, ur. 
w 1939 roku w Rabie Wyżnej, wyświęcony na kapłana 
23.VI.1963 roku. Święcenia biskupie otrzymał z rąk 
św. Jana Pawła II w dniu 19 marca 1998 roku. Miano
wany został metropolitą krakowskim przez Ojca św. 
Benedykta XVI w 2005 roku. Kreowany na kardynała 
24 marca 2006 roku. W swoim herbie ma zawołanie: 
„Sursum corda”.

W Krakowie mieszkaj ąrównież:
- ks. Arcybiskup Kardynał Franciszek Macharski - 

senior;
- Arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego, ks. Kar

dynał Marian Jaworski - senior;
W pracy duszpasterskiej w diecezji pomagają nam 

księża Biskupi:
- ks. Biskup Jan Szkodoń, ur. w 1946 roku w Chyż- 

nem, wyświęcony na kapłana w 1970 roku, a na bisku- 
paw  1988 roku;

- ks. Biskup Grzegorz Ryś, ur. w 1964 roku w Krako
wie, wyświęcony na kapłana w 1988 roku, na biskupa 
w 2011 roku;

- ks. Biskup Damian Muskus, ur. w 1967 roku w No
wej Sarzynie, wyświęcony na kapłana w 1993 r. w Za
konie Braci Mniejszych, zaś na biskupa w 2011 roku. 
Jest Koordynatorem Generalnym Komitetu Organiza
cyjnego SDM Kraków 2016;

- ks. Biskup senior Jan Zając, ur. w 1939 r. w Libiążu, 
wyświęcony na kapłana w 1963 roku, na biskupa w ro
ku 2004. Jest Honorowym Kustoszem Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach;

- ks. Biskup senior Tadeusz Pieronek, ur. w 1934 ro
ku w Radziechowach, wyświęcony na kapłana w 1957 
roku, a na biskupa w 1992 roku.
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Nasze parafie z Gminy Niedźwiedź należą do Deka
natu Mszana Dolna. Dziekanem jest ks. Marek Wój
cik, wicedziekanem ks. Jerzy Raźny, a notariuszem ks. 
Zdzisław Bogdanik.

W naszym dekanacie jest 13 parafii:
1. Glisne: parafia pod wezwaniem Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. Jest to rektorat. Proboszczem jest 
ks.Andrzej Sawulski, sercanin.

2. Kasina Wielka: parafia pw. św. Marii Magdaleny. 
Proboszczem jest ks. Wiesław Maciaszek, wikariu- 
szemks. GracjanHebda.

3. Kasinka Mała: parafia pw. Nawiedzenia NMP. 
Proboszczem jest ks. Józef Maciążka, wikariuszem 
ks. Konrad Kozioł.

4. Lubomierz: parafia pw. św. Józefa Oblubieńca, 
którą prowadzą Ojcowie Franciszkanie. Proboszczem 
parafii jest o. Piotr Głód i wikary.

5. Łętowe: parafia pw. MB Królowej Polski, prowa
dzona przez księży Saletynów. Proboszczem jest ks. 
Zdzisław Sawka, katechetą ks. Józef Jaros.

6. Mszana Dolna: parafia pw. Miłosierdzia Bożego. 
Proboszczem jest ks. Tadeusz Mrowiec, wikariuszem 
ks. Marek Pitala.

7. Mszana Dolna: parafia pw. św. Michała Archanio
ła. Proboszczem jest ks. Jerzy Raźny, któremu w po
słudze pomagają księża wikarzy: Jerzy Biernat, Rafał 
Piórkowski, Tomasz Stec.

8. Mszana Górna: parafia pw. MB Nieustającej Po
mocy, prowadzona przez księży Zmartwychwstań
ców. Proboszczemjestks. MarianBański.

9. Olszówka: parafia pw. św. Jana Chrzciciela. Pro
boszczemjestks. Stanisław Kasprzak.

Ojciec święty Franciszek

Metropolita Krakowski 
Kardynał Stanisław Dziwisz

Nuncjusz apostolski 
abp. Celestino Migliore

Dziekan naszego dekanatu, 
proboszcz parafii Niedźwiedź 

ks. Marek Wójcik

10. Raba Niżna: parafia pw. św. Józefa Rzemieślni
ka. Proboszczemjestks. Marian Krzystek.

Trzy parafie: Niedźwiedź, Poręba Wielka i Konina 
tworzą teren całej naszej Gminy.

11. Niedźwiedź: parafia pw. św. Sebastiana, erygo
wana w 1605 r. Kościół parafialny jest pw. MB Różań
cowej i odpust parafialny obchodzi się w I niedzielę 
października. Proboszczemjestks. Marek Wójcik, wi
kariuszem ks. Tomasz Nowak. Na terenie parafii znaj
duje się dom zakonny z kaplicą Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi, którego przełożonąjest S. Janina Ro
kosz, oraz kaplica św. Sebastiana.

12. Poręba Wielka: parafia pw. MB Fatimskiej, ery
gowana w 1989 roku. Odpust parafialny obchodzony 
jest 13 maja. Proboszczemjestks. Zdzisław Bogdanik. 
Figura MB Fatimskiej, koronowana w 2014 roku.

13. Konina: parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Mę
czennika, erygowana w 2006 r. Odpust w niedzielę po 
8 maja. Proboszczemjestks. Jan Wróbel.

Na terenie naszego dekanatu istnieje Ośrodek Mło
dzieżowy Rekolekcyjno-Rekreacyjny na Śnieżnicy, 
którym opiekuje się ks. Jan Zając, oraz Dom Księży 
Zmartwychwstańców „Emaus” z kaplicą w Mszanie 
Górnej.

„Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich wspo
minając o was nieustannie w naszych modlitwach, po
mni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło 
wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu 
naszym Jezusie Chrystusie”. Sw. Paweł - 1 List do Te- 
saloniczan.

Strony 4 i 5 opracował i przygotował 
ks. Dziekan Marek Wójcik

Prymas Polski 
abp. Wojciech Polak

Proboszcz parafii w Porębie 
ks. Zdzisław Bogdanik

Przew. Konf. Episkopatu 
abp. Stanislaw Gądecki

Proboszcz parafii w Koninie 
ks. Jan Wróbel
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terminie, tj. do 29 maja 
wykonać zadania pod nazwą „Bu
dowa chodnika przy drodze powia
towej w miejscowości Poręba Wiel
ka - Koninki. Bardzo przepraszamy 
za zaistniałą sytuację i niedogodno
ści”.

W porozumieniu z Urzędem Mar
szałkowskim wybraliśmy krakow
ską firmę „Profexim” Jan Duda, 
która była następną w kolejności, 
mająca bazę w Łostówce. Jesteśmy 
po negocjacjach z tą firmą; w tym 
terminie w którym miała być podpi
sana umowa, (3 III) będzie podpi
sana z nową firmą. Przesłaliśmy 
informację do Urzędu Marszałkow
skiego, że nie skorzystamy z tej 
większej puli pieniężnej, bo ona 
nam jest niepotrzebna. Natomiast, 
jak już jesteśmy przy tym temacie, 
zwróciliśmy się - i tutaj bardzo dzię
kuję radnemu powiatowemu Rafa
łowi Rusnakowi, że się w to zaanga
żował - włączyliśmy się w negocja
cje ze Starostwem, żeby tę resztów- 
kę na chodnik w Koninkach pokryć 
z własnego budżetu gminy, nato
miast Urząd Powiatowy przezna
czyłby nam tę rezerwę 290 tys. zł na 
chodnik od granicy Niedźwiedzia 
do Dziołku, gdzie mamy dokumen
tację i pozwolenie na budowę. Au- 
orem tego projektu był parę lat temu 
radny Marek Mysza, za co też mu 
dziękuję.

3 marca o godz. 11.00 (jeżeli ktoś 
z radnych, oprócz już zaproszonych 
będzie chciał uczestniczyć, bardzo 
serdecznie zapraszam), organizuje
my bowiem w „Gorczańskiej Bie
siadzie” u M. Cieniawskiego zebra
nie z mieszkańcami tych działek, 
które bezpośrednio przylegają do 
tej drogi powiatowej. Mam obawy, 
iż może się okazać, że parę płotów 
trzeba będzie rozebrać, no ale kie
dyś ci ludzie budowali je  na własną 
odpowiedzialność. Zebraliśmy tam 
w sumie bodaj 29 osób, może się 
uda to wszystko przeforsować, jak 
Pan Bóg przykazał.

2. Odbyły się wstępne wybory 
prezesa Spółki „Gorczańskie Wody 
Termalne”. Niestety, nikt nie został 
wybrany. Pan Marek Mąkowski zo
bowiązał się jeszcze przez dwa mie
siące społecznie sprawować tę fun
kcję. W marcu mamy zgłaszać kan

dydatury i będziemy chcieli pod ko
niec marca wybrać prezesa.

3. Chciałbym w kilku zdaniach 
odpowiedzieć na petycje oraz inter
pelacji zadane mi przez radnych:

- ograniczenie liczby pracowni
ków zatrudnionych Urzędzie Gmi
ny. Będę zobowiązany, jeżeli ktoś 
rozwiąże tę sytuację inaczej. Pro
szę wysokiej Rady: 6 pań odeszło, 
4 już urodziły, 2 przebywają na L-4. 
Trzech pracowników jest na długo
trwałych L-4. To w sumie 10 osób. 
Dobrze, że jakoś sobie radzimy ko
rzystając z pracy stażystów, którzy 
jeszcze są, ale jak odejdą, to nie 
wiem, co będziemy robić?

- kolejna sprawa: pismo kierowa
ne z petycjami do mnie, podpisane 
przez wszystkich radnych odnośnie 
obecności kierowników jednostek 
organizacyjnych na sesji, oraz prze
kazywania przez nich wszelkich in
formacji. To nie jest proste ani łatwe 
dlatego, że są informacje, których 
nawet ci dyrektorzy, ani ja, nie mo
żemy przekazywać ze względu na 
ochronę danych osobowych. Roz
mawiałem wczoraj z prezesem Re
gionalnej Izby Obrachunkowej Ja
nuszem Kotem, żeby zorganizował 
w marcu szkolenie dla naszych 
radnych i kierowników jednostek 
organizacyjnych na temat „Prawa 
i obowiązki radnego”. To bardzo is
totna sprawa. Ja byłem sprawdzany 
przez ABW i mam drugi stopień 
tajności, a mimo tego, też nie mam 
dostępu do wszystkiego. Proszę, że
byście w tym szkoleniu uczestni
czyli, byśmy wspólnie wypracowa
li dialog współpracy.
Jeszcze raz powtarzam, że wszelka 

procedura, która jest, musi być od
powiednio zaprogramowana. Dla
tego dopiero dziś uchwalacie pro
gram kontroli przez Komisję Rewi
zyjną. Jeżeli jest jakaś doraźna

skarga, to musicie upoważnić Ko
misję Rewizyjną uchwałą Rady. 
Takie są bowiem przepisy;

- kolejna sprawa: chcę poinformo
wać Radę, że przyjazd kilku osób 
z Górowa Iławeckiego był na moje 
prywatne zaproszenie, nie musia
łem radnych o tym informować, bo 
i po co? Jeżeli będzie się układać 
dalsza współpraca i będzie oficjalna 
delegacja, to wówczas zawsze mo
żemy się spotkać. Kilku pracowni
ków Urzędu Gminy spotkało się 
z nimi;

4. Planuję, aby w każdym sołec
twie odbyły się zebrania władz sa
morządowych: radni, rady sołeckie, 
sołtys i zainteresowane osoby, które 
złożyły wnioski o remonty dróg.

Mamy sporządzony rejestr, wszy
stkich zainteresowanych będziemy 
na nie zapraszać. Na zebraniach bę
dziemy chcieli ustalić kolejność 
działań, bowiem, prócz tego co ma
my (promesy, drogi rolnicze), jest 
możliwość zrobienia dwóch, trzech 
dróg w każdym sołectwie. W związ
ku z tym trzeba zdecydować, która 
droga będzie pierwszą w kolejno
ści, która drugą, a która w rezerwie? 
Odbędzie się to w kwietniu, przed 
wyborami sołeckimi i do rad sołe
ckich, żeby „stare” rady i sołtysi się 
w to aktywnie włączyli, bowiem le
piej znają rzeczywistość i potrzeby.

Wybory na sołtysów i do rad sołe
ckich zamierzamy zorganizować 
razem w wyborami prezydenckimi 
10 maja, by po prostu zaoszczędzić 
w kosztach, a zarazem zwiększyć 
frekwencję w wyborach, bo z tym 
nie było ostatnio najlepiej.

Wysoka Rada wnioskowała w pi
śmie o konieczności obecności na 
sesji kierowników jednostek orga
nizacyjnych; w pełni się z tym zga
dzam (oni tutaj są), ale musimy 
również wiedzieć, że im się
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Należy się albo wolne za ten 
czas, albo zapłata, bowiem ustalili
śmy terminy rozpoczynania sesji na 
godzinę 15.00. Musimy to zmienić, 
aby nie płacić bo i z czego? Wtedy 
jest obecność obowiązkowa, bo jak 
nie, to jest nieusprawiedliwiona.Ta- 
kie są przepisy, ja  muszę ich prze
strzegać.

Problem  likw idacji Zw iązku 
Gmin. Temat bardzo istotny i waż
ny. Odbyły się walne zgromadzenia 
Związku, teraz zmierza wszystko 
w kierunku podjęcia przez miasto 
Mszana Dolna uchwały o zmianie 
beneficjenta, żeby zamiast Związku

była spółka, która wpisałaby w pro
gramie działalności również spra
wy inwestycyjne.

Spółka w 2014 r. miała zysk w wy
sokości 656 427 zł. Za to byłoby coś 
można zrobić, ale nie ma ona statu-

cie wykonywania prac inwestycyj
nych, bowiem była spółką eksploa
tacyjną. Będziemy to chcieli unor
mować.

Rodzinie śp. Tadeusza Domagały, radnego z  Ko
niny, składamy kondołencje i wyrazy głębokiego 
współczucia z  powodu śmierci Męża,, Ojca i Dzia,d- 
ka. Niech spoczywa w  pokoju!

Siostrze Marii życzymy błogosławieństwa Bożego 
na długie łata życia w  zdrowiu ipomyśłności!

W ydawca i Redakcja

Rodzinie śp. Zbigniewa Rycerza, byłego mdnego 
z  Poręby Wiełkjej, skła,da,my kondołencje i wyrazy 
głębokiego współczucia.

Niech spoczywa w  pokoju!

W ydawca i Redakcja

Pani Syłw ii Karpierz, kgpełmistrzyni Gminnej 
Orkiestry Dętęj w  Niedźwiedziu skła,da,my kondo- 
łencje i wyrazy głębokiego współczucia z  powodu 
śmierci Ojca. Niech spoczywa w  pokoju!

W ydawca i Redakcja
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Panie Rafale, proszę o kilka zdań 
o sobie - począwszy od ławy szkol
nej w Podobinie (w której do dziś 
widzę zdolnego i bardzo pilnego 
ucznia), do obecnej funkcji radne
go Powiatu Limanowskiego.

Pozwolę sobie w tym miejscu po- 
oraz pedagogom ze szkoły podsta
wowej, którzy pomagali mi zdoby
wać wiedzę i kształtować moj ą oso
bowość od najmłodszych lat. To, 
kim dzisiaj jestem w dużej mierze 
zawdzięczam edukacji w szkole 
podstawowej w której zdobyłem 
bardzo dobre podstawy do dalszego 
kształcenia.

Średnie wykształcenie zdobyłem 
w LO w Myślenicach, tam rozwi
jałem swoje predyspozycje sporto
we w biegach średnich i długich; 
byłem jednym z najlepszych za
wodników szkoły. Studia wyższe 
ukończyłem na Akademii Górni
czo - Hutniczej w Krakowie.

Po ukończeniu studiów, aż do ro
ku 2002 przebywałem czasowo za 
granicą, najpierw w Szwecji, póź
niej w Austrii. Przywiązanie i no
stalgia do miejsca w którym się 
urodziłem i wychowałem, nie po
zwoliło mi pozostać na stałe za gra
nicą.

W roku 2006 nawiązałem kontakt 
z panem posłem Wiesławem Jan
czykiem i w ten sposób trafiłem do 
powiatowych struktur Prawa i Spra
wiedliwości. Mogę powiedzieć, że 
był to początek mojej działalności 
publicznej.

W tym samym roku wystartowa
łem w wyborach samorządowych

BYCIE RADNYM JEST SŁUŻBĄ SPOŁECZNĄ
Wywiad z Rafałem Rusnakiem, 
Radnym Powiatu Limanowskiego

do Rady Gminy Niedźwiedź; bez 
powodzenia.

W 2007 r. ukończyłem studia po
dyplomowe w Wyższej Szkole Kul
tury Społecznej i Medialnej w To
runiu, w zakresie „Wykorzystanie 
Funduszy Unijnych”.

Ponownej weryfikacji społecznej 
poddałem się w 2010 roku, wysta
wiaj ąc swoj ą kandydaturę na Wójta 
Gminy Niedźwiedź i do Rady Po
wiatu Limanowskiego; bez zwycię
stwa, ale uważam, że z dobrym wy
nikiem, co zachęciło mnie do dal
szej działalności publicznej, m.in. 
jako wiceprezes Stowarzyszenia 
Kulturalno - Oświatowego „Ziemia 
Limanowska”. W ten sposób, krok 
po kroku, startując w kolejnych wy
borach samorządowych w 2014 ro
ku zdobyłem mandat Radnego Po
wiatu Limanowskiego.

Chciałbym podziękować wszyst
kim wyborcom, którzy mi zaufali 
głosując na mnie, a tych którzy mie
li wątpliwości zapewniam, że tę 
odpowiedzialną służbę radnego 
powiatu,będę pełnił jak najlepiej 
potrafię, reprezentując wszystkich 
mieszkańców.

Co zdecydowało o tym, że zajął się 
Pan działalnościąpubliczną?

Byłem i jestem emocjonalnie bar
dzo związany z miejscem w którym 
się urodziłem i wychowałem. Jest to 
część mojej Ojczyzny Polski, która 
jest dla mnie jak Matka.Wszystkie 
sprawy w sferze publicznej, które są 
nieodłącznym elementem naszego, 
codziennego życia, nigdy nie były 
mi obojętne, a wszelką działalność 
na rzecz dobra wspólnego traktuję 
jako jedną z form patriotyzmu. My
ślę, że posiadam parę cech, które są 
niezbędne w działalności publicz
nej - mam tu na myśli między inny
mi umiejętność wysłuchania każde
go, nie uleganie negatywnym emo
cjom, nie uchylanie się od trudnych 
tematów, trudnych rozmów z tymi, 
którzy maj ą odmienne zdanie.

Uważam, że w działalności publi
cznej nie wystarczy być prawym 
człowiekiem, trzeba być również 
odważnym. Widzę potrzebę zorga
nizowania tych, którzy chcą anga
żować się w pracy dla dobra lokal
nej społeczności, dla dobra Polski.

Wjakich komisjach Rady Powia
tu Pan zasiada i jakimi problema
mi się zajmuje?

Jestem przewodniczącym Komi
sji ds. Infrastruktury Rady Powiatu 
Limanowskiego i członkiem Komi
sji ds. Problemów Bezrobocia.

Fakt uczestniczenia w tych komi
sjach sprawia, że szczególnie anga
żuję się w sprawy, które sąprioryte- 
towe w obszarze infrastruktury oraz 
bezrobocia. Zaangażowanie w in
nych obszarach wynikać będzie za
pewne z bieżących problemów oraz 
potrzeb mieszkańców naszego po
wiatu.

Pańskie pierwsze odczucia z obe
cności w Radzie Powiatu?

Sąpozytywne. Sesje Rady Powia
tu są dobrze zorganizowane, duże 
słowa uznania dla Biura Obsługi 
Rady, właściwe przygotowanie ma
teriałów na sesje, co ułatwia mi, ja 
ko radnemu pracę. Widzę, że Rada 
Powiatu funkcjonuje jako dobrze 
uzupełniający się zespół. Jeżeli je 
den radny nie zwróci na coś uwagi, 
zrobi to inny, swoista różnorodność 
wrażliwości. Oczywiście jest to 
zbyt krótki okres czasu, aby doko
nywać szerszej oceny.

O co będzie Pan zabiegał na fo
rum powiatu dla naszej Gminy?

Dziś, kiedy samorządy mają coraz 
większe problemy finansowe, uwa
żam, że należy stawiać na inwesty
cje, które przynoszą bezpośrednie 
wpływy do budżetu gminy. W przy
padku naszej Gminy jest to oczywi
ście budowa Ośrodka Uzdrowisko
wo - Rekreacyjnego na bazie wód 
geotermalnych w Porębie Wielkiej, 
j ak również szeroko poj ętej
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inrastruktury turystycznej. Mam tu 
na myśli planowany projekt tzw. in
frastruktury okołobasenowej, który 
zawiera między innymi budowę 
drogi uzdrowiskowej łączącej Po
rębę Górną z Rabką (przez Olszów
kę). Oczywiście, ważne będą rów
nież mniejsze projekty, np. budowa 
chodników w Koninkach i Koninie.

Chciałbym tu nadmienić, że wre
szcie rusza budowa Centrum Re
kreacji i Balneologii przy Ośrodku 
Wczasów Dziecięcych w Porębie 
Wielkiej i niech to będzie jakby 
„koło zamachowe” dla tego dużego 
projektu, który zakłada budowę 
Centrum Uzdrowiskowo - Rekrea
cyjnego.

Które z zadań do wykonania 
w naszej Gminie uważa Pan za 
priorytetowe w tej kadencji?

Jako radny powiatowy zobowią
zany jestem do służby na rzecz mie
szkańców całego powiatu, ale oczy
wistym jest, że przede wszystkim 
zabiegał będę o interesy naszej 
Gminy. Tak się składa, że inwesty
cje priorytetowe dla naszej Gminy 
są zarazem zadaniami strategicz
nymi dla całego powiatu. To po
wiat finansuje budowę Centrum 
Rekreacji Balneologii, powiat jest 
też większościowym udziałowcem 
w spółce „Gorczańskie Wody Ter
malne”, powiat partycypuje rów
nież w kosztach budowy chodni
ków. Tak więc moje zaangażowanie 
w realizacji zadań powiatu w oczy
wisty sposób przekłada się na rzecz 
rozwoju naszej Gminy.

Jak ocenia Pan rolę samorządu 
w dzisiejszej rzeczywistości? Co 
należałoby zmienić, a może ulep
szyć?

Samorząd powinien być bardzo 
ważnym ogniwem w funkcjonowa
niu Państwa. To w samorządach re
alizujemy cele fundamentalne dla 
Państwa, np. kształcenie dzieci 
i młodzieży. W samorządach budu
jem y Polskę lokalną, z samorządów 
powinny wychodzić inicjatywy, 
które będą brane pod uwagę w po
lityce centralnej, przecież to tutaj 
władzajestnajbliżej obywatela.

Niestety, dzisiaj mamy do czynie
nia z dużym osłabieniem samorząd
ności, wynika to z faktu, że samo
rządy są obciążane przez władzę

centralną nowymi zadaniami i od
powiedzialnością, za czym nie za
wsze idą środki pieniężne w odpo
wiedniej wysokości.

Bardzo ważne są dzisiaj dla samo
rządów tzw. środki unijne, które 
w dużej ilości powinny służyć 
zrównoważonemu rozwojowi, czy
li wyrównywaniu różnic w rozwoju 
bogatych metropolii, a Polską lo
kalną. Niestety, można zauważyć, 
że dzieje się akurat odwrotnie; wię
cej tych środków przeznacza się na 
rozwój metropolii, co sprawia, że 
w wielu miejscach powstają obsza
ry biedy. W wielu przypadkach sa
morządy lokalne nie mogą realizo
wać inwestycji korzystnych dla 
specyfiki swojego regionu, lecz in
westycje, które są objęte jakimś 
centralnie wyznaczonym progra
mem pomocowym. To samorządy 
lokalne powinny decydować o cha
rakterze swojego rozwoju, nie moż
na centralnie ograniczać tego roz
woju, np. „Natura 2000”. Reasu
mując, więcej środków na zadania 
narzucone przez władzę centralną, 
zrównoważony rozwój przez odpo
wiedni podział środków unijnych.

Jak Pan ocenia pracę naszych 
władz administracyjno-samorzą- 
dowych?

Nie chciałbym oceniać pracy na
szych władz samorządowych, lecz 
skupić się na przekonywaniu do 
swoich pomysłów, do mojej wizji 
funkcjonowania samorządu. Ocenę 
pozostawiam wyborcom, idea sa
morządności polega na tym, że oby
watele wybierają władzę, która ich 
reprezentuje i tą  władzę rozliczają 
i oceniaj ą przy urnie wyborczej.

Czy zaangażowanie mieszkań
ców w rozwój naszej „Małej Oj
czyzny” jest Pańskim zdaniem 
wystarczające, czy może zbyt słabe, 
by nie powiedzieć nikłe? Wystarczy 
wspomnieć choćby ostatnie miej
sce naszej Gminy w powiecie 
w dwóch ostatnich wyborach sa
morządowych.

Niestety, zaangażowanie miesz
kańców naszej Gminy w samorząd
ność jest bardzo słabe, o czym 
świadcząmiędzy innymi przykłady, 
które Pani podała. Ale nie obwiniał
bym tutaj tylko mieszkańców, pro
blem jest bardzo szeroki, ogólno

krajowy. Bardzo ważną rolę odgry
wają tu media, które budują świa
domość społeczną, niestety, bardzo 
często manipulacją medialną społe
czeństwo jest skutecznie zniechę
cane do aktywności społecznej. 
Często brak większego zaangażo
wania w sprawy społeczne wynika 
z braku czasu.

Brak większego zaangażowania 
w sprawy publiczne dobitnie od
czułem, kompletując listę kandyda
tów do Rady Gminy w ostatnich 
wyborach samorządowych. Było 
wielkim wyzwaniem skompleto
wać pełną listę, czyli 15 osób, oczy
wiście osób nie przypadkowych.

Frekwencja w ostatnich wyborach 
samorządowych faktycznie bardzo 
niska, no, może oprócz Podobina 
(ok 56%), myślę, że jest to efekt 
między innymi masowej emigracji 
młodego pokolenia oraz braku 
świadomości, jak ważny jest każdy 
głos oddany przy urnie wyborczej.

Na koniec pozwolę sobie zaapelo
wać do wszystkich: nie dajmy się 
zniechęcić do aktywności społecz
nej, choćby tej minimalnej czyli 
pójścia do wyborów. Mamy w tym 
roku wybory prezydenckie i parla
mentarne - zachęcam, aby uczestni
czyć w tych wyborach! To niepraw
da, że nie ma w Polsce kandydatów 
uczciwych i kompetentnych, są tacy 
którzy potrafią podnieść Polskę, 
odbudować struktury Państwa Pol
skiego.

Jeżeli Państwo będzie dobrze fun
kcjonować, to łatwiej będzie budo
wać silne samorządy, oparte na ucz
ciwości w służbie lokalnym społe
cznościom.

Dziękuję bardzo za rozmowę, ser
decznie pozdrawiam wszystkich 
Czytelników.

Dziękuję Panu, życzę zdrowia, 
wielu, wielu sukcesów, oraz satys
fakcji z pomyślnej realizacji za
mierzeń w działalności społecznej.

Rozmawiała Anna Liberda
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Uchwały Rady Gminy
Sesja styczniowa 

27.01.2015r.
Rada Gminy:
- uchwaliła Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na 
2015 rok;

- przyjęła budżet gminy na r. 2015
- uchwaliła Gminny Program Pro

filaktyki i Rozwiązywania Proble- 
mówAlkoholowych na 2015 rok;

- przyjęła wieloletnią prognozę fi
nansową Gminy;

- zdecydowała o utworzeniu mie
szkania chronionego oraz określe
nia szczegółowych zasad funkcjo
nowania i ponoszenia odpłatności 
za pobyt w mieszkaniu chronionym

- podwyższyła kryterium docho
dowe uprawniające do pomocy 
w zakresie dożywiania w  formie 
posiłku, zasiłku celowego na zakup 
posiłku lub produktów żywnościo
wych albo pomocy w formie rze
czowej dla osób objętych wielolet
nim programem wspierania finan
sowego gmin w zakresie dożywia
nia „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020;

- zmieniła uchwałę w sprawie za
rządzenia poboru podatków: od nie
ruchom ości, ro lnego, leśnego 
w drodze inkasa;

- zdecydowała o przejęciu od Po
wiatu Limanowskiego zadania pn. 
„Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej Nr K-1629 w miejsco
wości Poręba Wielka-Koninki - mo
dernizacja pieszego szlaku turysty
cznego do Gorczańskiego Parku 
Narodowego” oraz udzieleniu po
mocy rzeczowej dla Powiatu Lima
nowskiego.

- przyjęła program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy w 2015 roku.

*

Sesja lutowa 
14.02.2015r.

Rada Gminy:
- zatwierdziła plan pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy na 2015 r;
- dokonała zmiany Uchwały Rady 

Gminy Niedźwiedź z dnia 22 maja 
2014 r. sprawie określenia rodzajów 
dodatkowych usług świadczonych 
przez Gminę w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właści
cieli nieruchomości, zagospodaro
wania odpadów, oraz wysokości 
cen za te usługi;

- przyjęła uchwałę w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opła
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez wła
ściciela nieruchomości;

- dokonała zmiany uchwały Rady 
Gminy z dnia 28 X. 2013 r. w spra
wie wyboru metody ustalenia opła
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki ta
kiej opłaty oraz stawki za pojemnik 
o określonej pojemności;

- podjęła uchwałę o przystąpieniu 
Gminy Niedźwiedź do Stowarzy
szenia o nazwie „Forum Gmin Be
skidu Wyspowego”;

- zdecydowała o udzieleniu po
mocy finansowej dla Miasta Nowy 
Sącz;

- przyjęła wieloletnią prognozę fi
nansowej Gminy;

- dokonała zmian w planowanych 
dochodach, przychodach i wydat
kach budżetu Gminy na 2015 rok.

Sesja marcowa 
23.03.2015r.

Rada Gminy:
- uchwaliła zmiany w planowa

nych dochodach, przychodach i wy
datkach budżetu gminy na 2015 r.;

- podjęła decyzję o ustaleniu licz
by punktów sprzedaży napojów za
Wierających powyżej 4,5% alkoho

lu (z wyjątkiem piwa) przeznaczo
nych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży i w miejscu sprzedaży 
oraz zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów al
koholowych na terenie Gminy;

- dokonała zmiany uchwały z dnia 
27. 01. 2015 r. w sprawie; uchwale
nia Gminnego Programu Profilak
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla gminy na 2015 r;

- zmieniła uchwałę Rady Gminy 
z dnia 28 X 2013 r. w sprawie wy
boru metody ustalenia opłaty za go
spodarowanie odpadami komunal
nymi, ustalenia stawki takiej opłaty 
oraz stawki za pojemnik o określo
nej pojemności;

- powołała Gminną Komisję Wy
borczą dla prowadzenia wyborów 
sołtysów i członków rad sołeckich;

- wyraziła zgodę na udzielenie po
mocy finansowej dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po
żarnej w Limanowej;

- zdecydowała o udzieleniu po
mocy rzeczowej dla Powiatu Lima
nowskiego.

- zmieniła treść Uchwały w spra
wie: przejęcia od Powiatu Limano
wskiego zadania „Budowa chodni
ka przy drodze powiatowej w miej
scowości Poręba Wielka - Koninki, 
modernizacja pieszego szlaku tury
stycznego do Gorczańskiego Parku 
Narodowego” oraz udzielenia po
mocy rzeczowej dla Powiatu Lima
nowskiego;

- przyjęła wieloletnią prognozę fi
nansową Gminy;

- dokonała zmian w planowanych 
dochodach, przychodach i wydat
kach budżetu Gminy na 2015 rok.

Od red: Rezygnujemy z opisu se
sji, gdyż bardzo dokładny i szcze
gółowy ich przebieg zamieszczany 
jest w formie obszernego protokołu 
na stronie internetowej:

www.gminaniedzwiedz.iap.pl 
protokoły z posiedzeń Rady Gminy.

Stanisław Stopa

http://www.gminaniedzwiedz.iap.pl
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W KILKI ZDANIACH
Jak co roku w okresie bożonarodzeniowym odbyły 

się tradycyjne spotkania opłatkowe, których uczestni
cy przy wtórze kolęd i pastorałek wspominali miniony 
„stary rok” i składali sobie wzajemne życzenia na no
wy, 2015 rok.

Tradycyjnie w niedzielę „ostatkową” Stowarzysze
nie Osób Niepełnosprawnych im. św. Brata Alberta 
w Niedźwiedziu kwestowało przed kościołami naszej 
gminy. Jego przedstawiciele, barwnie przebrani za Cy
ganów, przy wtórze muzyki góralskiej obdarowywali 
wychodzących z kościołów solidnymi „malowanka
mi”. Tym sposobem, uszanowano stary obyczaj „Po 
Cyganach”, zarazem wzbogacając kasę Stowarzysze
nia o dobrowolne datki ofiarowane przez parafian.

W Niedzielę Palmową 29 marca po Mszach świę
tych o godzinie 10.00 w Porębie Wielkiej i o godzinie 
11.00 w Koninie, odbył się coroczny konkurs palm. 
Wśród dzieci, które przyniosły do kościołów własno
ręcznie wykonane palmy wyłoniono zwycięzców w 
kategoriach na najwyższą, oraz najładniejszą palmę. 
Przyznano również „Grand prix” dla najmłodszych 
uczestników konkursu, a także po kilka wyróżnień.

Księża z poszczególnych parafii rozdali upominki

i słodycze. Dziękujemy wszystkim, którzy przez 
udział w tych uroczystościach chronią od zapomnienia 
piękne tradycje kościelne i ludowe.

U czniow ie naszej 
Gminy odnieśli już na 
początku nowego ro
ku sukcesy sportowe. 
Oto ich osiągnięcia: 

Mistrzostwa Powia
tu  w koszyków ce: 
Szkoła Podstawowa - 
dziewczyny:

IV miejsce: Konina 
w składzie: Bednarz Justyna, Grzęda Małgorzata, Za
pała Paulina, Kowalczyk Sabina, Sutor Wiktoria, Wie- 
lowska Gabriela, Haras Wioletta, Trojak Weronika, 
Krzysztofiak Anita, Krzan Klaudia, Domagała Ga
briela, Porębska Sara.

Gimnazjum - chłopcy:
II miejsce: Poręba Wielka wskładzie: Zatorski Ma

ciej, Popielski Dariusz, Zapała Piotr, Zapała Dawid, 
Cichorczyk Adrian, Porębski Jerzy, Adamczyk Karol, 
Jania Piotr, Krzysztofiak Kamil.

5 lutego odbyły się mistrzostwa powiatu w narciar
stwie alpejskim w kategorii gimnazjum. Naszą Gminę 
reprezentowało Gimnazjum w Porębie Wielkiej.

W kategorii dziewcząt III miejsce zdobyła Anna Li
berda, a IV Agnieszka Kozyra, co łącznie dało II miej
sce w klasyfikacji drużynowej. Natomiast chłopcy 
zdobyli: V miejsce Kozyra Jan, VI Kałafut Sylwester, 
VII Misiura Michał, a XVI Liberda Dawid. Ogólnie 
zdobyli mistrzostwo powiatu w klasyfikacji druży
nowej. Zakwalifikowali się oni do zawodów o mi
strzostwo województwa, które odbędą się 16 marca 
w Kluszkowcach.

Aktualne zarobki wójtów i burmistrzów 
w naszym powiecie:

W. Pazdan, wójt Gminy Limanowa - 12 330 zł;
Cz. Rzadkosz, wójt Gminy Łukowica - 12 100 zł;
P. Stawarz, wójt Gminy Jodłownik - 12 100 zł;
W. Bieda, burmistrz Miasta Limanowa - 11 953 zł;
B. Węgrzyn, wójt Gminy Dobra - 11 688 zł;
B. Żaba, wójt Gminy Mszana Dolna - 11 580 zł;
A. Sołtys, wójt Gminy Słopnice - 11 460 zł;
J. Kowalczyk, wójt Miasta Mszana Dolna - 10 240 zł 
W. Sadowski, wójt Gminy Kamienica - 9 695 zł; 
(według stawek z poprzedniej kadencji)
J. Potaczek, wójt Gminy Niedźwiedź - 8 995 zł 
(według stawek z poprzedniej kadencji);
Cz. Stanisławczyk, wójt Gminy Laskowa - 8960 zł;
P. Ptaszek, wójt Gminy Tymbark - 6 702 zł.

Źródło:portalLimanowa.in S. Stopa
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BLIŻEJ BASENÓW 
TERMALNYCH?

Powiat limanowski otrzyma 783 tys. zł dofinansowania 
na przygotowanie dokumentacji inwestycji infrastruktural
nych, które pozwoląw pełni wykorzystać wody geotermalne 
w Porębie Wlk. Wicemarszałek S. Sorys podpisał z władza
mi powiatu umowę o wsparciu przedsięwzięcia w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Wsparcie unijne pozwoli na lepsze wykorzystanie potencja
łu wód termalnych w Porębie Wielkiej, a przede wszystkim 
powstanie atrakcyjnego miejsca wypoczynku, które przycią
gać będzie nie tylko mieszkańców regionu, ale turystów z ca
łej Polski. Powiat otrzyma dotację, która pozwoli na przygo
towanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury 
publicznej zapewniającej funkcjonalność oraz atrakcyjność 
obszarów cennych przyrodniczo i ekologicznie, a także infra
struktury gwarantującej dostęp do terenów turystycznych.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,4 mln zł, w tym 
zawiera się dotacja, która wyniesie 783 tys. zł. Dofinanso
wanie umożliwi rozpoczęcie prac przy budowie i przebudo
wie połączenia Rabka Zdrój - Raba, Niżna - Olszówka, Porę
ba, Wielka - Poręba Górna, a także zagospodarowanie i od
budowę parku podworskiego w Porębie Wielkiej. Dodatkowo 
w projekcie uwzględniono przygotowanie dokumentacji dla 
budowy sieci wodociągowej zasilającej obszar aktywności 
turystycznej, przyłącza wody termalnej (solankowej), a także 
studium wykonalności. Roboty dotyczące połączeń drogo
wych polegać będą na odnowieniu istniejącej nawierzchni 
oraz wykonaniu robót uzupełniających takich jak poszerze
nia, zatoki parkingowe, pobocza, oznakowanie itp. Nato
miast w parku podworskim nie tylko odbudowane zostaną 
drogi wewnętrzne i deptaki, ale także powstaną nowe odcin
ki, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Pla
nowane są też prace renowacyjne, dotyczące m.in. oświe
tlenia i ogrodzenia kamiennego oraz budowa całkiem no
wych obiektów m.in. punktów widokowych. Konserwacji zo
staną poddane budynki zabytkowe, które w przyszłości przy
ciągać mają zwiedzających. Planowane są też prace reno
wacyjne dotyczące m.in. oświetlenia i ogrodzenia kamien
nego oraz budowa całkiem nowych obiektów m.in. punktów 
widokowych.

9 marca przy Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wlk. 
odbyło się uroczyste rozpoczęcie realizacji I etapu stworze
nia Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermal
nych, tj. budowy Zakładu Przyrodoleczniczego. Po rozstrzy
gnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy zadania o warto
ści prawie 12 mln zł, mogąruszyć prace budowlane.

Gospodarzami uroczystości byli starosta J. Puchała, wójt 
gminy Niedźwiedź J. Potaczek i dyrektorka Domu Wczasów 
Dziecięcych A. Duda. Udział wzięli przedstawiciele pozosta
łych udziałowców spółki: wójt gminy Mszana Dolna B. Żaba, 
sekretarz miasta M. Baran i przewodnicząca Rady A. Mo
drzejewska - Potaczek, poseł W. Janczyk, radny wojewódzki 
G. Biedroń, przewodniczący T. Krupiński z radnymi powiatu 
i członkowie zarządu i B. Drąg z firmy Rem-Bud, która ma 
zbudować Zakład Przyrodoleczniczy.

Pierwsze łopaty w ziemię wbili starosta J. Puchała, prze
wodniczący Rady Powiatu T. Krupiński i B. Drąg, przedsta
wiciel firmy Rem-Bud. -Znajdujemy się na placu, gdzie w nie
długim czasie będzie remont części uzdrowiskowej, Zakład 
Przyrodoleczniczy, który chcemy wybudować. Tu gdzie stoi
my, będzie znajdował się otwarty basen, a pozostała część 
po adaptacji i rozbudowie, będzie częścią uzdrowiskowo-le- 
cznicza - zapewniał starosta. Jak mówił, w niewielkiej odle
głości od Domu Wczasów Dziecięcych około 300 m, tuż za 
parkiem podworskim, w przyszłości ma powstać kompleks 
termalnych basenów rekreacyjnych. Nie będzie to zadanie 
realizowane przez powiat, ma się go podjąć prywaty inwe
stor we współpracy ze spółką Gorczańskie Wody Termalne.

- Po wybudowaniu tego kompleksu w niedługiej przyszło
ści chcemy wybudować drogę uzdrowiskową z Rabki do Po
ręby Wielkiej, z Poręby przez Koninę i Mszanę Górną do 
Szczawy. W dalszej kolejności chcemy współpracować z 
uzdrowiskami: Wysowa, Muszyna, Krynica i Szczawnica.

Janusz Potaczek zwrócił się do przedstawiciela wykonaw
cy inwestycji oraz dzieci spędzających czas w Domu Wcza
sów Dziecięcych. - Powiem bardzo krótko:„słowo ciałem się 
stało”. Chcę zaznaczyć, że 30 lat temu, to co stoi za nami, ja  
budowałem, będąc dyrektorem sąsiedniego zakładu. To, że 
po 30 latach się to nie rozleciało, jest wynikiem dobrej roboty. 
Apeluję do przedstawiciela wykonawcy by wziąć z tego przy
kład i gdy będzie już kończył, to żeby też wszystko było odpo
wiedniej jakości. Zwracam się do młodzieży: uczestniczycie 
w historycznym momencie. Gdy przyjedziecie tutaj za parę 
lat, nie poznacie tego terenu. Pamiętajcie o tym!

Kilka zdań na temat pierwszych planów, jakie rodziły się 
w głowach samorządowców na temat ciepłej solanki, powie
dział przewodniczący Rady Powiatu T. Krupiński. - Wszyscy 
czekaliśmy na ten dzień. O rozwoju geotermii w Porębie każ
dy słyszał już od kilkudziesięciu lat. Ja usłyszałem po raz 
pierwszy od Wójta Potaczka ponad 20 lat temu. Wówczas 
w czasie spotkania towarzyskiego wymieniliśmy opinię, że to 
głęboko zakopane bogactwo należałoby pozyskać, aby słu
żyło nam wszystkim i dobru lokalnemu. T. Krupiński przeko
nywał, że miejscowość ma ogromny potencjał, znacznie 
większy niż tereny pod Tatrami; tam woda z głębi ziemi jest 
jedynie ciepła, podczas gdy solanka w Porębie ma właści
wości lecznicze. Wytrwałości gratulował samorządowcom 
poseł Wiesław Janczyk.

We wtorek, w ostatni dzień marca, zgodnie z wcześniej
szymi zapowiedziami, zebrała się Rada Nadzorcza samo
rządowej spółki „Gorczańskie Wody Termalne”, odpowie
dzialna za realizację inwestycji w Porębie Wielkiej. Członko
wie rady spotkali się, aby wybrać nowego prezesa spółki. Za
stąpił on Marka Mąkowskiego, który na to stanowisko został 
powołany pod koniec 2009 r. Decyzja o rezygnacji nie była 
żadnym zaskoczeniem dla udziałowców, gdyż były już pre
zes, zajmujący równocześnie stanowisko sekretarza Urzędu 
Gminy, odejść chciał już przed rokiem. Procedura powołania 
nowego prezesa trwała 3 miesiące. Najpierw wspólnicy wraz 
z członkami Rady Nadzorczej spółki prowadzili rozmowy z 4 
osobami. Spośród nich wyłoniono dwie najlepsze kandyda
tury, spełniające wymagania wspólników. Prezesem spółki 
wybrany został Andrzej Mazur. To 55-letni samorządowiec 
pochodzący z Głowna, jest absolwentem Uniwersytetu Wro
cławskiego, ukończył Instytut Nauk Politycznych, a w 1996 r. 
podyplomowe studium zarządzania jednostkami gospodar
czymi na Wydziale Prawa iAdministracji tegoż uniwersytetu. 
Z samorządem związany od końca lat 90. Przez cztery lata 
zasiadał w Radzie Miejskiej w Łasku, potem pracował w tam
tejszym Starostwie Powiatowym.

Wybór i opracowanie całości - Stanisław Stopa, przy wy
korzystaniu materiałów zamieszczonych na stronie Lima- 
nowa.in, oraz portalu TV28.
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- Wójt czynił starania, a powiat będzie partnerem 
przy realizacji tej inwestycji - mówił Marek Urbański, 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Limanowej.

W następnych latach długość chodnika będziemy 
przeciągać tak, aby dojść do wyciągu. Jest to przykład 
dobrej współpracy i nie je s t to pierwsza inwestycja we 
współpracy z powiatem limanowskim. Zaś, co dotyczy 
rozwoju budowy basenów geotermalnych, to w związ
ku z nimi konieczna je s t modernizacja i przebudowa 
ciągów drogowych. Połączenie dróg między Porębą, 
a Olszówką jes t problemem ze względu na osuwiska. 
Na dzień dzisiejszy to kwestia uzgodnień i sporządza
nia dokumentacji.

Na zakończenie spotkania w imieniu radnych Gminy 
oraz mieszkańców Poręby Wielkiej serdeczne podzię
kowania na ręce Wicemarszałka przekazał radny z Po
ręby Wielkiej Zenon Dziedzic.

Anna Liberda

SĄ PIENIĄDZE NA NOWY 
CHODNIK W PORĘBIE WIELKIEJ

W piątek 6 lutego odbyło się spotkanie w Porębie 
Wielkiej w hotelu „Górski Raj”, na którym Członek 
Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław So- 
rys przekazał na ręce Wójta Gminy Janusza Potaczka 
promesę w wysokości 500 tysięcy zł na budowę chod
nika przy drodze powiatowej z Koninek do Poręby W.

Uroczystego otwarcia spotkania i przywitania gości 
dokonał Wójt Janusz Potaczek. Uczestnikami spotka
nia byli: Wicemarszałek Małopolski Stanisław Sorys, 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Urbań
ski, Radna Sejmiku Małopolskiego Barbara Dziwisz, 
Radny Powiatowy Rafał Rusnak, radni Poręby Wiel
kiej poprzedniej kadencji, radni Gminy Niedźwiedź 
obecnej kadencji, pracownicy Urzędu Gminy, Dyrek
tor Gorczańskiego Parku Narodowego Janusz Toma
siewicz, Prezes Oddziału Związku Podhalan Tadeusz 
Cichański, Proboszcz parafii w Porębie Wielkiej ks. 
Zdzisław Bogdanik, sołtys i mieszkańcy Poręby kape
la regionalna Kaczory.

- W Polscejest niewiele miejscowości, w których fu n 
kcjonuje 500 gospodarstw agroturystycznych. To po 
kazuje czym jes t i czym może być rozwój turystyki dla 
gminy Niedźwiedź. Turyści przede wszystkim oczekują 
szerokiej oferty oraz zróżnicowanej infrastruktury. 
Zmodernizowany szlak turystyczny z pewnością tę in
frastrukturę wzbogaci - mówił wicemarszałek Stani
sław Sorys. - Bardzo się cieszę, że mam możliwość 
przekazania dofinansowania na ten projekt. Wszyst
kim gratuluję, szczególnie tym, którzy wspierali Wójta 
w dążeniu do realizacji tego zadania.

Zakres prac nad projektem obejmie opracowanie do
kumentacji technicznej oraz wszelkie prace inwesty
cyjno - modernizacyjne. Zastosowanie nawierzchni 
szlaku z kostki brukowej będzie harmonizowało 
z okolicznym krajobrazem oraz z wcześniejszymi roz
wiązaniami estetycznymi i technicznymi zastosowa
nymi przy budowie tego typu inwestycji.

Niemal kilometr nowego chodnika powstanie przy 
drodze powiatowej z Koninek do Poręby Wielkiej. 
Wicemarszałek Małopolski w dniu 6 lutego w hotelu 
:Górski Raj” w Porębie Wielkiej przekazał Januszowi 
Potaczkowi umowę o dofinansowanie projektu na 
kwotę 500 tysięcy zł.

Do przetargu zgłosiły się 22 firmy. Wygrała firma 
z Kamienicy, która za niecałe 400 tys. złotych wybu
duje 961 m chodnika. Sam Janusz Potaczek był zdzi
wiony i na głos zastanawiał się: czy je s t możliwe, aby 
za taką kwotę można było wybudować chodnik?

- Wygrała firma, która zaproponowała najmniejszą 
kwotę, zgodnie z przepisami, stwierdził Wójt. Jak tylko 
pogoda pozwoli, ruszymy z pracami. Mam nadzieję, że 
mieszkańcy będą wyrozumiali, kiedy ta inwestycja się 
rozpocznie i nie będą narzekać na utrudnienia, bo
wiem chodnik budujemy zmyślą o ich bezpieczeństwie.

Szacuje się, że w ciągu roku ze zmodernizowanego 
szlaku turystycznego skorzysta około 20 tys. osób. Za
stosowanie nawierzchni z kostki brukowej będzie har
monizowało z okolicznym krajobrazem oraz wcześ
niejszymi rozwiązaniami estetycznymi i techniczny
mi utwardzania terenów dla wędrówki pieszych.

- Chodnik będzie uzupełnieniem pakietu produktów  
i usług turystycznych, których celem jes t zaspokojenie 
potrzeb ludzi odwiedzających te tereny - mówił Stani
sław Sorys. To tylko niewielka część większej inwesty
cji, która ju ż  się tu w Porębie rozpoczęła, a mówię 
oczywiście o budowie basenów geotermalnych.

Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ra
mach Osi Priorytetowej 3. „Turystyka i przemysł kul
turowy”, Działanie 3.1 „Rozwój infrastruktury tury
stycznej”, Schemat C „Rozwój produktów i oferty tu
rystycznej regionu”.

Stanisław Stopa
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STRAŻACY PODSUMOWALI ROK2014

8 lutego 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Spra
wozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwie
dziu. Po wprowadzeniu sztandaru na salę obrad, Pre
zes OSP Andrzej Smaciarz powitał przybyłych gości 
wśród których byli: Kazimierz Czyrnek- Członek Pre
zydium Wojewódzkiego Związku OSP w Krakowie, 
Tomasz Pawlik - Zastępca Komendanta Powiatowej 
Straży Pożarnej w Limanowej, Tadeusz Patalita - Pre
zes Zarządu Miejsko - Gminnego w Mszanie Dolnej, 
Janusz Potaczek - Wójt Gminy Niedźwiedź, Anna Li
berda -Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.

Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybra
no Andrzeja Gruszczyka, który poprowadził obrady.

Po zatwierdzeniu składu poszczególnych komisji na
stąpiła uroczysta chwila, podczas której Kazimierz 
Czyrnek wręczył druhom odznaczenia. Otrzymali je: 
Florczak Marek, Misiura Mateusz, Palka Marek, Sma- 
ciarz Magdalena, Zapała Tomasz.

Wdalszej części zebrania wysłuchano sprawozdań.
Sprawozdanie z działalności OSP w Niedźwiedziu za 

rok 2014 przedstawił zebranym Prezes OSP Andrzej 
Smaciarz, a oto najważniejsze jego wątki:

„Rok 2014 dla naszej jednostki był rokiem wytężonej 
pracy w porównaniu do lat ubiegłych. Było to spowo
dowane przez powódź, która wystąpiła na terenie na
szej Gminy. Następnie kataklizm nawiedził w sierpniu 
miejscowość sąsiedniej gminy, Kasinkę Małą. Wzrosła 
również o 100% ilość pożarów oraz miejscowe zagro
żenia. Jak co roku, pełniliśmy wartę przy Grobie Pań
skim w Niedźwiedziu i Porębie Wielkiej. Braliśmy 
udział w uroczystościach: 3 Maja, św. Floriana, Majów
ka u Orkana, Powiatowy Dzień Strażaka, Dożynki 
Gminne, pielgrzymki: na Turbacz strażaków z terenu 
Gorców, do Limanowej, do Łagiewnik, Koronacji Matki 
Boskiej Fatimskiej w Porębie Wlk., uroczystości 11 li
stopada, poświęcenie wozu bojowego w Kasinie Wiel
kiej i w Lubomierzu, spotkaniu poświęconym podsu
mowaniu działań straży w powiecie limanowskim.

W dniu 20 października 2014 r. odbyły się ćwiczenia 
z KSRG w Limanowej, natomiast 27 XI odbyła się in
spekcja gotowości operacyjnej jednostki OSP, prze
prowadzona przez pracowników Państwowej Straży 
Pożarnej w Limanowej z wynikiem pozytywnym.

W minionym roku druhowie doskonalili swe umiejęt
ności na kursach: Kurs podstawowy ukończyli: Cież

Bartłomiej, Domagała Szczepan, Kowalczyk Stani
sław, Krzan Paweł, Liberda Sylwester, Nowak Albert, 
Smaciarz Krzysztof, Smaciarz Marcin. Kurs konser
watora sprzętu: Domagała Szczepan, Potaczek Jerzy. 
Kurs ratownictwa technicznego: Piwowar Jacek.

Otrzymaliśmy dotację z KRSG w wysokości 3081 zł, 
oraz z budżetu Gminy, za którą m.in. wykonany został 
remont pomieszczeń magazynowych, kotłowni i kory
tarza w budynku OSP. Tu chciałbym podziękować 
Wójtowi Januszowi Potaczkowi oraz radnym z prze
wodniczącym E. Krzysztofiakiem za wspieranie i nie 
żałowanie środków finansowych na zabezpieczenie 
potrzeb straży.

Za kalendarze na 2015 rok uzbieraliśmy 10 500 zł. 
Część pieniędzy zostanie przeznaczona na zakup 
umundurowania galowego dla naszych 6 nowych dru
hów, którzy rozpoczęli szkolenie podstawowe. Mam 
satysfakcję, że drugi rok z kolei wstępuje tylu druhów 
w nasze szeregi.

Na zakończenie chciałbym podziękować całemu Za
rządowi OSP i wszystkim druhom za owocną współ
pracę w ciągu całego roku, a młodym kandydatom ży
czyć sukcesu i zadowolenia oraz wytrwałości w przy
szłych działaniach, sponsorom, którzy nas wspierają 
finansowo i materialnie. Są nimi: Urząd Gminy Niedź
wiedź, Zakład Produkcji Mięsno-Wędliniarskiej Marek 
Florczak, Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, Auto- 
Serwis Michał Michorczyk Podobin, Piekarnia Bożena 
i Jan Potaczek Niedźwiedź, Piekarnia Rusnak Teresa, 
Ciastkarnia Zapała Mariusz, Tartak Piotr Talarek, FHU 
Polmar Marek Talarek, Stan-Tynk Niedźwiedź, PZU 
SA.”

Wystąpienie Prezesa OSP uzupełniły: Sprawozda
nie z działalności bojowej OSP, które przedstawił dh. 
naczelnik Piotr Misiura, sprawozdanie finansowe Wie
sław Kowalczyk, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyj
nej Marcin Ważydrąg. Po ich wysłuchaniu na wniosek 
Komisji Rewizyjnej, zebrani jednogłośnie udzielili Za
rządowi OSP absolutorium za okres sprawozdawczy.

W dalszej części zebrania Prezes A. Smaciarz 
przedstawił zebranym projekt planu działalności i pla
nu finansowego na bieżący rok. Po dyskusji na nim, 
głos zabierali: dh. Kazimierz Czernek, gratulując stra
żakom dotychczasowej działalności. Zwrócił uwagę 
na szkolenia, które odgrywają ważną rolę w podno
szeniu kwalifikacji strażaków. Przedstawił kalendarz 
imprez powiatowych i wojewódzkich w których jedno
stka powinna brać udział. Tomasz Pawlik przedstawił 
zdarzenia w minionym roku na terenie powiatu. Tade
usz Patalita podziękował strażakom za aktywny udział 
w ratowaniu życia i dobytku nie tylko mieszkańców na
szej Gminy. Anna Liberda życzyła Prezesowi OSP 
Andrzejowi Smaciarzowi dobrej współpracy z Radą 
oraz Wójtem Gminy, a strażakom dzielności i odwagi 
w podejmowanych działaniach.

Bez zastrzeżeń przyjęto plan działalności i plan fi
nansowy na bieżący rok. W dyskusji poruszono: spra
wę zakupu letniego samochodu gaśniczo - terenowe
go, projektowane zakupy wyposażenia, kalendarz 
szkoleń i ćwiczeń OSP w powiecie limanowskim w ro
ku 2015. Kończąc oficjalną część spotkania A. Sma
ciarz podziękował zebranym za udział i zaprosił wszy
stkich na tradycyjny poczęstunek, ufundowany przez 
sponsorów. Anna Liberda
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Rusza modernizacja oficyny 
dworskiej w Parku Wodzickich

Pod koniec minionego roku po
myślnie zakończyły się wieloletnie 
starania Gorczańskiego Parku Na
rodowego o uzyskanie środków 
finansowych na modernizację daw
nej oficyny dworskiej, znajdującej 
w zabytkowym parku w Porębie 
Wielkiej. W ostatnich dniach grud
nia 2014 roku podpisana została 
stosowna umowa z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
na dofinansowanie przedsięwzięcia 
pn. „Termomodernizacja budynku 
oficyny dworskiej w Porębie Wiel
kiej z wykorzystaniem odnawial
nych źródeł energii w Gorczań
skim ParkuNarodowym”.

Prace powinny rozpocząć się 
w maju 2015 roku i trwać będą dwa 
lata. W pierwszej kolejności doko
nana zostanie przebudowa obiektu, 
w wyniku której przywrócony 
zostanie przedwojenny wygląd 
budynku, znany z historycznych fo
tografii obiektu z okresu okupacji. 
Od strony zachodniej budowla zy
ska portyk oparty na kolumnach, 
z ozdobnym tympanonem. Obecny 
dach dwuspadowy z jaskółkami po
kryty blachą falistą zostanie zamie
niony na dach łamany typu polskie
go, pokryty tzw. gontodachówką. 
Odtworzenie tych elementów pro
wadzone będzie według założeń 
p ro jek tow ych  za tw ierdzonych  
przez Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków.

W drugim etapie prowadzone bę
dą prace w części przyziemia, która 
zostanie odpowiednio adaptowana 
na cele wystawiennicze. Wykonana 
zostanie instalacja odnawialnych 
źródeł ciepła, którą będą tworzyły 
gruntowe pompy ciepła oraz insta
lacja solarna.

Po remoncie obiekt pełnić będzie 
funkcję edukacyjną i wystawienni
czą. W zabytkowych kamiennych 
piwnicach z XVII wieku utworzona 
zostanie ekspozycja, prezentująca 
walory przyrodnicze Gorców, a tak

że historię tego terenu. Na parterze 
znajdą się m.in.: sala edukacyjna, 
projekcyjna, biblioteka. Na piętrze, 
w części poddaszowej zlokalizowa
ne będą mieszkania służbowe dla 
pracowników Gorczańskiego Parku 
Narodowego, z osobną klatką wej
ściową.

Gorczański Park Narodowy nie
bawem podejmie starania o środki 
finansowe na wyposażenie obiektu, 
a przede wszystkim na urządzenie 
nowoczesnej ekspozycji, która zo
stanie przygotowana głównie z my
ślą o młodych odbiorcach, umożli
wi aktywne zwiedzanie, z wykorzy
staniem dostępnych środków tech

nicznych, będzie dużą atrakcją, 
głównie dla grup szkolnych oraz 
rodzin z dziećmi, co zapewne 
przełoży się na zwiększoną liczbę 
zwiedzających.

Dzięki podjętemu projektowi mo
dernizacji oficyny dworskiej Park, 
a także Gmina Niedźwiedź, zyska 
ważny obiekt edukacyjno - wysta
wienniczy. Będzie bardzo dobrym 
uzupełnieniem projektu pn. „Przy
gotowanie projektu budowy infra
struktury obszaru aktywności tury
stycznej na bazie potencjału wód

geotermalnych w Porębie Wlk.” jak 
również jednego z zadań w przywo
łanym projekcie pn. „Zagospoda
rowanie i odbudowa parku podwor
skiego hrabiów Wodzickich w Po
rębie Wielkiej”, które to prowadzi 
Zarząd Powiatu Limanowskiego.

Ewa Strauchmann 
Zespół Edukacji i Udostępniania 
Parku w Gorczańskim Parku 

Narodowym

Od red.: Wizualizację oficyny za
mieszczamy na ostatniej stronie.
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GŁOS MA SZKOŁA W PODOBINIE

Dzień Babci i Dziadka
Mimo, że styczeń jest miesiącem zimowym, pełnym 

chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne w roku, kiedy 
każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to 
święto naszych kochanych babć i dziadków.

Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku 
kojarzą się z ciepłem, miłością, i wszystkim, co dobre. 
Nikt inny poza nimi nie ma tyle cierpliwości, zrozu
mienia i zwykłej ludzkiej życzliwości dla dużych i ma
łych problemów dzieci. One to wiedzą i czują, dlatego 
zaprosiły swoje babcie i dziadków z okazji ich święta 
na uroczyste spotkanie do szkoły.

Uroczystość odbyła się 21 stycznia w Zespole Placó
wek Oświatowych w Podobinie. Z tej okazji ucznio
wie pod opieką Anny Cichórz i Agnieszki Bryk przy
gotowali piękną dekorację sali gimnastycznej, która 
jaśniała od różnego rodzaju bieluteńkich gwiazd.

Przybyłych gości, wśród których byli ks. Dziekan 
Marek Wójcik i wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Anna Liberda, serdecznie powitała Dyrektor Barbara 
Dziwisz, która w imieniu swoim, pracowników oraz 
uczniów złożyła seniorom najlepsze życzenia.

Na tle ciekawie i kolorowo przygotowanej dekoracji 
maluszki z „Przedszkola pod tęczą” pod opieką Lucy
ny Krzysztofiak oraz Doroty Sochackiej zaprezento
wały ciekawy program w postaci piosenek i tańców, 
dedykowany licznie przybyłym babciom i dziadkom.

Program artystyczny na ten szczególny dzień przy
gotowany również przez Annę Cichórz i Agnieszkę 
Bryk dostarczył wiele radości i wzruszeń.

Przy świątecznie udekorowanych stołach, kawie, 
herbacie i wyśmienitych wypiekach goście podziwiali 
kunszt aktorski swoich wnuków. Specjalną niespo
dzianką był występ orkiestry dętej z Niedźwiedzia, 
który pięknie grał i śpiewał kolędy.

Na koniec tej jakże miłej uroczystości, wszyscy zo
stali obdarowani piernikami w kształcie serca. Ko
chanym babciom i drogim dziadkom jeszcze raz życzę 
samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli 
dumni ze swych wnuków jak w tym  dniu. A. Liberda

I miejsce Gimnazjum Publicznego w Zespole Pla
cówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie

Zespół Placówek Oświatowych w Podobinie jest 
szkołą, która w szczególny sposób dba o wychowanie 
dzieci i młodzieży w duchu odpowiedzialności za 
zdrowie swoje i innych. Działania prowadzone syste
matycznie w naszej szkole w zakresie promocji zdro
wego stylu życia, zgodnego z zaleceniami Europej
skiego Kodeksu Walki z Rakiem zostały docenione 
oraz nagrodzone I miejscem w konkursie w kategorii 
gimnazjum.

Organizatorami konkursu są: Szpital Wojewódzki 
św. Łukasza w Tarnowie, Tarnowski Ośrodek Onko
logiczny, Ośrodek Programów Profilaktycznych oraz 
Kuratorium Oświaty w  Krakowie, Delegatura w  Tar
nowie. W konkursie oceniano działania podejmowa
ne w szkole, które służą promocji zdrowego stylu ży
cia. Sprawozdanie przygotowano wformie prezentacji 
PowerPoint.

Podczas uroczystej konferencji w Tarnowie pod na
zwą „Edukacyjne Programy Upowszechniające 
Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Ra
kiem” - 5 marca 2015 roku otrzymaliśmy certyfikat 
„Szkoły Upowszechniającej Zalecenia Europejskiego 
Kodeksu Walki z Rakiem” oraz liczne nagrody. Mie
liśmy również okazję podzielić się dobrymi praktyka
mi realizowanymi w naszej szkole na forum.

Sukces, który odniosła nasza szkoła, to efekt pracy 
wszystkich nauczycieli, którzy podejmują lub wspo
magają działania służące edukacji prozdrowotnej. 
Bardzo ważne jest zaangażowanie dzieci i młodzieży 
oraz pomoc rodziców, pani pielęgniarki i innych osób 
pracujących w  instytucjach, z którymi nawiązaliśmy 
współpracę i za którą serdecznie dziękujemy.

Koordynator projektu - mgr Joanna Wójtowicz
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II PIKNIK O BEZPIECZEŃSTWIE 
mówię „NIE” i jestem bezpieczny...

...odbył się 24 marca w Zespole Placówek Oświato
wych w Podobinie. Organizatorami byli: ZPO w Po- 
dobinie - Dominika Gniecka, Joanna Wójtowicz, we 
współpracy z GOPS , Komisariatem Policji z Mszany 
Dolnej i OSPwNiedźwiedziu.

Imprezę otworzyła Dyrektor Szkoły Barbara Dzi
wisz, która powitała gości z Policji z Mszany Dolnej, 
strażaków miejscowej OSP, pracowników GOPS oraz 
nauczycieli i uczniów.

Radośnie zrobiło się po występie szkolnej grupy wo
kalnej, po którym młodzież zaprezentowała przedsta
wienie przygotowane przez Samorząd Uczniowski.

Z kolei przedstawiciele poszczególnych klas prezen
towali ciekawie i pomysłowo wykonane transparenty 
„Mówię NIE i jestem bezpieczny”

W trakcie pikniku przeprowadzono szereg zabaw 
oraz konkursów. Uczniowie wraz z rodzicami wysłu
chali prelekcji Anny Pękała (Komendant Komisariatu 
Policji w Mszanie) na temat bezpieczeństwa w sieci 
internetowej. Następnie odbyła się rywalizacja ucz
niów, rodziców i nauczycieli w konkursie „Super- 
Starcie” o zdrowiu i bezpieczeństwie. W czasie trwa
nia tego konkursu delegacje z poszczególnych klas 
przygotowywały konkursową sałatkę wiosenną „bom
ba witaminowa”. Podczas pikniku każdy mógł skorzy
stać z dodatkowych atrakcji. Przygotowano bowiem: 
stoisko o bezpieczeństwie, degustację kolorowych sa
łatek, była możliwość pomiaru ciśnienia krwi oraz 
zbadania masy ciała, nauka Zumby dla najmłodszych, 
pokaz ćwiczeń relaksacyjnych, zaś na placu przed 
szkołą odbyły się zajęcia z bezpieczeństwa ruchu dro
gowego, pokaz wozu strażackiego oraz radiowozu.

Dzięki sponsorom - właścicielom firm: Marek i Anna 
Florczak, Silla Bis, Teresa Rusnak, Bożena i Jacek Po- 
taczek, Kroczka Katarzyna - Apteka Mszańska, ZPO 
w Podobinie, Biesiada Gorczańska, Summit z Mszany 
Dolnej, dzieci i zaproszone osoby miały poczęstunek, 
a uczniowie biorący udział w konkursach nagrody.

Anna Liberda

Na ręce Szanownego Pana Doktora Artura Klechy, 
Ordynatora Oddziału Kardiologii Inwazyjnej „Inter
card” w Nowym Tagu, składam najserdeczniejsze po
dziękowania dla wspaniałego zespołu lekarzy za wiel
ką, bezinteresowną troskę, leczenie i opiekę medyczną 
wczasiem ojegopobytuw dniach 15.03 -23.03 2015r.

Po raz ósmy leczyłem się w szpitalach, miło wspo
minam troskę personelu lekarsko - pielęgniarskiego 
tych szpitali, pragnę jednak gwoli dania świadectwa 
prawdzie zaznaczyć, że takiej opieki nie spotkałem 
dotychczas nigdzie. Pozostaję pod wrażeniem wspa
niałej organizacji pracy, perfekcji w pracy zespołu le
karskiego, nienagannego i uprzejmego zespołu Pań 
pielęgniarek. Cała kadra lekarska, pielęgniarska, oraz 
pozostali pracownicy zasługują na najwyższe wyrazy 
uznania. Wzorowa czystość, urozmaicone, bardzo 
smaczne posiłki są dopełnieniem tego, chciałoby się 
powiedzieć mechanizmu „szwajcarskiego zegarka”, 
jakim jest bez wątpienia Oddział Kardiologii Inwa
zyjnej w nowotarskim szpitalu.

Nie życzę nikomu choroby, ale życie jest życiem, 
wszystko może się zdarzyć. Kiedy więc zajdzie po
trzeba ratowania go po zawale serca, bądź chorób 
związanych z układem krążenia, z pełną odpowie
dzialnością polecam ten doskonale leczący Oddział 
Kardiologii Inwazyjnej „Intercad” w Nowym Targu. 
Tu naprawdę „RATUJĄ ŻYCIE” zgodnie z najwyż
szymi standardami sztuki medycznej. Dane mi było 
przetestować to na własnej osobie. Jestem pełen auten
tycznego uznania! Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję 
za ratowanie mi życia oraz doskonałą opiekę medycz
ną! Niech Bóg Wam wszystkim wynagrodzi!

Ps. Podziękowania kieruję także dla zespołu karetki 
pogotowia ratunkowego, przede wszystkim zaś do 
grona lekarsko - pielęgniarskiego szpitala w Limano
wej za ratowanie mi życia w sali reanimacyjnej.

Stanisław Stopa z Koniny

Składamy wyrazy serdecznego podziękowania Panu 
Ordynatorowi Sanatorium „Rabczański Zdrój”w Rab
ce dr Janowi Ceklarzowi, Paniom i Panom fizjotera
peutom za wzorową opiekę medyczną, pracownikom 
zaplecza kuchennego za smaczne i urozmaicone po
siłki, oraz wszystkim pracownikom Ośrodka za miłą 
obsługę i grzeczność. Dyrekcji Uzdrowiska gratuluje
my tak solidnej kadry medycznej oraz administracyj
no-obsługowej „Rabczańskiego Zdroju”.

Gizela i Stanisław Stopa z Koniny
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G dzie m o żn a  spożyw ać 
n ap o je  alkoholow e?

Warto wiedzieć...
Jednym z punktów obrad na sesji 

Rady Gminy w dniu 23 III było pod
jęcie uchwały w sprawie uchwale
nia Gminnego Programu Profilak
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2015 rok, oraz 
ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych zawierają
cych powyżej 4,5% alkoholu (z wy
jątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży 
i w miejscu sprzedaży oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i po
dawania napojów alkoholowych na 
naszym terenie.

Rada Gminy poprzez podjęcie po
wyższych Uchwał, zmieniła wcześ
niejsze z lat: 2001, 2003, 2005 oraz 
2011 w sprawie usytuowania, wa
runków sprzedaży, liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych 
(z wyjątkiem piwa). Ponieważ nie
kiedy w dyskusjach pojawiają się 
kontrowersje na temat warunków 
dystrybucji i spożywania napojów 
alkoholowych (włącznie z piwem), 
podajemy aktualnie obowiązujące, 
uchwalone przez Radę Gminy prze
pisy prawne.

1. Ustala się dla terenu Gminy 
Niedźwiedź 20 punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych powyżej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży oraz 12 punk
tów sprzedaży tychże napojów, 
p rzezn aczo n y ch  do spożycia  
w miejscu sprzedaży.

2. Ustala się następujące zasady 
usytuowania na terenie Gminy 
miejsc sprzedaży napojów alkoho
lowych:

a) Punkty sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych przezna
czonych do spożycia poza miej
scem sprzedaży mogą być usytuo
wane w odległości nie mniejszej niż 
30 metrów, zaś punkty sprzedaży 
i podawania napojów alkoholo
wych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży w odległości 
nie mniejszej niż 100 metrów od: 
obiektów sakralnych, obiektów 
szkolnych oraz innych zakładów 
i placówek oświatowo-wychowaw
czych i opiekuńczych, zakładów 
opieki zdrowotnej i społecznej, 
obiektów sportowych i użyteczno
ści publicznej.

b) Pomiaru dokonuje się wzdłuż 
najkrótszej drogi dojścia po terenie 
dopuszczonym do ruchu pieszego, 
zgodnie z określeniem przyjętym 
w ustawie „Prawo o ruchu drogo
wym”. Odległość liczy się od naj
bliższego wejścia do punktu sprze
daży do najbliższego wejścia do 
obiektu. W przypadku, gdy obiekt 
posiada dowolne stałe ogrodzenie, 
odległość liczy się do najbliższego 
wejścia na teren obiektu.

3. Zasady usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów al
koholowych obejmują wszystkie 
punkty sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych w których 
dokonuje się sprzedaży napojów 
alkoholowych:

- do 4,5% zawartości alkoholu 
i piwa;

- powyżej 4,5% zawartości alko
holu (z wyj ątkiem piwa);

- powyżej 18% zawartości alko
holu.

a) Dopuszcza się możliwość fun
kcjonowania tzw. „ogródków piw
nych” na wolnym powietrzu ze 
sprzedażą i podawaniem napojów 
alkoholowych do 4,5% zawartości 
alkoholu oraz piwa, które mogą być 
usytuowane przy sklepach.

b) „Ogródek piwny” działający 
przy sklepie prowadzony jest na 
zasadzie odrębnego zezwolenia 
wydanego na sprzedaż napojów 
alkoholowych do 4,5% zawartości

alkoholu oraz piwa przeznaczonych 
do spożycia w miejscach sprzedaży 
na okres nie krótszy niż 4 lata.

c) Lokalizacja „ogródka piwne
go” nie może stanowić przeszkody 
dla ruchu pieszych, zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zagrożenia dla porządku i bezpie
czeństwa publicznego, oraz zakłó
cać ciszy i spokoju mieszkańców 
sąsiednich posesji.

Czy wiesz, że...

* W 2014 roku na terenie naszej 
Gminy działało łącznie 28 punktów 
sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych (21 sklepów i 7 pun
któw gastronomicznych kawiarnie, 
bary, restauracje).

* Gminna Komisja Rozwiązywa
nia Problemów Alkoholowych wy
dała ogółem 7 postanowień o zgod
ności położenia punktu sprzedaży 
napojów alkoholowych z uchwałą 
Rady Gminy. Na tej podstawie wy
dano:

- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych do 4,5% oraz piwa;

- 4 zezwolenia na sprzedaż napo
jów  alkoholowych od 4,5% do 18% 
(oprócz piwa);

- 4 zezwolenia na sprzedaż napo
jów  alkoholowych powyżej 18%.

* W 2014 roku złożono:
- 9 wniosków do sądu o przymu

sowe leczenie;
- przeprowadzono dwie rozmowy 

motywujące do podjęcia leczenia;
- odnotowano 3 osoby, które pod

jęły leczenie odwykowe;
- złożono do Komisji 30 wnio

sków o podjęcie czynności wobec 
osób uzależnionych kierowanych 
z Sądu, od Kuratora, z Policji, od ro
dzin.

Ponadto, terapeuta uzależnień 
przeprowadził 96 konsultacji, psy
cholog 72, pedagog miał pod opieką 
4 rodziny (dojazd do środowiska 
domowego dziecka).

Opracowanie - Stanisław Stopa
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PRZEMOC W RODZINIE to
według ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, jednorazowe 
albo powtarzające się umyślne 
działanie lub zaniechanie narusza
jące prawa lub dobra osobiste osób, 
w szczególności narażające te 
osoby na niebezpieczeństwo utraty 
życia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, 
wolność, w tym seksualną, powo
dujące szkody na ich zdrowiu fizy
cznym lub psychicznym, a także 
wywołujące cierpienia i krzywdy 
moralne u osób dotkniętych prze
mocą.

PRZEMOC W RODZINIE 
C H A R A K T E R Y Z U J E  SIĘ  
TYM, ŻE:

JEST INTENCJONALNA. Prze
moc jest zamierzonym działaniem 
człowieka i ma na celu kontrolowa
nie i podporządkowanie ofiary.

SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE 
w relacji; jedna ze stron ma przewa
gę nad drugą. Ofiara jest słabsza zaś 
sprawca silniejszy.

NARUSZA PRAWA I DOBRA 
OSOBISTE. Sprawca wykorzystu
je  przewagę siły i narusza podsta
wowe prawa ofiary (np. prawo do 
nietykalności fizycznej, godności, 
szacunku, itd).

P O W O D U J E  C I E R P I E N I E  
ORAZ BÓL. Sprawca naraża zdro
wie i życie ofiary na poważne szko
dy. Doświadczanie bólu i cierpienia 
sprawia, że ofiara ma mniejszą 
zdolność do samoobrony.

Przemoc w rodzinie może przy
b i e r a ć  n a s t ę p u j ą c e  p o s t a c i :  
(Głuszak M. (red.),Przemoc w ro
dzinie..., ROPS Kraków 2006)

Przemoc fizyczna: bicie, znęcanie 
się, głodzenie, zamykanie, kopanie, 
policzkowanie, szarpanie, dusze
nie, ciągnięcie za włosy, rzucanie 
przedmiotami, ale także używanie 
niebezpiecznych narzędzi lub gro
żenie ich użyciem, zadawanie bólu.

Przemoc psychiczna: sprawowa
nie przez osobę stosującą przemoc 
psychicznej kontroli nad ofiarą, np. 
straszenie zabójstwem, użyciem 
przemocy, zabraniem dzieci, nisz
czenie lub grożenie zniszczeniem 
rzeczy, upokarzanie, używanie wul
garnych słów, mówienie kobiecie, 
że jest do niczego, że jest brzydka, 
głupia, chora psychicznie, że nikt 
jej nie ze chce, że bez sprawcy sobie 
nie poradzi.

Przemoc seksualna: zmuszanie do 
odbywania stosunku lub poddania 
się innym zachowaniom seksual
nym, a także wymuszanie współży
cia w nieakceptowanej formie. 
Przemoc seksualna jest często przez 
osoby doznające m olestowania 
ukrywana, co w znacznym stopniu 
utrudnia udzielenie im pomocy.

Przemoc finansowa (ekonomicz
na): utrzymywanie osoby doznają
cej przemocy w całkowitej zależno
ści finansowej od osoby stosującej 
przemoc, zakazywanie jej pracy 
zawodowej, nie dawanie wystar
czającej ilości pieniędzy na prowa
dzenie domu.

1 sierpnia 2010 r. weszła w życie 
nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, na mocy któ
rej rozszerzono formy pomocy 
udzielanej bezpłatn ie osobom 
doznającym przemocy (bezpłatne 
poradnictwo medyczne, prawne,

psychologiczne, socjalne, zawodo
we, rodzinne oraz badanie lekarskie 
dla ustalenia przyczyn i rodzaju 
uszkodzeń ciała oraz wydanie 
zaświadczenia lekarskiego).Na mo
cy znowelizowanej ustawy każda 
gmina ma nałożony obowiązek 
tworzenia zespołów interdyscypli
narnych, które składają się z przed
stawicieli służb zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy w ro
dzinie. Jego zadaniem jest przede 
wszystkim koordynacja działań w 
zakresie przeciwdziałania przemo
cy, diagnozowania zjawiska, rozpo
wszechniania informacji o dostęp
nych ofertach pomocowych.

Zespół Interdyscyplinarny działa
jący przy Gminnym Ośrodku Po
mocy Społecznej prowadzi szereg 
działań o charakterze profilaktycz
nym, w myśl zasady lepiej zapobie
gać, niż leczyć.

W ramach Niebieskiego Tygodnia 
w naszej Gminie w GOPS w Niedź
wiedziu dyżurowali specjaliści, 
którzy udzielali porad z zakresu 
szeroko rozumianej tematyki prze
mocy w rodzinie. W dniu 18 marca 
odbył się wykład dla rodziców 
„Wychowanie bez przemocy”.

24 marca w ZPO w Podobinie od
był się piknik edukacyjno-infor
macyjny „Mówię NIE i jestem bez
pieczny”. Przy GOPS w Niedźwie
dziu działa Punkt Inform acji, 
Wsparcia i Pomocy dla osób do
tkniętych przemocą, w którym dy
żury pełnią:

Pracownik socjalny: poniedziałek 
od 13.30-15.30, środa: od 8-10.

Psycholog: I czwartek miesiąca: 
od 15.30-17.30

Radca prawny: I wtorek miesiąca: 
13-14.

Małgorzata Potaczek 
Pracownik GOPS

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

Przepraszam  W ydaw cę i Szanow nych Czytelników  za opóźnienie w ydania niniejszego num eru B iule
tynu “Z G O D A ”, który  w  pierw otnej w ersji m iał się  ukazać na  św ięta w ielkanocne. O późnienie spow o
dow ane zostało pow ażnym i kłopotam i zdrow otnym i, uniem ożliw iaj ącym i pracę nad  gazetą.

Stanisław Stopa
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ZATRZYMANE W KADRZE

Spotkanie z Marszałkiem S. Sorysem w Porębie Wielkiej Symboliczne rozpoczęcie budowy ośrodka przyrodoleczniczego
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Wielkanocne konkursy palm w Porębie Wielkiej... ...i w Koninie

Wizualizacja oficyny dworskiej po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku
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Styczniowa sesja Rady Gminy
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