


* W 2017 roku urodzi³o siê w Gminie 103 dzieci,         
  (55 dziewczynek i 48 ch³opców), z czego:
- w Koninie 30 (16 dziewczynek i 14 ch³opców); 
- w NiedŸwiedziu 24 (13 dziewczynek i 11 ch³opców);
- w Podobinie 21(13 dziewczynek i 8 ch³opców); 
- w Porêbie Wielkiej 28 dzieci (13 dziewczynek
     i 15 ch³opców). 

Ustala siê stawkê op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbieranymi od w³aœcicieli nieruchomoœci, 
na których zamieszkuj¹ mieszkañcy w wysokoœci:

a) gdy odpady s¹ zbierane w sposób nieselektywny:
    18,00 z³ brutto miesiêcznie od mieszkañca;
b) gdy odpady s¹ zbierane w sposób selektywny:
    9,00 z³ brutto miesiêcznie od mieszkañca.

* Z powy¿szego wynika, ¿e w roku 2017 naszej Gminie 
przyby³o 32 mieszkañców, w tym 31 p³ci ¿eñskiej i 1 mêskiej. 1. Ustala siê stawkê za pojemnik odbierany w sposób 
Odnotowaliœmy po raz kolejny, dodatni przyrost naturalny. nieselektywny:

   120 l – 35,00 z³ brutto,
   240 l – 60,00 z³ brutto,
 1100 l – 125,00 z³ brutto.

2. Ustala siê stawkê za pojemnik odbierany w sposób 
selektywny:

   120 l – 15,00 z³ brutto,
 * Seniorzy (najstarsi mieszkañcy poszczególnych wsi)        240 l – 25,00 z³ brutto,

licz¹ sobie: w Koninie - 94 lata, w NiedŸwiedziu - 93, w Po-  1100 l – 60,00 z³ brutto.
dobinie - 95, i w Porêbie Wielkiej - 91 lat. 

Seniorem Gminy jest mieszkaniec Podobina - 96 lat. 3. Dla nieruchomoœci wykorzystywanych na cele re-
 kreacyjno - wypoczynkowe i domki letniskowe w których 

odpady bêd¹ gromadzone w sposób nieselektywny, usta-
la siê stawkê w formie rycza³tu na rok w wysokoœci 300 z³ 
brutto rocznie. 

4. Dla nieruchomoœci wykorzystywanych na cele re-
kreacyjno - wypoczynkowe i domki letniskowe,w których 
odpady bêd¹ gromadzone w sposób selektywny, ustala 
siê stawkê w formie rycza³tu na rok w wysokoœci 200 z³ 
brutto rocznie.

Dane obejmuj¹ okres od 15 grudnia 2016 roku do 15 grud-
nia 2017 roku. �ród³o: Urz¹d Gminy, p. El¿bieta Kmietowicz.

*********

*  W 2017 roku zmar³o w naszej Gminie 71 mieszkañców;
   (24 kobiety i 47 mê¿czyzn), z czego: 
- w Koninie 20 (5 kobiet i 15  mê¿czyzn); 
- w NiedŸwiedziu 20 (8 kobiet i 12 mê¿czyzn); 
- w Podobinie 7 (1 kobieta i 6 mê¿czyzn); 
- w Porêbie Wielkiej 24 (10 kobiet i 14 mê¿czyzn).

*********

*********
 * W naszej Gminie ¿yje 17 osób w wieku powy¿ej 90 lat     

(3 mê¿czyzn i 14 kobiet): w Koninie - 4, w NiedŸwiedziu - 2,  
w Podobinie - 5  i w Porêbie Wielkiej - 6. 

*********

*********

* Na koniec 2017 roku Gminê zamieszkiwa³o 7370 osób: 
3612 kobiet i 3758 mê¿czyzn. 

  W poszczególnych so³ectwach mieszka osób: 
- Konina - 2236 (1073 kobiety i 1163 mê¿czyzn);
- NiedŸwiedŸ - 1371 (693 kobiety i 678 mê¿czyzn);
- Podobin - 1306 (639 kobiet i 667 mê¿czyzn);       
- Porêba Wielka - 2457 (1206 kobiet i 1251 mê¿czyzn).

 Na  sesji w dniu 24 listopada 2017 roku Rada Gminy 
uchwali³a nowe stawki op³at za wodê, oraz zmieniony sy-
stem i wysokoœæ op³at za wywóz œmieci.

 - Zatwierdza siê nastêpuj¹c¹ wysokoœæ taryf za us³ugi 
zbiorowego zaopatrzenia w wodê z wodoci¹gu gminnego: 

1) stawka op³aty abonamentowej miesiêcznie:
 6.00 z³ + VAT od ka¿dego odbiorcy pod³¹czonego    

do wodoci¹gu gminnego;
2) op³ata za dostarczenie wody: 

3
  2,74 z³ za 1 m  wody + VAT.

Opracowanie strony - Stanis³aw Stopa
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Z£OTE PARY

Bogda³ Pawe³ i Beata - Porêba Wielka 
Cichórz Marian i Krystyna - Konina 
Domaga³a Józef i Anna - Konina 
Gniecki Andrzej i Dominika - Porêba Wielka 
Gniecki Marian i Lucyna - Podobin 
Gniecki Józef i Danuta - Podobin 
Gniecki Józef i Danuta Józefa - Porêba Wielka 
Grabiec Józef i Agata - Podobin 
Haras Piotr i Krystyna - NiedŸwiedŸ 
Hopek Witold i Ma³gorzata - Konina 
Kaciczak Grzegorz i Anna - Porêba Wielka 
Ka³afut Stanis³aw i Barbara - Porêba Wielka 
Kozyra Wojciech i Agata - Porêba Wielka 
Kozyra Stanis³aw Jolanta - Porêba Wielka 
Krzysztofiak Tadeusz i Gra¿yna - Konina 
Krzysztofiak Andrzej i Kazimiera - Porêba Wielka
Krzysztofiak Jaros³aw i Lucyna - Porêba Wielka
Kurek Jan i El¿bieta - Konina 
Lupa Tadeusz i Danuta - Porêba Wielka 
Napora Andrzej i Danuta - Konina 
Natanek Józef i Teresa - Konina 
Nocoñ Marek i Ma³gorzata - Konina 
Potaczek Jan i Barbara - Porêba Wielka 
Potaczek Józef i Barbara Beata - Podobin 
Potaczek Krzysztof i Danuta - Podobin 
Przybytek Józef i Ewa - Konina 
Smreczak Kazimierz i Gra¿yna - Porêba Wielka
Smreczak Stanis³aw i Krystyna - Porêba Wielka 
Starmach Henryk i Julia - Porêba Wielka
Szwaja Józef i Ma³gorzata - NiedŸwiedŸ 
Wielowski Józef i Jolanta - Podobin 
WoŸniak W³adys³aw i Janina - Konina 
Wsó³ Piotr i Jolanta - Podobin 
Wsó³ Józef i Maria - Podobin 
Wsó³ Aleksander i Maria - NiedŸwiedŸ 
Zapa³a Jan i Barbara - NiedŸwiedŸ 
Zapa³a Tadeusz i Maria - Konina
Zbozieñ Tadeusz i Ma³gorzata - Podobin

Bartyzel Czes³aw i Irena - Porêba Wielka
Górniak W³adys³aw i Maria - NiedŸwiedŸ 
Halama Antoni i Stanis³awa - Podobin
Haras Józef i Janina - NiedŸwiedŸ
Kraska Kazimierz i Maria - Konina
Kulig W³adys³aw i Zofia - NiedŸwiedŸ
Lasyk Józef i Zofia - NiedŸwiedŸ
Lupa Jan i Maria - NiedŸwiedŸ
Madej Tadeusz i Anna - Konina
Palac W³adys³aw i Zofia - Konina
Potaczek Jan i Anna - Konina

SREBRNE PARY

„ZÙOTE I SREBRNE GODY”

    Anna Liberda

Musicie byæ silni mi³oœci¹, która wszystko znosi,wszystkiemu wierzy, wszy-
stko przetrzyma, ta mi³oœci¹, która nigdy nie zawiedzie.  (œw. Jan Pawe³ II)

Ogromne wzruszenie i radoœæ towarzyszy³y uroczystoœciom zwi¹zanym 
z jubileuszem 50-lecia i 25-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego z terenu naszej gmi-
ny, które odby³y siê 22 X 2017 r. Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹ œw. w ko-
œciele parafialnym w NiedŸwiedziu. Przybyli na ni¹ Jubilaci z rodzinami, aby 
podziêkowaæ Panu Bogu za 50 i 25 lat wspólnego ¿ycia. Otrzymali oni spe-
cjalne b³ogos³awieñstwo od ks. Dziekana M. Wójcika wraz z ¿yczeniami 
d³ugich, zdrowych i szczêœliwych lat ¿ycia w opiece Bo¿ej.

Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w Domu Stra¿aka, gdzie w³adze 
samorz¹dowe zaprosi³y Jubilatów. Goœci powita³ Wójt J. Potaczek, dziêku-
j¹c za przyjêcie zaproszenia na tê uroczystoœæ. Po odœpiewaniu hymnu 
pañstwowego rozpoczê³a siê ceremonia dekoracji Z³otych Par medalami  
„Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP. 
Oprócz medali dostojnym Jubilatom wraz z gratulacjami wrêczono pami¹t-
kowe dyplomy od Rady i Wójta Gminy oraz od Starosty i Rady Powiatu Li-
manowskiego, a tak¿e piêkne albumy „Gmina NiedŸwiedŸ – orkanowska 
dziedzina”, autorstwa p. Stanis³awa Stopy. Ceremonii dekoracji asystowali: 
M. Kubik – zastêpca kierownika USC, wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu – 
F. Dziedzina, R. Rusnak - radny Powiatu Limanowskiego, A. Liberda – wice-
przewodnicz¹ca Rady Gminy. Po zakoñczeniu oficjalnej czêœci Wójt J. Po-
taczek z³o¿y³ Jubilatom ¿yczenia d³ugich i pogodnych lat ¿ycia w jak naj-
lepszym zdrowiu, radoœci z ka¿dego kolejnego dnia oraz wszelkiej po-
myœlnoœci. ̄ yczenia i gratulacje od Starosty Limanowskiego i Rady Powiatu 
przekaza³ Franciszek Dziedzina.Wspania³y tort, toast szampanem i wspólne 
„Sto lat” odœpiewane z udzia³em zespo³u „Porêbiañski Ród” i kapeli „Kaczo-
ry” nada³o tej uroczystoœci odpowiedni klimat.

Drodzy Jubilaci! Wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyœlnoœci, spokoju    
i ludzkiej ¿yczliwoœci, a tak¿e tego, ¿ebyœcie doczekali kolejnych piêknych 
jubileuszy, ¿yczy redakcja „Zgody”.                                       
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PIELGRZYMKA DO W£OCH 
DO GROBÓW ŒWIÊTYCH

APOSTO£ÓW
(09.09 - 16.09. 2017)

Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ grupa   
54 osób z naszej parafii z ks. Dziekanem 
Markiem Wójcikiem uda³a siê na pielgrzym-
kê do grobów œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a 
oraz aposto³ów naszych czasów: œw. Ojca 
Pio i Jana Paw³a II we W³oszech.

W sobotê, 9 wrzeœnia, punktualnie rano 
o 6.00 wyruszyliœmy autokarem na pielgrzy-
mi szlak. Przewodnikiem by³ p. Jaros³aw 
Siedlecki, nad bezpieczeñstwem przejazdu 
czuwali kierowcy pp. Krzysztof i £ukasz. 

Po porannej modlitwie, opiekê nad na-
sz¹ orientacj¹ w œwiecie przej¹³ p. Jarek.     kap³an dosta³ od biskupa Jakuba, aby tam W roku 1920 MB Loretañska zosta³a 
Z podziwu godn¹ wiedz¹ przekazywa³ nam spowiada³ i g³osi³ S³owo Bo¿e. Za prezbite- og³oszona patronk¹ lotników. Do niej te¿ 
informacje o historii, geografii i kulturze mi- rium bazyliki mieœci siê zbudowana z baro- zwracaj¹ siê pielgrzymi i  imigranci. 
janych miejsc. W Wiedniu mijaliœmy wzgó- kowym rozmachem Kaplica Relikwii, zwana Po modlitwie udaliœmy siê na polski 
rze Kallenberg, sk¹d Jan III Sobieski dowo- Kaplic¹ Skarbca. W niszy centralnej wyeks- cmentarz z czasów II wojny œwiatowej. Spo-
dzi³ obron¹ Europy przed armi¹ tureck¹     ponowane s¹ relikwie œw. Antoniego: jêzyk  czywa tu 1800 ¿o³nierzy Polaków  w tym kil-
w 1683 r. W sanktuarium Maria Saal u Matki i aparat g³osowy, zachowane od rozk³adu. ku wyznania moj¿eszowego. Poœwiêcili 
Bo¿ej Patronki Rodzin mieliœmy uroczyst¹ Dla wierz¹cych to symbol g³oszenia Chwa³y swoje  m³ode ¿ycie, wierz¹c, ¿e walcz¹       
Mszê œw. (w œwi¹tyni znajduje siê grób œw. Bo¿ej przez œwiêtego. o wolnoœæ Ojczyzny. Po wspólnej modlitwie 
Metodego, patrona  i misjonarza tych ziem. Z Padwy udaliœmy siê do Loretto, gdzie ka¿dy z nas wybra³ jeden grób i pomodli³ siê 

W³ochy przywita³y nas piêknymi wido- znajduje siê ziemskie mieszkanie Maryi, za zmar³ego.
kami Alp, tunelami i wiaduktami na auto- przeniesione z Nazaretu przez krzy¿ow-
stradzie. W hotelu Carnia z humorem powi- ców. Œwiêty Dom znalaz³ siê w Loretto 10 
taliœmy zderzenie kulturowe przy kolacji - Rano uczestniczyliœmy we Mszy œw.    grudnia 1294 r. Nazaretañskie mieszkanie 
du¿e talerze, ale porcje nie dla Polaków! w kaplicy umieszczonej pod Œwiêtym Dom-Maryi sk³ada³o siê z dwóch pomieszczeñ: 

kiem. Nastêpnie nawiedziliœmy kaplicê groty wykutej w skale, czczonej do dzisiaj   
Domku z Nazaret, prosz¹c Maryjê o orêdo-w Bazylice Zwiastowiania w Nazarecie        

W niedzielê udaliœmy siê do Padwy. wnictwo u Boga. Madonna z Loretto jest i czêœci dobudowanej z kamienia, przylega-
Jest to miejsce kultu œw. Antoniego, ale rów- patronk¹ macierzyñstwa.j¹cej do skalnej œciany. W³aœnie tê czêœæ 
nie¿ oœrodek uniwersytecki, gdzie kszta³cili Nasza droga pielgrzymia wiod³a nas przywieŸli wycofuj¹cy siê krzy¿owcy. Bada-
siê znani Polacy, wœród nich Miko³aj Koper- dalej - na po³udnie W³och. Najpierw do Mo-nia archeologiczne i zachowane dokumen-
nik i Jan Kochanowski. Ma³o kto wie, ¿e      nopello, gdzie w klasztorze oo. Kapucynów, ty wskazuj¹, ¿e kamienie z których zbudo-
w Padwie, w koœciele œw. Justyny znajduje w o³tarzu g³ównym przechowywana jest wany jest Œwiêty Domek stanowi¹ autenty-
siê grób œwiêtego £ukasza Ewangelisty. chusta z cudownie utrwalonym obliczem czn¹ czêœæ mieszkania Maryi. Sanktuarium 
Najwa¿niejszym zabytkiem, wybitnym arcy- Jezusa. Jest to ta sama Twarz, jak¹ znamy symbolizuje istotê chrzeœcijañstwa. Nazy-
dzie³em sztuki sakralnej w skali œwiatowej z Ca³unu Turyñskiego, lecz odbija obraz wane jest Sanktuarium S³owa Wcielonego, 
jest Bazylika œw. Antoniego. Œwi¹tynia ma Zmartwychwsta³ego Chrystusa. G³êboko Ducha Œw., Niepokalanej, ukrytego ¿ycia 
115 metrów d³ugoœci i 55 m szerokoœci. Jej wzruszeni modlimy siê przed relikwi¹. Pan Chrystusa, ¿ycia rodzinnego, uœwiêconej 
wysokoœæ wynosi 88,5 m, górê wieñczy 8 przewodnik powiedzia³, ¿e w dniu œmierci    pracy. W tym miejscu uœwiadamiamy sobie 
kopu³. Bogate wnêtrze tej œwi¹tyni mieœci   i s¹du bêdziemy mogli powiedzieæ: „Jezu! g³êbiê modlitw: „Ojcze nasz”, „Anio³ Pañ-
w sobie wiele kaplic. Kaplica œw. Antoniego Widzia³em Ciê! ski”, i Litanii Loretañskiej, która tu powsta³a. 
jest pierwszym, ma³ym koœció³kiem, który 

Sobota - 9 wrzeœnia

Poniedzia³ek - 11 wrzeœnia

Niedziela - 10 wrzeœnia
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Z Monopello ruszyliœmy do San Giovanni Andersa stoczyli bój, pokonuj¹c Niemców   watnie modlili siê przy Konfesji œw. Piotra 
Rotondo, do sanktuarium poœwiêconego i otwieraj¹c aliantom drogê do Rzymu. Na oraz przy grobie œw. Jana XXIII, kanonizo-
dzia³alnoœci mistyka XX wieku œw. Ojca Pio. cmentarzu wojennym gdzie spoczywa 1050 wanego w tym samym dniu, co Jan Pawe³ II. 
Wieczorem nawiedziliœmy koœció³ pw. Matki Polaków odœpiewaliœmy Hymn Narodowy, Zwiedzanie Rzymu antycznego rozpo-
Bo¿ej £askawej. Ma³y koœció³ek, w którym z³o¿yliœmy kwiaty i zapalili znicze, jako ho³d czêliœmy spacerem pod Coloseum. Ten po-
o. Pio spowiada³ i odprawia³ Msze œwiête, poleg³ym. PóŸniej ka¿dy z nas odwiedzi³ je- tê¿ny amfiteatr by³ miejscem walk gladiato-
do³¹czony jest do wiêkszej œwi¹tyni, dobu- den grób, modl¹c siê za poleg³ego ¿o³nie- rów oraz mêczeñstwa chrzeœcijan. Obecnie 
dowanej w XX w. Pe³ni wzruszenia s³ucha- rza, w tym równie¿ za pochodz¹cego z Po- w Wielki Pi¹tek sprawowane jest tu nabo-
liœmy przewodnika z Polski, kapucyna ojca dobina Jerzego Smaciarza. Wstrz¹saj¹cym ¿eñstwo Drogi Krzy¿owej z udzia³em papie-
Zbigniewa. Symbolem dzia³alnoœci misyjnej emocjonalnie wydarzeniem by³o odnalezie- ¿a jako biskupa Rzymu i nastêpcy œw. Pio-
Ojca Pio s¹ konfesjona³y, gdzie dokonywa³y nie przez rodzinê Janiny Tomala i Krystyny tra. Kolejnym punktem by³o Forum Roma-
siê liczne nawrócenia. Silne wra¿enie wy- Cichórz grobu Jana Tomali, przypuszczal- num, gdzie odbywa³y siê najwa¿niejsze wy-
wiera nawiedzenie krzy¿a na chórze, gdzie nie ich krewnego, który zagin¹³ w kampanii darzenia polityczne staro¿ytnoœci. Z Placu 
œwiêty otrzyma³ stygmaty, które prze¿ywa³ wrzeœniowej. Jan Tomala by³ bratem dziad- Weneckiego podziwialiœmy Pomnik Zjed-
50 lat, pokutuj¹c za grzechy „Przyjació³   k a, Józefa Tomali. Ostatni œlad ¿o³nierza noczonej Ojczyzny. Ostatnim punktem pro-
Jezusa”. Szczególnie wa¿ne dla nas by³y urwa³ siê na Kresach Wschodnich. Rodzina gramu tego dnia by³o nawiedzenie Bazyliki 
s³owa ojca przewodnika o wartoœci sprawo- ze wruszeniem modli³a siê przy odnalezio- œw. Paw³a za Murami, gdzie znajduje siê 
wania Mszy œwiêtej i udzia³u Ojca Pio w Mi- nym grobie, wczeœniej nie mogli znaleŸæ grób  Aposto³a, oraz relikwiarze z czaszka-
sterium Golgoty. Obok wspomnianych ko- ¿adnego, przy którym mogliby ofiarowaæ mi œw. Piotra i Paw³a i mozaiki przedstawia-
œcio³ów znajduje siê nowoczesna œwi¹tynia swoj¹ modlitwê. j¹ce wszystkich papie¿y. 
pw. œw. o.Pio. Niezapomniane wra¿enie wy-
wieraj¹ mozaiki projektowane przez jezuitê 

Po wczesnym œniadaniu przejechali- Z Rzymu droga powrotna wiod³a przez  ze S³owenii Marko Ivana Rupnika. Ten sam 
œmy do Watykanu, aby wzi¹æ udzia³ w Au- Asy¿, miasto œw. Franciszka i œw. Klary. artysta jest autorem mozaik w nowej œwi¹-
diencji Generalnej z Papie¿em Francisz- Miasteczko malowniczo po³o¿one na wzgó-tyni w Fatimie oraz w Centrum œw. Jana 
kiem. Ojciec Œwiêty, przeje¿d¿aj¹c pomiê- rzu, swoim charakterem zatrzyma³o czasy Paw³a II w Krakowie. Po kanonizacji, do-
dzy sektorami na Placu œw. Piotra b³ogos³a- œredniowiecza. O wspó³czesnoœci przypo-czesne szcz¹tki O. Pio zosta³y umieszczo-
wi³ wiernych. W czasie audiencji podziêko- minaj¹ jedynie samochody, wdzieraj¹ce siê ne w filarze nowej œwi¹tyni w kryszta³owej 
wa³ w³adzom Kolumbii oraz wiernym za w w¹skie uliczki. Najpierw zwiedziliœmy ba-trumnie. Ze wzruszeniem modliliœmy siê 
organizacjê pielgrzymki do tego kraju oraz zylikê œw. Klary, modl¹c siê w krypcie gro-przy grobie prosz¹c o wstawiennictwo u Bo-
œwiadectwo wiary. W orêdziu do zgroma- bowej tej wielkiej mistyczki. Cia³o œwiêtej ga. Wieczorem, po kolacji niektórzy z nas 
dzonych papie¿ zaapelowa³ o ufnoœæ w Bo- nie zosta³o dotkniête rozk³adem, spoczywa udali siê na ró¿aniec przy grobie œwiêtego. 
¿ej Opatrznoœci. Po audiencji zwiedzaliœmy w szklanym sarkofagu. W koœciele jest te¿ 
bazyliki wiêksze: Sancta Maria Maggiore krzy¿, z którego Jezus przemówi³ do Fran-

Rano o 8.15 uczestniczyliœmy w Mszy (dla nas Matki Boskiej Œnie¿nej) i œw. Jana ciszka. Bazylika œw. Franciszka, mieszcz¹-
œw. sprawowanej przez ks. Proboszcza   n a  Lateranie, gdzie w kaplicy œw. Sebastia- ca siê za rynkiem jest unikalnym dzie³em 
w pierwszym koœció³ku pos³ugi Ojca Pio. na uczestniczyliœmy we Mszy œwiêtej. architektury w skali œwiatowej. Pod prze-
Modliliœmy siê u stóp tego samego o³tarza, Wzruszaj¹cym prze¿yciem by³a piel- wodnictwem polskiego franciszkanina       
przy którym dokonywa³y siê cuda Bo¿e. Na- grzymka do Kaplicy Œwiêtych Schodów, po o. Jacka podziwialiœmy freski Giotta, czasu 
stêpnie, po krótkich zakupach w miejsco- których Jezus szed³ na s¹d przed Pi³atem. póŸnego œredniowiecza. Przy skromnym 
wym sklepiku udaliœmy siê do Monte San’t Adorowaliœmy tajemnicê Mêki Pañskiej grobie œw. Franciszka umieszczonym w fi-
Angelo, gdzie w V w. objawi³ siê Archanio³ wchodz¹c na górê na kolanach. Po po³ud- larze dolnej bazyliki prosiliœmy „Biedaczy-
Micha³. Tu w jaskini znajduje siê najstarsza niu zwiedzaliœmy Rzym barokowy: s³ynn¹ nê” o wstawiennictwo u Boga. W maleñkiej 
œwi¹tynia pod wezwaniem œw. Micha³a Ar- Fontannê di Trevi, która jest alegori¹ si³ Kaplicy Pokoju mieliœmy uroczyst¹ Mszê 
chanio³a. Jest to jedyne miejsce chrzeœci- oceanu oraz Plac Hiszpañski ze s³awnymi œw. z Komuni¹ pod dwiema postaciami. Po 
jañstwa nie poœwiêcone ludzk¹ rêk¹. Malo- schodami hiszpañskimi. Wyrazy uznania przerwie na posi³ek, wyruszyliœmy w drogê 
wniczo po³o¿one miejsce „zapiera dech   n al e¿ ¹ siê najstarszym uczestnikom piel- powrotn¹ do Polski. 
w piersi”, szczególnie na drodze pe³nej grzymki za ich wytrwa³oœæ w  trudzie.
przepaœcistych zakrêtów oraz z widokiem 
na szafirowy Adriatyk. Nocnym przejazdem przez Austriê        

Rano o 5.30 udaliœmy siê do Watyka-Dalszy szlak prowadzi³ na drogie pol- i Czechy dotarliœmy bezpiecznie do Polski. 
nu. Pora tak wczesna by³a konieczna, bo 15 skim sercom Monte Cassino. Dominuj¹cym W Krakowie po¿egnaliœmy p. Jarka i na go-
minut póŸniej Rzym by³ ju¿ jednym wielkim punktem wzgórza jest za³o¿ony przez œw. dzinê 10.00 w sobotê dotarliœmy do NiedŸ-
“korkiem”. W Bazylice œw. Piotra o 7.15 Benedykta z Nursji klasztor. Benedyktyñ- wiedzia. Dziêkujemy Ks. Proboszczowi i Je-
uczestniczyliœmy w polskiej Mszy œwiêtej, ska regu³a „Módl siê i pracuj” przyœwieca go cichym wspó³pracownikom za organiza-
koncelebrowanej przez 61 ksiê¿y przy gro-braciom w ich misji ewangelizacyjnej. To     cjê pielgrzymki. Dziêkujemy wszystkim p¹t-
bie œw. Jana Paw³a II. Po nabo¿eñstwie mo-z Monte Cassino przybyli Benedyktyni do nikom za obecnoœæ, tworzenie wspólnoty 
dliliœmy siê w miejscu spoczynku naszego Tyñca, a póŸniej na Œwiêty Krzy¿ w Polsce. „Koœcio³a w Drodze”, œwiadectwo wiary       
rodaka i zwiedzaliœmy Bazylikê. Przewod-W klasztorze, odrestaurowanym po wojnie, i modlitwy. Dziêkujemy za wzajemn¹ cierpli-
nik zwróci³ uwagê na akcenty polskiej kul-znajduje siê grób œw. Benedykta i jego     woœæ i wytrwa³oœæ w trudzie, atmosferê ra-
tury: Po zwyciêskiej bitwie pod Wiedniem   bliŸniaczej siostry Scholastyki. Dla nas    doœci. Pielgrzymi.
w 1683 r. papie¿ kaza³ dodaæ polskiego or³a najwa¿niejsza jest historia XX w. Tu, w maju 
w koronie do  swojego herbu. Niektórzy pry-1944 r. Polacy pod dowództwem genera³a 

Œroda - 13 wrzeœnia Czwartek - 15 wrzeœnia 

Wtorek - 12 wrzeœnia

Pi¹tek - 16 wrzeœnia
Czwartek - 14 wrzeœnia

  Kronikarz pielgrzymki: Jadwiga Smreczak



SESJA 
PA�DZIERNIKOWA

1.

2.

 Dofinansowanie przy-
krycia dachu remizy OSP. 
Pismo, które zg³osi³ Prezes 
A. Smaciarz, zgodnie z pro-
pozycj¹, wys³a³em do ko-
mendanta stra¿y w Lima-
nowej. Otrzyma³em odpo-
wiedŸ, z której wynika, ¿e 
nie ma najmniejszych szans 
Czekam na program, bo na 
pocz¹tku nowego roku bê-
dzie program Urzêdu Mar-
sza³kowskiego, odnoœnie 
remontów remiz stra¿ac-
kich i praktycznie co drugi 
rok te pieni¹dze nasza gmi-
na otrzymuje. Z³o¿yliœmy 
na ten cel wniosek w ubie-
g³ym roku, ale gmina œrod-
ków nie otrzyma³a, bo do-
staliœmy je w poprzednim. 
Postaramy siê w tym roku 
wniosek powieliæ, by otrzy-
maæ pieni¹dze. 

 Je¿eli chodzi o ujêcie 
wody pitnej, zosta³o wy-
mienione z³o¿e filtruj¹ce 
wody w Koninkach. Mam 
przed sob¹ ofertê firmy 
„Krevox”, która proponuje 
zmianê koncepcji techno-
logicznej na rozbudowê 
stacji uzdatniania wody Ko-
ninki w Porêbie Wielkiej, 
ale jest to kwota ponad 600 
tysiêcy z³otych. 

Bêdziemy musieli zde-
cydowaæ, co robimy: drogê 
do Orkanówki, czy wodê? 

 
W najbli¿szym czasie bê-
dziemy chcieli tê sprawê 
za³atwiæ.

 Chodnik w Konin-
kach. Przetarg zosta³ roz-
strzygniêty; wygra³a firma 
„Profimex” z £ostówki. We 
wtorek nast¹pi podpisanie 
umowy realizacyjnej. 

We wtorek jest równie¿ 
spotkanie – i tu proszê rad-
nych, szczególnie z Porêby 
Wielkiej - na nie, w sprawie 
sprzeciwu dr Barutowicz, 
odnoœcie lokalizacji chod-
nika wzd³u¿ jej posiad³oœci. 
Chodnik realizujemy ze 
Starostwem Powiatowym. 
Radnym powiatowym dziê-
kujê za to, ¿e go rozpoczê-
liœmy w tym roku. Zarz¹d 
Powiatu ustali³ koszt wyko-
nania na 200 tys. z³, czyli 
wypadnie po sto tysiêcy na 
nas i Starostwo. W przysz-
³ym roku bêdzie realizacja 
reszty.

 Zosta³ z³o¿ony wnio-

sek o dofinansowanie wy-

miany instalacji wodoci¹-

gowej w centrum NiedŸ-

wiedzia. Ogólny koszt wy-

nosi ponad milion z³otych. 

Nasze dofinansowanie wy-

niesie 530 tys. z³.  Bêdziemy 

czekaæ na rozstrzygniêcie,   

i pozytywn¹ decyzjê Urzê-

du Marsza³kowskiego. 
 We Wtorek odby³o siê 

posiedzenie komisji, doty-
cz¹ce przystanków. Obecni 
byli przedstawiciele po-
wiatu i policji. Uzgodnili-
œmy wykaz  przystanków. 

9. Podjêliœmy dzia³ania 
w sprawie wymiany s³u-
pów oœwiet leniowych 
wzd³u¿ drogi powia-

6.

7.

8.

3.

4.

 Termomodernizacja. Praktycznie za-
koñczyliœmy 2 obiekty - przedszkola w Nie-
dŸwiedziu i Porêbie Wielkiej. Je¿eli chodzi    
o NiedŸwiedŸ, to bêd¹ wykonywane roboty 
nadprogramowe (dodatkowe), czyli chodni-
czek, wywietrzniki i wylewka na strychu.

 Trwaj¹ prace przy modernizacji sali gim-
nastycznej w NiedŸwiedziu. W przysz³ym ro-
ku rozpoczniemy prace na ostatnim budyn-
ku, tj. Urzêdu Gminy.  

 Sprawa zwi¹zana z budow¹ obiektów 
w parku podworskim. Radni otrzymali pe³ne 
informacje w tej sprawie, z wszelkimi za-
³¹cznikami. Umowa u¿yczenia, po 11 miesi¹-
cach walki, zosta³a wreszcie podpisana z da-
t¹ 25 paŸdziernika. Czekamy z kolejnym 
wnioskiem do p. ministra o wyra¿enie zgody 
na wybudowanie na terenie dzier¿awnym 
elementów, poniewa¿ jest to park narodowy. 
W 1980 roku ta czêœæ parku zosta³a w³¹czo-
na do utworzonego wówczas GPN i teraz 
przepisy s¹ takie, a nie inne. Wszystkim, któ-

rzy przyczynili siê do podpisania tej umowy 
bardzo serdecznie dziêkujê. Chcemy, aby ju¿ 
w poniedzia³ek wkroczyli geodeci i wymie-
rzyli, ¿ebyœmy w tym roku rozpoczêli amfi-
teatr. Mamy ju¿ opracowan¹ dokumentacjê 
tê¿ni, która posz³a do uzgodnienia z Dyrekto-
rem J. Tomasiewiczem. Przetarg zamierzamy 
og³osiæ jeszcze w listopadzie, z realizacj¹      
w przysz³ym roku. 

5. Parking w centrum NiedŸwiedzia zo-
sta³ zakoñczony. Za wszelk¹ pomoc serdecz-
nie dziêkujê. Og³osi³em w komunikacie      
koœcielnym w NiedŸwiedziu, ¿e parking jest 
dostêpny. Pozostaje sprawa monitoringu 
placu; chodzi o pr¹d elektryczny; uzgodnili-
œmy ju¿ z Zak³adem Energetycznym w Lima-
nowej, ¿e bêdzie to sta³a dostawa bez konie-
cznoœci wypo¿yczania pr¹du z parafii. 
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towej na odcinku NiedŸ-
wiedŸ – Podobin. Uzgodni-
³em to z kierownikiem Za-
k³adu Energetycznego z Li-
manowej. Proszê, aby Prze-
wodnicz¹cy Rady czuwa³ 
nad tym, jako fachowiec      
w bran¿y, ¿ebyœmy w tym 
roku zaczêli wymianê tych 
s³upów, bo obecne s¹ ju¿ 
bardzo zu¿yte. Chodzi o to, 
¿eby usun¹æ s³upy ¿ebro-
we, które s¹ skorodowane   
i zagra¿aj¹ bezpieczeñ-
stwu, wymieniæ na s³upy 
powszechnie teraz u¿ywa-
ne, czyli okr¹g³e, betono-
we.  

 Oœrodek Zdrowia. Od-
by³em rozmowê z dyr. Wy-
dzia³u Finansowego Urzê-
du Wojewódzkiego. Zadano 
mi pytanie: Czy, je¿eli ten 
wniosek zostanie przes³a-
ny do p. Premier, jesteœmy 
stanie te prace wykonaæ     
w 2017 roku ? OdpowiedŸ 
mog³a byæ jedna: nie! Prze-
cie¿  sam  przetarg  potrwa 
d o  p ó ³ t o ra  m i e s i ¹ c a .            
W zwi¹zku z powy¿szym 
umówiliœmy siê  z Dyrektor 
Ma³ys¹, ¿e na pocz¹tku sty-
cznia podpiszemy te wszy-
stkie umowy na 2018 rok 
Czuwa nad tym minister   
W. Janczyk i trzeba to wyko-
rzystaæ, aby obiekt zrobiæ    
i temat zakoñczyæ. 

 Dziœ odby³o siê spot-
kanie przedstawicieli Sta-
rostwa i RZGW oraz projek-
tantów odnoœnie œcie¿ki  
rekreacyjnej od centrum 
NiedŸwiedzia do mostu na 
Now¹ Wieœ. Uzgadnialiœmy 
z tymi instytucjami sprawy 
techniczne. Kiedy na pod-
stawie tych uzgodnieñ, zo-
stanie ju¿ w wersji roboczej 
opracowany projekt, wtedy 
poszczególni radni bêd¹ 
mogli siê z nim zapoznaæ      
i wnieœæ swoje uwagi do 
projektantów. 

9.

10.

Je¿eli ktoœ ma jakieœ pyta-
nia, czy jakiekolwiek pro-
blemy, proszê siê œmia³o 
zg³aszaæ do inspektorów. 
Sprawdzaj¹ oni ka¿dy do-
kument z ostatnich 4 lat,     
a za wszelkie ewentualne 
uchybienia odpowiedzial-
noœæ ponoszê tylko ja.  

 Wczoraj by³em na 
spotkaniu z senatorem Ko-
gutem. Podziêkowa³em mu 
za umowê u¿yczenia, bo 
gdyby nie on, do dziœ byœmy 
jej nie mieli. Jest projekt bu-
dowy leczenia autyzmu.   
To ju¿ jest drugi, bo pierw-
szy, który powsta³ i piêknie 
funkcjonuje, to jest stward-
nienie rozsiane. W przes³a-
nym do nas liœcie intencyj-
nym senator prosi, ¿eby na-
sza gmina przydzieli³a 20 
kubików drewna na wiêŸbê 
dachow¹, bo oni ju¿ s¹ na 
tym etapie budowy. Bardzo 
proszê o udzielenie tej po-
mocy. 

Na poprzedniej sesji Ra-
da Gminy zleci³a mi zada-
nia do wykonania. Oto in-
formacja z ich realizacji.

 Parkowanie samo-
chodów przed budynkiem 
Urzêdu Gminy, na zasadzie 
parkingu przed kaplic¹. 
Uda³o siê to zrobiæ jedynie 
w okresie Œwiêta Zmar³ych. 
Na razie, to nierealne. Mo¿e 
po jakimœ czasie ludzie siê 
do parkingu przyzwyczaj¹. 

Instalacja przeciwpo-
¿arowa „Orkanówki”. Radni 
otrzymali szczegó³owe in-
formacje z materia³ami od-
noœcie spraw zwi¹zanych   
z zabezpieczeniem prze-
ciwpo¿arowym tego bu-
dynku, tote¿ nie bêdê roz-
wija³ tego tematu.

16.

SESJA 
LISTOPADOWA

1.

2. 

W styczniu zostanie wcielony w ¿ycie pro-
gram OSA. To s¹ pieni¹dze przeznaczone na 
aktywnoœci spo³eczne i chcemy, ¿eby projek-
tanci, którzy robi¹ ca³y ten projekt, wyodrêb-
nili równie¿ czêœæ tego placu, tak, ¿ebyœmy 
mogli z tego skorzystaæ. Jest to kwota oko³o 
100 tys. z³. Jednak chc¹c z takim wnioskiem 
wyst¹piæ, musimy mieæ dokumentacjê z tym 
zwi¹zan¹, tylko z tym. Obiecano, ¿e bêdziemy 
to mieæ. 

 Jest z³o¿ony wniosek na boisko kontu-
zjogenne. Tam trzeba by³o zrobiæ równie¿ 
zdjêcia. Boisko w Porêbie jest boiskiem asfal-
towym. Nale¿y siê zastanowiæ, które boisko 
„w³o¿yæ” do LGD, ¿ebyœmy mogli z tego sko-
rzystaæ. 

. Album „Gmina NiedŸwiedŸ-orkanow-
ska dziedzina” w po³¹czeniu z albumem 
„Gorce”, to ju¿ dwie trzecie realizacji naszych 
dzie³. Do koñca listopada bêd¹ sp³ywaæ dzie-
³a W. Orkana. Bêdzie to jakby nasza spuœci-
zna, bo tych dzie³ Orkana w ca³oœci nikt je-
szcze nie wyda³. 

. Dziêkujê organizatorom za przygoto-
wanie Jubileuszu 50-lecia i 25-lecia po¿ycia 
ma³¿eñskiego By³y perfekcyjnie zorganizo-
wane. Szkoda, ¿e z radnych by³a tylko wice-
przewodnicz¹ca A. Liberda i radni Rady Po-
wiatu. Ks. Dziekan pob³ogos³awi³ Jubilatów, 
da³ wszystkim ró¿añce, zaœ my, albumy.

. Czeka nas powa¿na sprawa zwi¹zana 
z odœnie¿aniem oraz gospodark¹ œmieciow¹. 
Odby³em ju¿ dwa spotkania z chêtnymi, któ-
rzy chcieliby zaj¹æ siê odœnie¿aniem. Nieste-
ty, s¹ jeszcze dywagacje i teraz musimy siê 
zastanowiæ nad jednym: czy rozliczamy go-
dzinowo, (tak, jak by³o), czy rycza³towo. Bar-
dzo proszê o podpowiedzi. W najbli¿szym ty-
godniu musimy uruchomiæ kolejny przetarg. 
Natomiast, co bêdzie z gospodark¹ œmiecio-
w¹, nie wiem. Odby³em rozmowy z Prezesem 
Maurerem, by siê dowiedzieæ, jak on to wi-
dzi? Czterokrotna podwy¿ka op³at jest bar-
dzo du¿a i na to sobie nie mo¿emy pozwoliæ. 
Z drugiej strony, mam tutaj wyliczenie iloœci 
œmieci, które sk³adujemy do odbioru - to 
100% wiêcej, ni¿ w ubieg³ym roku. Bardzo 
dobrze, ¿e odbieramy tyle œmieci, bo nie ma 
ich w lasach, nad rzekami, ale z drugiej stro-
ny musimy pomyœleæ, co dalej? – bo nie wy-
dolimy finansowo. 

. Sprawa kontroli Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej. Jest to kontrola kompleksowa, 
trwaj¹ca przeciêtnie oko³o dwóch miesiêcy. 
Bêdzie trwa³a jeszcze przez ca³y listopad. 

11.

12

13

14

15
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     Trwaj¹ czynnoœci zwi¹zane z rozlicze-
niem trzech obiektów u¿ytecznoœci publicz-
nej zwi¹zanych z termomodernizacj¹. S¹ 
jeszcze problemy z typami solarów, ale s¹-
dzê, ¿e do koñca listopada siê z tym uporamy.  

 Budowa amfiteatru i tê¿ni w parku.     
Po raz kolejny musieliœmy dokonaæ minimal-
nej przeróbki odnoœnie lokalizacji tego     
amfiteatru, poniewa¿ jest ona skrzywiona    
o pó³ metra i nale¿y j¹ wyprostowaæ. Po-
trzebne materia³y przes³aliœmy wczoraj pro-
jektantowi i myœlê, ¿e w najbli¿szym czasie 
otrzymamy od niego decyzjê. 

Trwaj¹ te¿ prace zwi¹zane z tê¿ni¹, której 
projekt jest na ukoñczeniu. Bêdzie mia³a ta-
kie same wymiary, jak tê¿nia w Rabce. Tak, 
jak ustaliliœmy, dokumentacja tê¿ni bêdzie 
gotowa do koñca tego roku. W styczniu chce-
my uruchomiæ przetarg, tak, ¿ebyœmy do 30 
czerwca oba tematy zakoñczyli.

 Chodnik w Koninkach. Wszystkie spra-
wy proceduralne s¹ ze Starostwem uzgod-
nione, jest podpisana umowa. Dziœ rozpo-
czê³a pracê firma „Profexim”.  

Dziêkujê radnemu Wojciechowi Wielow-
skiemu za osobist¹ interwencjê u dyrektora 
Urbañskiego w sprawie sygnalizacji œwietl-
nej przed szko³ami. Zwracam siê do radnego 
R. Rusnaka o interpelacjê na forum powiatu, 
¿eby temat ten nie zosta³  w Starostwie za-
pomniany.     

 Klub sportowy GKS Orkan z³o¿y wnio-
sek o dofinansowanie terenu rekreacyjno-
sportowego miêdzy przedszkolem, a szko³¹       
w NiedŸwiedziu. Chodzi o kwotê 200 tysiêcy 
z³otych z LGD.

 Od 30 listopada trwa nabór na budowê 
i rozbudowê infrastruktury turystycznej i re-
kreacyjnej w subregionie. To ogólna kwota 
42 miliony z³otych.  Z I etapu, jak pamiêtamy, 
1.140.000 z³otych otrzyma³o Stowarzysze-
nie w Koninie, niestety, z tego nie skorzysta-
³o, a szkoda. Drugi wniosek do LGD z³o¿y 
nasz Oddzia³ Zwi¹zku Podhalan.

Chcemy skorzystaæ z subregionu, ponie-
wa¿ do 30 listopada mamy otrzymaæ doku-
mentacjê zagospodarowania placu od cen-
trum NiedŸwiedzia do mostu na Now¹ Wieœ,   
i z tego chcemy coœ „urwaæ”. 

W dniu 6 XII odbêdzie siê uroczystoœæ 
podpisania umowy na wykonanie ronda       
w Gronoszowej. Bêd¹ Marsza³kowie, bêdzie 
dyr. Majowa. Burmistrz Mszany Dolnej Józef 
Kowalczyk bardzo serdecznie prosi radnych 
o udzia³ w tej uroczystoœci.

4.

5.

6.

7.

8. 

9. 

 Sprawy bie¿¹ce
3. Zakoñczy³a siê dwu-

miesiêczna kontrola Regio-
nalnej Izby Obrachunko-
wej. W poniedzia³ek inspe-
ktorzy przyje¿d¿aj¹ po raz 
ostatni i wrêcz¹ protokó³, 
który zostanie podpisany  
w œrodê. 

Otrzyma³em dwa, b³ahe 
zalecenia, dotycz¹ce braku 
zamieszczenia w lokalnej 
prasie informacji o uloko-
waniu pojemników na 
odzie¿ u¿ywan¹. By³y umo-
wy,  za³¹czniki  do nich, ale 
nie by³o informacji w pra-
sie. 

Napisa³em w oœwiad-
czeniu, ¿e te pojemniki s¹ 
mieszkañcom potrzebne. 
Proszê o podjêcie stosow-
nych uchwa³, poniewa¿      
w umowach, które zosta³y 
spisane nie ma czasokresu 
dzier¿awy. 

Proszê, ¿ebyœmy ustalili 
ten czasokres dzier¿awy na 
10 lat, bowiem radni posia-
daj¹ takie uprawnienia. Jest 
to bardzo potrzebne, gdy¿ 
w przeciwnym razie, wszy-
stkie u¿ywane rzeczy za-
pewne znajd¹ siê w rowach, 
lasach, itp.

Nad drug¹ spraw¹ te¿ 
musimy siê zastanowiæ. 
Chodzi o czêœæ dzia³ki o po-

2 
wierzchni 141 m na której 
jest usytuowany budynek 
„Silli” (od strony Urzêdu 
Gminy). 

Zachodzi pytanie: kto   
bêdzie  odpowiada³  za bez-
pieczeñstwo tego budyn-
ku, je¿eli jego czêœæ znaj-
duje siê na terenie naszej 
dzia³ki w dzier¿awie, ale 
sam budynek jest w³asno-
œci¹ „Silli”? 

Po otrzymaniu protoko-
³u i zaleceñ pokontrolnych 
wszyscy zostan¹ o tym po-
informowani. Nie mam tu 
nic do ukrycia.   

Z informacji, które po-
zi¹³em wiem, ¿e przepusto-
woœæ samochodów na od-
cinku tego skrzy¿owania 
wynosi 12 tysiêcy pojaz-
dów na dobê (dane z Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg).

Marsza³kowie do³o¿yli 
1.700.000 z³ do tego ronda. 
Jego ca³kowity koszt wyno-
si 3.700.000 z³otych.  

Woda. Jej cena jest   
u nas najni¿sza i odbiega od 
poziomu cen w innych gmi-
nach. Radni otrzymali pe³-
n¹ informacjê, jak one siê 
kszta³tuj¹. 2 z³ 50 gr brutto 

3 
za m wody powoduje, ¿e  
nie jest ona szanowana. 
Wnioskujê o minimaln¹ 
podwy¿kê, ¿eby mo¿na by-
³o zabezpieczyæ œrodki na 
rozbudowê wodoci¹gów     
i ich modernizacjê.  Decyzja 
nale¿y do radnych. 

 Gospodarka œmie-
ciowa. Og³osiliœmy ju¿ dru-
gi przetarg. Jest on obliga-
toryjny na ca³¹ Polskê i ka¿-
dy siê mo¿e wzi¹æ w nim 
udzia³. Zg³osi³y siê dwie fir-
my. 

Musimy siê dzisiaj za-
stanowiæ, co z tym dalej ro-
biæ, gdy¿ najni¿sza kwota, 
któr¹ jedna z tych firm za-
proponowa³a jest 3 i pó³ ra-
zy wy¿sza obowi¹zuj¹cej    
w tym roku. Jest dla mnie 
niezrozumia³e, ¿e 85% an-
kietowanych twierdzi, i¿ 
œmieci segreguje i p³aci za 
œmieci segregowane, a tym-
czasem przy odbiorze tych 
œmieci wystarcza tylko ma-
³y samochodzik dostawczy, 
natomiast do odbioru œmie-
ci nie segregowanych po-
trzebny jest potê¿ny s¹mo-
chód. 

Jak to jest z odbiorem 
jednych i drugich œmieci? 
Musimy tê sprawê unormo-
waæ i rozstrzygn¹æ .

10. 

11.
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12.

13.

 Odœnie¿anie. Tu ju¿ 
jest czysta parodia. Zapro-
ponowano stawki: Konina – 
297 z³otych za godzinê pra-
cy, NiedŸwiedŸ – 297 z³, 
Podobin – 351 z³, Porêba 
Wielka – 189 z³. Na dzisiaj 
do podpisu mam przygoto-
wan¹ tylko umowê z Porê-
b¹ Wielk¹. 

Mam wyliczenie kosztu 
jednego dnia odœnie¿ania  
w którym spad³ œnieg i wy-
nosi on 9.720.00 z³otych. 
Bêdê wyjaœnia³, dlaczego, 
a¿ po 10 godzin trwa³o od-
œnie¿anie poszczególnych 
rejonów. Je¿eli radni wyra-
¿¹ zgodê na te stawki, to 
zbankrutujemy. 

Jest mi wolno, poza 
przetargiem, zawrzeæ umo-
wê z wolnej rêki do 30 ty-
siêcy euro netto. Je¿eli nie 
dogadam siê z tymi panami, 
to bêdziemy œci¹gali ludzi       
z zewn¹trz i spisywaæ umo-
wy miesiêczne. No, bo, co 
robiæ? 

Pani Skarbnik obliczy³a, 
¿e koszt odœnie¿ania za 
pierwszy kwarta³ 2018 ro-
ku wyniesie pó³tora milio-
na z³. Tragedia, po prostu 
tragedia. 

 Otrzyma³em decyzjê 
Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego      
w Limanowej odnoœnie roz-
biórki mostu nad os. Ma-
ciejki. Taki wniosek z³o¿y-
³o 2 mieszkañców tego 
osiedla. 

Dzisiaj podpisa³em od-
wo³anie do Wojewódzkie-
go Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego, poniewa¿ ten 
most istnia³ przecie¿ od 
wieków.  Przecie¿ tam jest 
oko³o 100 dzia³ek rolnych   
i budowlanych. Którêdy ci 
ludzie mieli jeŸdziæ? 

W 2008 roku dokonali-
œmy wy³¹cznie jego moder-
nizacji. 

oraz przedstawiciel wykonawcy - 
Przedsiêbiorstwa Drogowo - Mo-
stowego „Limdrog” Maciej Szkar-
³at, podpisali umowê o sfinanso-
waniu budowy ronda w Gronoszo-
wej. Dziêki temu za pó³tora roku  
w miejscu istniej¹cego skrzy¿o-
wania z ulic¹ Orkana w Mszanie 
Dolnej powstanie rondo, które 
usprawni ruch w tej czêœci miasta 
oraz poprawi bezpieczeñstwo za-
równo kierowców, jak i pieszych. 
Koszt inwestycji wyniesie ponad 
3,7 mln z³. Œrodki w ca³oœci pocho-
dz¹ z bud¿etu województwa.

Drog¹ wojewódzk¹ 968 ka¿-
dego dnia przeje¿d¿a kilka tysiê-
cy samochodów. Jej nawierzch-
nia, a przede wszystkim ma³a 
przepustowoœæ skrzy¿owania, 
wymaga niezw³ocznej przebudo-
wy. Dlatego remont w tym miejscu 
zacznie siê, jak tylko pozwol¹ na 
to warunki atmosferyczne. Kiero-
wcy, którzy dot¹d tkwili  w korkach 
przed skrzy¿owaniem, mog¹ szy-
kowaæ siê na przejazd po nowym 
rondzie. Inwestycja ma byæ goto-
wa pod koniec maja 2019 roku.

Nie zapomniano te¿ o bezpie-
czeñstwie pieszych. Bêd¹ mieli do 
dyspozycji przebudowane chod-
niki i nowe oœwietlenie uliczne, co 
poprawi ich widocznoœæ i bezpie-
czeñstwo. Zaplanowano budowê 
zatok autobusowych wraz z wiata-
mi chroni¹cymi przed wiatrem, 
czy deszczem.

Ale to nie koniec inwestycji na 
tym terenie. Mieszkañców z pew-
noœci¹ ucieszy przebudowa ca³e-
go odcinka tej popularnej trasy.

- W niedalekiej perspektywie 
planujemy przebudowê trzech od-
cinków na DW 968. W sumie to ok. 
38 km, dziêki którym trasa ³¹cz¹ca 
Kamienicê z Lubniem bêdzie wy-
godniejsza i bezpieczniejsza dla 
kierowców- powiedzia³ Jacek Kru-
pa. Otwarcie ofert na realizacjê tej 
inwestycji, zaplanowano jeszcze 
w tym roku. Remont obejmie od-
cinki: Lubieñ - Mszana Dln. (8 km), 
Mszana Dolna - Szczawa (16 km) 
i Szczawa - Kamienica (14 km). 
Ten 38-kilometrowy odcinek drogi 
bêdzie powstawaæ etapami. Jed-
nak przewiduje siê, ¿e kierowcy 
pojad¹ nim ju¿ pod koniec 2019 
roku.                                        SS

Pu³kownik Piwowarczyk przekaza³ nam za 
darmo dwuteowniki i zamiast starych, drew-
nianych dŸwigarów mostowych, zamienili-
œmy je. Burmistrz J. Kowalczyk mia³ na zbyciu 
za darmo p³yty drogowe, które po³o¿yliœmy 
na tym. 

Czegoœ tu nie rozumiem! Inspektor naka-
zuje nam remont mostu na osiedlu Cieluchy, 
gdzie mieszkañcy walcz¹ (by³y i s¹ protesty), 
¿eby go nie remontowaæ, ale rozebraæ, a tu, 
je¿eli my ten most rozbierzemy, nie bêdzie 
dojazdu dla 51 w³aœcicieli tych dzia³ek. Ze-
branie wiejskie, które odby³o siê w niedzielê 
uchwali³o odpowiedni¹ rezolucjê i je¿eli 
trzeba bêdzie, to œci¹gniemy p. E. Jaworowicz   
z TVP, aby siê t¹ spraw¹ zajê³a (bo to s¹ 
totalne bzdury). Nie wiem, co my dalej zro-
bimy? Ja go mogê rozebraæ w ka¿dej chwili, 
tylko jak ci ludzie bêd¹ tam doje¿d¿aæ? Chc¹c 
rozebraæ most, muszê ich powiadomiæ. Nie-
trudno sobie wyobraziæ, co siê bêdzie dziaæ? 

 Z urlopu macierzyñskiego powróci³a 
do pracy Justyna Zaj¹c. Otrzyma³a zadanie 
tylko i wy³¹cznie zajêcie siê drogami, czyli 
uporz¹dkowaniem praw w³asnoœci (o co za-
wsze proszê). Nasze drogi musz¹ byæ w³a-
snoœci¹ notarialn¹, bo inaczej nam nie wolno 
wydaæ na nie ani grosza. Proszê wszystkich 
radnych o daleko id¹c¹ pomoc w pracy tej pa-
ni, ¿ebyœmy to w koñcu w jakiœ sposób ure-
gulowali.  

Przysz³a do nas umowa o darowiŸnie 
w postaci 200 ton destruktu asfaltowego.   
Na pewno nam siê przyda i wykorzystamy   
go  efektywnie .

  

14.

15. 

BEDZIE RONDO 
W GRONOSZOWEJ!

6 grudnia w Urzêdzie Miasta Mszana Dolna, mar-
sza³ek Województwa Ma³opolskiego Jacek Krupa, 
przewodnicz¹ca Sejmiku Ma³opolskiego Urszula No-
wogórska, burmistrz  Mszany Dolnej  Józef  Kowalczyk
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Sprawy zwi¹zane 
z Gmin¹ NiedŸwiedŸ

1.

2.

 Program „Miœki”. Na 
poprzedniej sesji wyjaœni-
³em, o co chodzi w tym pro-
gramie. S¹ to dodatkowe za-
jêcia z przedmiotów œcis³ych 
dla uczniów. Warunkiem rea-
lizacji projektu by³o zrekru-
towanie 480 uczniów z ca³ej 
gminy. Po pierwszej rekruta-
cji, tj. do 16 paŸdziernika zo-
sta³o z³o¿onych 451 ankiet. 
W niektórych by³y drobne 
uchybienia. Po weryfikacji 
okaza³o siê, ¿e brakuje 51 an-
kiet. Rekrutacja zosta³a -   
szczêœliwie - przed³u¿ona do 
23 paŸdziernika. Do tego 
czasu wp³ynê³o dodatkowo 
20 pe³nych ankiet, uzupe³-
nienia, które wynika³y z we-
ryfikacji I czêœci, i dodatko-
wo zosta³o z³o¿onych oko³o 
50 ankiet z Porêby Wielkiej, 
które by³y niekompletne.

Sprawa na dzieñ dzisiej-
szy wygl¹da tak (jeszcze nie 
dokonano pe³nej weryfika-
cji), ¿e prawdopodobnie uda 
siê osi¹gn¹æ liczbê 480 ucz-
niów. Dziêkujê dyrektorom 
szkó³ za zaanga¿owanie w tej 
sprawie, bo zapowiada³o siê 
du¿o gorzej. Czekamy na we-
ryfikacjê z³o¿onych ankiet, 
czy bêdzie 480 czy nie? Jak 
nie bêdzie, to - niestety - pro-
gram „Miœki” w naszej Gmi-
nie nie bêdzie realizowany.

 Œcie¿ka rekreacyjna. 
Dziœ   odby³o  siê   spotkanie  

Powiatowego Zarz¹du Dróg 
w Limanowej z wnioskiem        
o solarne, aktywne oznako-
wania na przejœciach dla pie-
szych. W odpowiedzi dyrek-
tor Powiatowego Zarz¹du 
Dróg z dnia 18 sierpnia zade-
klarowa³, ¿e w naszej Gminie 
s¹ przewidziane dwa takie 
przejœcia w okolicach szkó³, 
oczywiœcie w ramach dostêp-
nych œrodków. Czy uda siê    
w tym roku, nie wiem?        
W ka¿dym razie jest taki plan  
ze Powiatowego Zarz¹du 
Dróg, ¿eby u nas zamonto-
waæ dwa takie zestawy. 

Odnowiono pas akusty-
czny przy szkole w NiedŸ-
wiedziu. Wymalowano ba-
rierki o które wnioskowa³em, 
na razie na jednym mostku na 
wysokoœci piekarni p. Jacka 
Potaczka. 

Je¿eli chodzi o barierki na 
moœcie w NiedŸwiedziu, to    
z informacji dyr. Urbañskie-
go wiem, ¿e w ostatnich 
dniach wp³ynê³y œrodki z od-
szkodowania, (mia³y tam 
miejsce dwa zdarzenia dro-
gowe). W najbli¿szym czasie 
bêdzie postêpowanie na wy-
konanie tego malowania. Zo-
stanie ono przeprowadzone   
i bêdzie realizowane. 

Jak chodzi o Porêbê, to na 
wysokoœci p. Michnowskiej 
jest kwestia dwóch zjazdów 
(na posesjê i na dzia³kê) oraz 
korytek przy drodze powia-
towej. Tutaj sprawa zapyta-
nia jest rozstrzygniêta, wy-
konawca ju¿ jest i bêdzie to 
realizowane w najbli¿szym 
czasie. 

Sprawy powiatowe 
dotycz¹ce naszej Gminy
 

5. 

 z Pani¹ projektant, przedstawicielami RZGW   
i powiatu, ¿eby na roboczo,  przed  z³o¿eniem   
projektu do tych instytucji celem akceptacji, 
rozwa¿yæ ewentualne do zastrze¿enia do pro-
jektu.

Jak siê okaza³o, RZGW kwestionowa³o 
przebieg œcie¿ki rekreacyjnej, ze wzglêdu na 
koniecznoœæ drogi technologicznej umo¿liwia-
j¹cej im dostêp do koryta rzeki. Proponowano  
jakby ca³kiem nowy przebieg tej œcie¿ki, czyli 
na pewno nie po istniej¹cej drodze, która mia³a 
pozostaæ drog¹ technologiczn¹.

Zaproponowa³em, aby zrezygnowaæ z drogi 
technologicznej, gdy¿ w pewnych miejscach 
szerokoœæ nie pozwala na usytuowanie drogi     
i œcie¿ki, poza tym dostêp do koryta rzeki jest 
te¿ z drugiej strony rzeki. Ostatecznie przedsta-
wiciele RZGW uwzglêdnili ten argument. Po-
wiat nie wnosi³ ¿adnych zastrze¿eñ. Czekamy 
do koñca listopada na gotowy projekt. 

Natomiast, jak chodzi o plac, zwany par-
kiem rzecznym, etapujemy to zadanie na czêœci; 
rzecz w tym, ¿eby mieæ ca³oœæ podzielon¹ tak, 
aby ³atwiej by³o dopasowaæ do programów po-
mocowych. Przyk³adowo tzw. OSA (Otwarta 
Strefa Aktywnoœci) jest to program do 100 tys. 
z³, wiêc musimy znaleŸæ taki fragment projektu, 
z którym siê finansowo zmieœcimy. Propozycja 
jest taka, aby w ramach OSA zrealizowaæ czêœæ 
z torem rowerowym oraz placem zabaw dla 
dzieci. Na to zadanie bêdzie osobny dokument     
i osobny kosztorys. Reszta te¿ bêdzie podzielo-
na. Natomiast, jeœli oka¿e siê, ¿e dofinansowa-
nie jest wiêksze, po³¹czymy te czêœci, co na 
pewno jest ³atwiejsze ni¿ na etapie sk³adania 
wniosku dzieliæ du¿y projekt, kiedy wi¹¿e siê to 
z osobnymi pozwoleniami i osobnym kosztory-
sem. 

Sprawa ustalenia granicy na wniosek p  A. 
Wielowskiej. Chodzi konkretnie o p. Haras, 
gdzie ko³o ogrodzenia by³a zabezpieczona skar-
pa p³ytami, które zosta³y zabetonowane. Pani 
Alicja zwróci³a siê z proœb¹ o wyjaœnienie. Po 
spotkaniu w terenie ustaliliœmy, ¿e Gmina jest 
w³adaj¹cym tej drogi, a nie w³aœcicielem i w ta-
kim przypadku mo¿e wyst¹piæ przez geodetê do 
wskazania granicy. Takie czynnoœci rozpoczê-
liœmy. Geodeta wykona to zadanie z zastrze¿e-
niem, ¿e strona, która naruszy³a tê granicê, po-
kryje koszty jego pracy.   

 Przejœcia z sygnalizacj¹ œwietln¹ dla pie-
szych.  25 lipca  p. Wójt  wyst¹pi³  do  dyrektora 

3. 

4.
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6. 

7. 

Zosta³a rozpoczêta ob-
cinka sanitarna drzew przy 
drogach powiatowych w Po-
rêbie Górnej; przedwczoraj 
ekipa powiatowa ju¿ je wy-
konywa³a. Dalsza obcinka 
bêdzie systematycznie reali-
zowana.  

Parê dni temu z przedsta-
wicielami Powiatowego Za-
rz¹du Dróg objecha³em drogi 
powiatowe w naszej Gminie  
i wskaza³em najbardziej nie-
bezpieczne miejsca. Poprosi-
³em, ¿eby sprawê wycinki za-
³atwiæ przed opadami œniegu.   

Wczoraj objechaliœmy 
wszystkie przystanki na na-
szym terenie i sprawa zosta³a 
zaktualizowana. Taka wizja 
by³a ju¿ kiedyœ wykonana, 
ale w miêdzyczasie zmieni³y 
siê przepisy w kwestii usta-
wienia przystanków. Chodzi     
o ich usytuowanie. Przedsta-
wiciel policji wyjaœni³ mi, ¿e 
maj¹ to byæ usytuowania tzw. 
rozjazdowe tzn. jad¹c w da-
nym kierunku najpierw musi 
byæ przystanek po lewej stro-
nie, a kawa³ek dalej po pra-
wej. Nie odwrotnie. Tak by³o 
w 3-4 przypadkach, wiêc mu-
simy to zmieniæ, w zwi¹zku  
z czym na dzisiejszej sesji bê-
dzie procedowany projekt   
uchwa³y w tej sprawie - tak 
mówi¹ przepisy. Nastêpnie 
musimy rozwa¿yæ co robimy 
w pierwszej kolejnoœci, zato-
ki, czy tzw. spoczniki przy 
przystankach, gdzie bêdzie 
tylko ¿mijka. W kilku przy-
padkach jest taka sytuacja, ¿e 
musimy zarurowaæ rów, bo to 
jest w kwestii gminy, je¿eli 
zaœ chodzi o zatoki przystan-
kowe, to tutaj jestfinansowa-
nie 50/50 z powiatem lima-
nowskim, jak podobnego ty-
pu inwestycje. W ramach bu-
dowy chodnika w Koninkach 
zostan¹ wykonane dwie zato-
ki. Wracaj¹c do wymiany 
s³upów metalowych ko³o 
cmentarza, o których wspo-
mina³ radny Wsó³, to jest  
równie¿  w  projekcie moder-

 Jego realizacja (od momentu 
podpisania umowy) jest prze-
widywana na 3 lata, tj. do ro-
ku 2021, i od tego czasu liczy 
siê okres tych piêciu lat.
   W za³o¿eniach regulaminu 
jest warunek, ¿e instalacje   
przeznaczone s¹ wy³¹cznie 
na potrzeby w³asne, dlatego 
instalacje te by³y tak projek-
towane (dobierane), ¿eby, np. 
produkcja energii elektrycz-
nej z paneli fotowoltaicznych 
nie przekracza³a poziomu po-
trzeb w³asnych. Ka¿da insta-
lacja jest przyporz¹dkowana 
do nieruchomoœci, co umo¿-
liwia przejêcie jej np. przez 
ka¿dego, nowego w³aœciciela 
nieruchomoœci.         

 Otrzyma³em informa-
cjê, ¿e Program Rewitalizacji 
Gminy NiedŸwiedŸ po po-
prawkach zosta³ pozytywnie 
oceniony i umieszczony      
w wykazie Programów Re-
witalizacji Województwa 
Ma³opolskiego, tym samym 
ca³e procedowanie nad nim 
jest zakoñczone. 

 W sprawie oœwietleñ 
solarnych na przejœciach dla 
pieszych, zosta³o z³o¿one pi-
smo do Powiatowego Zarz¹-
du Dróg. OdpowiedŸ by³a ta-
ka, ¿e  przewidziane  s¹ w na-
szej Gminie dwa przejœcia     
z oœwietleniem solarnym     
w miarê dostêpnych œrodków 
jakimi dysponuje Powiatowy 
Zarz¹d Dróg w Limanowej. 
Prawdopodobnie bêd¹ to 
przejœcia w NiedŸwiedziu       
i Podobinie.   

 W Porêbie Wielkiej zo-
sta³y wykonane dwa zjazdy  
z drogi powiatowej: jeden na 
posesjê Pani Michnowskiej, 
drugi na dzia³kê obok wraz   
z wykorytowaniem rowu, co 
mo¿e potwierdziæ Pan Radny 
K. Wsolak. Równie¿ w Porê- 
bie Wielkiej zosta³a wykona-
na czêœciowo obcinka sani-
tarna drzew przy drodze po-
wiatowej.

3.

4.

5.

******

nizacji odcinka drogi od skrzy¿owania w Nie-
dŸwiedziu na Koninê, do szko³y w Porêbie, za-
danie to jest wpisane w powiecie do realizacji  
w roku 2019. 

 Balneologia. W tej chwili trwaj¹ odbiory. 
By³em z komisj¹ infrastruktury powiatu w tym 
obiekcie. Jest trochê usterek do wykonania. Jak 
chodzi o dokoñczenie inwestycji, to mamy jesz-
cze do wykonania podmurówkê na zbiornik cie-
k³ego azotu. Czekamy na odbiór ostateczny       
i dopuszczenie obiektu do u¿ytkowania.  

Sprawa Oddzia³u Zamiejscowego Geode-
zji w Mszanie Dolnej. Dosz³y mnie s³uchy: dla-
czego nie poinformowa³em o tym na poprzed-
niej sesji? Mo¿e to i by³ b³¹d, przyznajê, nato-
miast ta sprawa nie by³a zakoñczona, ale otwar-
ta. Na dzieñ dzisiejszy równie¿ jest ona otwarta, 
gdy¿ w pierwszej wersji Starosta nas poinfor-
mowa³, ¿e oddzia³ nie ma uzasadnienia mery-
torycznego i ekonomicznego funkcjonowania 
w Mszanie Dolnej. Jako samorz¹dowcy sprze-
ciwialiœmy siê temu i wywalczyliœmy tyle, ¿e s¹ 
w tej chwili dwa dni dy¿uru w tygodniu, nato-
miast Starosta wczoraj na sesji, zasugerowa³ 
(my uwa¿amy, ¿e to ma byæ w pe³nym wymia-
rze), ¿e jak Wójt Gminy NiedŸwiedŸ, Burmistrz 
Miasta Mszana Dolna pokryj¹ koszty funkcjo-
nowania tego wydzia³u, bêdzie to czynne sie-
dem dni w tygodniu, bo Gmina Mszana Dolna 
udostêpni³a lokal. Starosta, podobnie, jak dy-
rektor Wydzia³u Geodezji w Starostwie Powia-
towym oraz Burmistrz Mszany Dolnej s¹ zda-
nia, ¿e dwa dni dy¿uru wystarcz¹. Je¿eli oka¿e 
siê, ¿e trzeba wiêcej, bêdziemy o to zabiegaæ. 
Przy okazji pragnê zapewniæ, ¿e Starostwo nie 
ma zamiaru likwidowaæ Zamiejscowego Wy-
dzia³u Komunikacji w Mszanie Dolnej. 

 Program „Miœki” rusza od grudnia. Re-
krutacja jest zakoñczona, umowy zebrane i pod-
pisane. W tej chwili jest og³oszony nabór nau-
czycieli na zajêcia z Technologii informacyjno 
– komunikacyjnych. Ma w nich wzi¹æ udzia³   
70 nauczycieli. Zajêcia poprowadzi prawdopo-
dobnie Pan £ukasz Su³kowski.    

 Program „OZE” (instalacje: fotowoltaika, 
kolektory, pompy ciep³a). Sk³adanie wniosków 
aplikacyjnych trwa do koñca miesi¹ca. W tej 
chwili s¹ sk³adane oœwiadczenia o udostêpnie-
niu nieruchomoœci na cele projektu. O co chodzi 
z tymi oœwiadczeniami? Co prawda, nie s¹ one 
potrzebne do z³o¿enia wniosku, ale trzeba je 
mieæ do wgl¹du. Po z³o¿eniu wniosku w ka¿-
dym momencie instytucja zarz¹dzaj¹ca mo¿e 
sprawdziæ posiadanie oœwiadczenia. Trwa³oœæ 
projektu liczy piêæ lat od jego zakoñczenia.

8.

9. 

SESJA LISTOPADOWA

1.

2.
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7.

 8.

9.

Na sesji listopadowej

1. 

2.  

3.  

4.

 5.

 

 Dokonaæ czêœciowego znie-
sienia formy ochrony przyrody – 
pomnika przyrody Aleja Jaworowa 
– grupa jaworów oraz 4 lip w Porê-
bie Wielkiej.

 Ustaliæ regulamin okreœlaj¹-
cy zasady udzielania dotacji w ra-
mach projektu realizowanego         
w oparciu o zasady programu Re-
gionalna polityka energetyczna, 
dzia³anie 4.4 Redukcja emisji        
zanieczyszczeñ do powietrza, pod-
dzia³anie 4.4.2 Obni¿enie poziomu 
niskiej emisji – SPR, w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Ma³opolskiego 
na lata 2014 – 2020 – polegaj¹cego 
na zmianie systemu ogrzewania 
opartego na paliwie sta³ym na 
ogrzewanie proekologiczne.

 Dokonaæ wstêpnej lokalizacji 
przystanków komunikacyjnych na 
terenie Gminy NiedŸwiedŸ dla za-
spokojenia potrzeb mieszkañców.

 

Dokonaæ zmian w planowa-
nych dochodach i wydatkach bu-
d¿etu Gminy NiedŸwiedŸ na 2017 r. 

 Zmieniæ  uchwa³ê w sprawie 
przyjêcia wieloletniej prognozy    
finansowej Gminy NiedŸwiedŸ.

Zmieniæ  Uchwa³ê  z dnia 26 VI 
2015 r. w sprawie regulaminu wy-
nagradzania nauczycieli i innych 
pracowników pedagogicznych 
szkó³ i placówek oœwiatowych, dla 
których organem prowadz¹cym 
jest Gmina.

 Zatwierdziæ taryfy za zbioro-
we zaopatrzenie w wodê z wodoci¹-
gu gminnego w 2018 roku.

Dokonaæ wyboru metody usta-
lenia op³aty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki takiej op³aty oraz stawki za 
pojemnik o okreœlonej pojemno-
œci.

 

Na sesji 
paŸdziernikowej

1. 

2.

3. 

4.  

5.

6.

Zmieniæ uchwa³ê Rady Gminy 
NiedŸwiedŸ z dnia 30 grudnia 2016 r. 
w sprawie przyst¹pienia do zmia-
ny czêœci tekstowej miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy.

 Dokonaæ zmiany uchwa³y      
Nr XXVIII/190/16 Rady Gminy NiedŸ-
wiedŸ z dnia 30 grudnia 2016 roku          
w sprawie przyst¹pienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Nie-
dŸwiedŸ wsi NiedŸwiedŸ, Konina Po-
rêba Wielka i Podobin.

Dokonaæ zmian w planowa-
nych dochodach, przychodach          
i  wydatkach bud¿etu gminy  NiedŸ-
wiedŸ na 2017 rok. 

Zmieniæ  uchwa³ê w sprawie 
przyjêcia wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy NiedŸwiedŸ. 

 Wyraziæ zgodê na zaci¹gniê-
cie kredytu d³ugoterminowego na 
wyprzedzaj¹ce finansowanie zada-
nia:  „ Termomodernizacja budynku 
sali gimnastycznej i ³¹cznika przy 
Zespole Szko³y i Gimnazjum w Nie-
dŸwiedziu – czêœæ pierwsza i czêœæ 
druga” w ramach projektu „Termo-
modernizacja budynków u¿ytecz-
noœci publicznej bêd¹cych w³as-
noœci¹ gminy w których wczeœniej 
wymieniono urz¹dzenia grzewcze 
wykorzystuj¹ce do produkcji cie-
p³a wêgiel na urz¹dzenia wykorzy-
stuj¹ce gaz ziemny w miejscowo-
œciach NiedŸwiedŸ i Porêba Wlk”. 

 Przyj¹æ Programu Wspó³pra-
cy Gminy NiedŸwiedŸ na rok 2018      
z organizacjami pozarz¹dowymi       
i podmiotami okreœlonymi  w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 IV 2003 roku 
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego  
i  o  wolontariacie. 
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6.

7.

8. 

9.

10. 

11. 

 Ustaliæ wzór deklaracji o wy-
sokœci op³aty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi sk³ada-
nej przez w³aœcicieli nieruchomo-
œci, na których zamieszkuj¹ miesz-
kañcy oraz nieruchomoœci, na któ-
rych nie zamieszkuj¹ mieszkañcy,  
a powstaj¹ odpady komunalne, po-
³o¿onych na terenie Gminy NiedŸ-
wiedŸ.

 Okreœliæ rodzaje dodatko-
wych us³ug œwiadczonych przez 
Gminê NiedŸwiedŸ w zakresie       
odbierania odpadów komunalych 
od w³aœcicieli nieruchomoœci i za-
gospodarowania odpadów, oraz 
wysokoœci cen za te us³ugi.

Zleciæ Komisji Rewizyjnej   
Rady Gminy przeprowadzenia kon-
troli w zakresie sprawdzenia pro-
cedury zatrudniania pracowników 
w Samorz¹dowym Przedszkolu        
w NiedŸwiedziu.

 Uchwaliæ Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych dla Gminy 
NiedŸwiedŸ na 2018 rok.

Uchwaliæ Gminny Program 
Przeciwdzia³ania Narkomanii Gmi-
ny NiedŸwiedŸ na 2018 rok. 

Zleciæ Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy NiedŸwiedŸ przeprowa-
dzenie kontroli w zakresie wydat-
kowania œrodków finansowych 
przez Gminne Centrum Kultury        
w  latach 2013 – 2017.



 

 

RODZAJ  PODATKU 
 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

     
  1/ od gruntów: 
     a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia- 
 ³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na  
 sposób zakwalifikowania w ewidencji  
 gruntów i budynków.............................. 
    b ) pod wodami powierzchniowymi        
 stoj¹cymi lub powierzchniowymi p³y- 
 n¹cymi, jezior i zbiorników sztucznych
    c) pozosta³ych, w tym zajêtych na 
       
    

 
 

 prowadzenie odp³atnej statutowej dzia- 
 ³alnoœci po¿ytku publicznego przez  
 organizacje po¿ytku publicznego……...
    d) sklasyfikowanych w ewidencji   
 gruntów jako drogi „dr” nie stanowi¹-
 cych pasów drogowych dróg publicz-
 nych i niezwi¹zanych z prowadzeniem
 dzia³alnoœci gospodarczej.......................

 

 
  

2/ od budynków lub ich czêœci: 
a) mieszkalnych....................................
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia-

  

 
 

      

 ³alnoœci gospodarczej oraz budynków
 mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na
 prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
   c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno-
 œci gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
 lifikowanym materia³em siewnym.........
   d) zwi¹zanych z udzielaniem œwiad- 
 czeñ zdrowotnych w rozumieniu prze-
 pisów o dzia³alnoœci leczniczej zajêtych
 przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiad-
 czeñ........................................................
   e) pozosta³ych, w tym zajêtych na pro-
 wadzenie odp³atnej statutowej dzia³al-
 noœci po¿ytku publicznego przez orga- 
 nizacje po¿ytku publicznego..................
  3/ od budowli........................................

 
 

 
 

      
 

 
      

 
 

     
 

 
 

 

    

 

 

 
 
 

 
 

74 gr od powierzchni21 m   
 

 
4 z³ 54 gr od 1 ha powierzchni 

 
 
 

30 gr od  powierzchni21 m  
 

 

        
2        25 gr od 1 m  powierzchni  

 
 
 
 
      70 gr od pow. u¿ytkowej

216 z³ 80 gr od 1 m  powierzchni u¿ytk.

210 z³ 59 gr od 1 m  powierzchni u¿ytk.

 

21 m  
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 

   
 
 

 

 

 
 

 
Op³ata targowa 

 

 
 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
   

 
  1. Opublikowane stawki podat- 
ków i op³at lokalnych obowi¹zuj¹
od 1 stycznia 2018 roku.  
  2. Obowi¹zuje podatek od posia- 

  dania wiêcej ni¿ 1 psa. 
  3. Od op³aty miejscowej (klima -
tycznej) zwolnieni s¹:  
  - dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê  
w wieku do 25 lat przebywaj¹ca
indywidualnie na terenie Gminy 
NiedŸwiedŸ, 
  - emeryci i renciœci nie objêci 
zwolnieniem ustawowym. 
 4. Wysokoœæ stawek podatkowych
od œrodków transportowych   

 
   

 

                            Drogi............................ 10 groszy od powierzchni.  

 

21 m  

Podatek od posiadania psów..........

2% ich wartoœci

10 z³otych od drugiego i ka¿dego
 nastêpnego psa. 

10 z³otych za 1 stanowisko sprzeda¿y

Od gruntów niezabudowanych    
objêtych obszarem rewitalizacji, 
po³o¿onych na terenach, dla któ-
rych miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego przewi-
duje przeznaczenie pod zabudowê
mieszkaniow¹, us³ugow¹ albo
zabudowê o przeznaczeniu mie-
szanym obejmuj¹cym wy³¹cznie 
te rodzaje zabudowy, je¿eli od 
dnia wejœcia w ¿ycie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów
up³yn¹³ okres 4 lat, a w tym cza-
sie nie zakoñczono budowy: 
3 z³ote od 1 metra kwadratowego.

4 z³ 61 gr od powierzchni u¿ytk.  21 m  
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23 paŸdziernika 2017 r. w szkole w Porêbie Wielkiej 
odby³a siê uroczystoœæ œlubowania klas pierwszych. 
Uczniowie wierszami i piosenkami prezentowali swoje 
umiejêtnoœci i radoœæ z wejœcia w szeregi uczniów tej 
szko³y. Dekoracje, teksty, piosenki i rekwizyty zosta³y 
przygotowane przez mgr Iwonê Haras i mgr Annê 
Czech. Na uroczystoœæ zosta³y zaproszone przedszko-
laki wraz z wychowawcami, koledzy  i kole¿anki z klas   
II i III oraz rodzice. Obrzêdu pasowania dokona³a Wice-
dyrektor mgr Agnieszka Sasal. Dzieci otrzyma³y pami¹t-
kowe dyplomy.

11 listopada w Zespole placówek Oœwiatowych     
w Podobinie odby³a siê Wieczornica Patriotyczna po-
œwiêcona 99 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci. By-
³o to piêknie przygotowane, wznios³e, patriotyczne 
widowisko i wspania³a lekcja historii. Uroczystoœæ 
rozpoczê³a Dyrektor Barbara Dziwisz powitaniem 
Wójta Gminy Janusza Potaczka, radnych, nauczycieli, 
pracowników szko³y, uczniów i mieszkañców Podo-
bina. Po odœpiewaniu hymnu pañstwowego rozpo-
cz¹³ siê wystêp przygotowany przez przedszkolaków 
i kl. „O” pod okiem wychowawczyñ, na tle teatralnej 
scenerii. W dalszej kolejnoœci grupa teatralna „Bez 
maski”,  pod opiek¹ Sylwii Zapa³y i Doroty Sochackiej 
zaprezentowa³a spektakl „Miejcie nadziejê”. Ogl¹da-
j¹c go, widz czu³ siê jak w prawdziwym teatrze; aktor-
skie wykonanie, odpowiednie stroje, dekoracja, 
oœwietlenie, przejmuj¹cy podk³ad muzyczny, wpro-
wadzaj¹cy  w niepowtarzalny nastrój.

W dalszej czêœci wieczornicy wys³uchano pieœni 

patriotycznych w wykonaniu szkolnego zespo³u wo-
kalnego pod opiek¹ Doroty Sochackiej. Do wspól-
nego œpiewu do³¹czyli wszyscy obecni.

Organizacja uroczystoœci wymaga du¿ego wysi³ku 
i z roku na rok jest coraz piêkniejsza i bardziej podnio-
s³a. Z satysfakcj¹ nale¿y odnotowaæ coraz liczniejszy 
udzia³ w tej uroczystoœci mieszkañców nie tylko Po-
dobina, ale i ca³ej Gminy.

s³awicach. Zespo³y z naszej Gminy mia³y przyjemnoœæ 
umiliæ czas wszystkim zaproszonym Goœciom. 

Na zakoñczenie wystêpu Kierownik Gminnego 
Centrum Kultury w NiedŸwiedziu Jadwiga Zapa³a 
wrêczy³a Prezesowi PSL W³adys³awowi Kosiniak-Ka-
myszowi pami¹tkowy album „Gmina NiedŸwiedŸ – 
orkanowska dziedzina”, którego wydanie zosta³o do-
finansowane ze œrodków Narodowego Centrum Kul-
tury w ramach programu „Kultura-Interwencje 2017”

W 72 rocznicê œmierci Wincentego Witosa, 32 rocz-
nicê œmierci Stanis³awa Mierzwy oraz w 100 rocznicê 
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, dnia 5 listopa-
da 2017 roku Gminny M³odzie¿owy Zespó³ Regionalny 
oraz grupa œpiewacza Zespo³u „Porêbiañski Ród” z Po-
rêby Wielkiej uczestniczyli w Zaduszkach Witosowych 
w Wierzchos³awicach. Uroczystoœæ „Zaduszek Witoso-
wych” rozpoczêto Msz¹ œwiêt¹ w Koœciele Parafialnym 
w Wierzchos³awicach. Kolejnym punktem programu 
by³ przemarsz pocztów sztandarowych i z³o¿enie kwia-
tów na grobie Wincentego Witosa i Stanis³awa Mierz-
wy. Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w Gminnym 
Centrum Kultury im. Wincentego Witosa w Wierzcho- Anna Liberda                                                                      
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W paŸdzierniku 2017 roku ukoñczono remont bu-
dynku przedszkola - informuje p. Dyrektor Ma³gorzata 
Drab - który obejmowa³ g³ównie termoizolacjê obiek-
tu. W zakres prac wykonywanych pod kierunkiem      
p. Bogdana Noconia wchodzi³o m.in. ocieplenie bu-
dynku, remont dachu, wymiana okien na poddaszu 
oraz wymiana oœwietlenia we wszystkich pomieszcze-
niach przedszkola. Wykonano równie¿ instalacjê foto-
woltaiczn¹ i solarn¹, dziêki czemu znacznie zmniejsz¹ 
siê koszty eksploatacji .

Budynek przedszkola zyska³ nowy, atrakcyjny       
i estetyczny wygl¹d, co cieszy zarówno dzieci, rodzi-
ców i pracowników. Remont wykonany zosta³ dziêki 
pozyskanym przez Gminê œrodkom finansowym, za co 
serdecznie dziêkujemy Panu Wójtowi Januszowi Po-
taczkowi, Radnym Gminy, oraz wszystkim zaanga¿o-
wanym w realizacjê tej inwestycji.

 Opracowanie strony - Anna Liberda

Tak œpiewa³y dzieci z najstarszej grupy w przed-
szkolu w Porêbie Wielkiej na spotkaniu ze œw. Miko-
³ajem 6 grudnia 2017 roku. 

Wizyta œw. Miko³aja w przedszkolu, to jeden z naj-
bardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Przy-
gotowuj¹ siê do niego starannie. Ka¿da grupa wyko-
nuje bardzo ciekawe prace plastyczne p³askie i prze-
strzenne, na których oczywiœcie króluje Miko³aj. Ró¿-
norodne techniki sprawiaj¹, ¿e ka¿da praca jest orygi-
nalna i ciekawa. Odpowiednio wyeksponowane zdo-
bi¹ sale i korytarze, stwarzaj¹c œwi¹teczny nastrój.

Du¿o wczeœniej przed spotkaniem z Miko³ajem, 
oprócz prac plastycznych, wszystkie grupy przygoto-
wywa³y piosenki, wiersze, tañce i pl¹sy, które bêd¹ 
mog³y zaprezentowaæ przed tak wyj¹tkow¹ osob¹.

Nadszed³ wreszcie d³ugo oczekiwany dzieñ. Miko-
³aj zacz¹³ wizytê od najstarszej grupy w przedszkolu 
czyli tzw. zerówki. Dzieci bardzo prze¿ywa³y to spo-
tkanie. Na niejednej buzi mo¿na by³o zobaczyæ niepe-
wnoœæ, obawê. Trwa³o to jednak krótko. Starszaki 
dzielnie przywita³y Goœcia, po czym wspaniale zapre-
zentowa³y program przygotowany specjalnie na tê 
okazjê. By³y to piosenki, wiersze, tañce i pl¹sy. Miko-
³ajowi oczywiœcie wszystko siê bardzo podoba³o.     
Po rozmowie z dzieæmi, w której go zapewnia³y ¿e s¹    
i bêd¹ grzeczne, wrêcza³ ka¿demu oczekiwan¹ paczkê 
z prezentami. Zdjêcia z Miko³ajem bêd¹ piêkn¹ pa-
mi¹tk¹ z tego spotkania.

Wszystkie dzieci Miko³aja kochaj¹
Wszystkie dzieci na niego czekaj¹
Moc prezentów ka¿demu przyniesie
Ka¿de dziecko z prezentów siê cieszy.

W dniach 5 i 6 grudnia w Domu Kultury w NiedŸ-
wiedziu odby³y siê „Miko³ajkowe Bajki – Grajki”. 
Koncert zorganizowa³a  Szko³a Muzyczna I stopnia   
w NiedŸwiedziu.  Przyby³y nañ przedszkolaki z Koni-
ny, Podobina, Porêby Wielkiej oraz NiedŸwiedzia. 
Uczniowie i nauczyciele szko³y muzycznej przygoto-
wali przedstawienie teatralno- muzyczne, prezentuj¹-
ce instrumenty. Wszyscy wystêpuj¹cy zaprezentowali 
siê bardzo okazale. Gminne Centrum Kultury zapew-
ni³o przedszkolakom s³odkoœci. 
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Z wizyt¹ w szkole
w NiedŸwiedziu

11 listopada 2017 w Koœciele Parafialnym w NiedŸ-
wiedziu odby³y siê uroczyste obchody Œwiêta Niepo-
dleg³oœci. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê przemarszem 
delegacji z pocztami sztandarowymi z Gminn¹ Or-
kiestr¹ Dêt¹ na czele, od remizy OSP w NiedŸwiedziu 
do Koœcio³a. Obchody w koœciele zapocz¹tkowa³ 
wystêp m³odzie¿y szkolnej z NiedŸwiedzia pod opie-
k¹ Pani Doroty Smreczak. Uroczyst¹ Mszê œw. od-
prawi³ i wyg³osi³ homiliê ksi¹dz Proboszcz Marek 
Wójcik. Oprawê muzyczn¹ liturgii upiêkszy³a Gmin-
na Orkiestra Dêta oraz Chór Parafialny „OREMUS”   
z NiedŸwiedzia.              

niów do wystêpu podsumowuj¹cego konkurs oraz 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali 
w/w dzia³ania. Podziêkowanie sk³adamy tak¿e na rê-
ce Gminnej Komisja ds. Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych w NiedŸwiedziu i sklepu SILLA BIS za 
ufundowanie nagród dla naszych uczniów.   

6.10.2017 roku w Szkole Podstawowej im. W³ady-
s³awa Orkana w NiedŸwiedziu podsumowano dzia-
³ania zwi¹zane z konkursem „ODBLASKOWA SZKO-
£A”. Uczniowie wraz z nauczycielami mogli po raz 
drugi promowaæ zasady bezpieczeñstwa na drodze. 
Konkurs mia³ na celu podnoszenie œwiadomoœci 
spo³eczeñstwa, kszta³towanie prawid³owych po-
staw i zachowañ wœród uczestników ruchu drogo-
wego, jak równie¿ budowanie poczucia wspó³odpo-
wiedzialnoœci za bezpieczeñstwo swoje i innych 
uczestników ruchu drogowego. Celem nadrzêdnym 
by³o uœwiadomienie, ¿e warto korzystaæ z elemen-
tów odblaskowych równie¿ tam, gdzie przepisy te-
go nie nakazuj¹. Ponadto zwrócenie uwagi pedago-
gów, rodziców i opiekunów na koniecznoœæ kontro-
lowania ustawowego obowi¹zku korzystania przez 
dzieci z elementów odblaskowych i promowanie 
wszelkich inicjatyw ograniczaj¹cych zagro¿enia      
w ruchu drogowym. W czasie trwania akcji „ODBLA-
SKOWA SZKO£A” przeprowadzono nastêpuj¹ce 
dzia³ania zwi¹zane z bezpieczeñstwem:
-  Zorganizowano happeningi pt. „Noœ Odblaski”;
-  Nagrano filmiki promuj¹ce noszenie odblasków;
-  Przeprowadzono akcjê Starsi uczniowie ucz¹ m³od-
szych przechodziæ przez jezdniê;
- Zainicjowano obowi¹zkowe noszenie elementów 
odblaskowych podczas wycieczek szkolnych;
·  Odby³y siê Konkursy: o profilaktyczny na gazetkê
 „Odblaskowa Szko³a”, o wiedzy BRD, plastyczny.

W dniu podsumowania konkursu Policjanci Wy-
dzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Po-
licji w Limanowej przeprowadzili prelekcjê o bezpie-
czeñstwie na drodze. 

Dziêki akcji wszyscy uczniowie szko³y podstawo-
wej otrzymali chusty odblaskowe, kamizelki odbla-
skowe i odblaski, dziêki którym bêd¹ bezpieczni         
i widoczni na drodze. Wyrazy uznania dla Joanny Du-

Opracowanie strony - S. Stopadzik i Agaty Worwy za pomoc w przygotowaniu ucz-

 Zespó³ Meteo Pi by³ 27 paŸdziernika 2017 roku     
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie na warsz-
tatach w laboratorium robotycznym, gdzie ka¿dy     
z cz³onków zespo³u przemieni³ siê w prawdziwego 
in¿yniera mechatroniki. Wyjazd by³ zorganizowany 
w ramach projektu „Stacja meteorologiczna w opar-
ciu o Raspberry Pi - matematyka i komputer jako na-
rzêdzia obróbki danych”, finansowanego przez fun-
dacjê mBanku. Organizatorem wyjazdu i opiekunem 
projektu jest nauczyciel fizyki, matematyki i infor-
matyki mgr Marian Talar.                                               
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ciœnienia atmosferycznego, wilgotnoœci  c z enie powietrza w promieniu ok. 200 m 
i stê¿enia py³u PM 10, PM 25 i PM 1. od szko³y jest prezentowane na stronie 
Wszystkie te dane s¹ dostêpne publicznie looko2,com.Jakoœæ powietrza jest ponad-
na platformie IoT (Internet of Things): to na bie¿¹co ilustrowana w postaci 6-sto-
https://thingspeak.com/channels/252385 pniowej skali na stronie g³ównej szko³y. 

Zespó³ MeteoPi zamieszcza codzien-
nie raporty z ostatniej doby na podstawie 
obliczeñ œredniej dobowej, podaj¹c mak-
symalne stê¿enie chwilowe,czas jego wy-

Projekt dofinansowa³a Fundacja st¹pienia i diagram œrednich godzinowych 1. Zaanga¿owanie uczniów do uczenia 
mBanku w ramach programu „mPotê- z ostatniej doby. Œrednie dobowe s¹ istot-siê matematyki poprzez zastosowanie 
ga”- IV edycja SZKOLNA STACJA ME- ne z uwagi na zagro¿enie dla zdrowia i ¿y-nowoczesnych metod i narzêdzi techni-
TEOROLOGICZNA. cia ludzi. W Polsce prawo nakazuje infor-cznych i informatycznych.

Stacja meteorologiczna w oparciu mowanie mieszkañców gdy œrednia do-2. Przekonanie o znaczeniu stosowania 
o Raspberry Pi - matematyka i kompu- bowa dla PM 10 przekroczy 200 ug/m3, a matematyki w praktyce - jak analizowaæ 
ter jako narzêdzia obróbki danych. stan alarmowy og³asza siê po przekrocze-zebrane przez automaty du¿e iloœci da-

Projekt realizowany przez uczniów niu 300 ug/m3. Czujniki py³u, temperatury, nych, jak je wizualizowaæ.
Szko³y Podstawowej im. W³adys³awa ciœnienia i wilgotnoœci zlokalizowane s¹  3. Uczenie m³odych ludzi wspó³dzia³ania 
Orkana w NiedŸwiedziu. w klatce Stevensona zamontowanej na w zespole na ka¿dym z etapów projektu: 

Stacja dostarcza wiedzy: rzetelnej, budynku: Szko³y Podstawowej im.W³ady-planowanie dzia³ania, przygotowanie, re-
obiektywnej, wymiernej. s³awa Orkana w NiedŸwiedziu.alizacja dzia³añ, promowanie i informowa-

Stacja meteorologiczna zosta³a za-nie o rezultatach, opracowywanie wyni-
projektowana w oparciu o komputery   ków. 
Raspberry Pi, z którymi ju¿ rok wczeœniej 

  uczniowie mieli do czynienia bior¹c udzia³ 
Projekt móg³ byæ realizowany dziêki fi- w konkursie European Astro Pi Challenge 

nansowemu wsparciu Fundacji mBanku. projektuj¹c eksperyment na Miêdzynaro-
Projekt stan¹³ do konkursu w IV edycji dowej Stacji Kosmicznej. Stacja to autor-
programu mPotêga i uzyska³ grant w wy- ski pomys³ opiekuna zespo³u, p. Mariana 
sokoœci 8 tys. z³. By³ realizowany w okre- Talara. Koszt budowy wyniós³ 2909 z³. 
sie od 1 wrzeœnia do 31 grudnia 2017 roku Bardzo dziêkujemy p. Jerzemu Gnieckie-
przez zespó³ sk³adaj¹cy siê z 6 uczniów:     mu za pomoc w przeróbce sposobu mon-
5 z klasy II gimnazjum i 1 z klasy VII szko- towania stacji do œciany budynku.
³y podstawowej. Zadanie zespo³u polega- Komputer „Celsjusz” mierzy tempera-
³o na zaplanowaniu stacji, jej zbudowaniu, turê za pomoc¹ do³¹czonej do niego son-
nauce programowania, zbieraniu danych  dy DS18B20+. Komputer„ Pascal” mierzy 
i ich udostêpnianie i wykorzystaniu stwo- ciœnienie i wilgotnoœæ za pomoc¹ czujni-
rzonego oprogramowania do analizy ze- ków na p³ytce Sense Hat wpiêtej do p³ytki 
branych danych. Pracami zespo³u kiero- g³ównej komputera.Zanieczyszczenie po-Stacja Meteo Pi mierzy równie¿ zanie-
wa³ autor projektu i opiekun zespo³u, na- wietrza mierzy czujnik LookO2. Pomiary czyszczenie powietrza py³em zawieszo-
uczyciel fizyki, informatyki i matematyki, s¹ wysy³ane przez internet na platformê nym PM 10, PM 2,5, PM 1 PM 10 oznacza 
mgr Marian Talar. W nagrodê za pracê     IoT, gdzie s¹ sk³adowane i na ¿ywo wizu-py³, którego drobiny maj¹ rozmiar 10 mi-
w zespole jego cz³onkowie byli w paŸ- alizowane. Dodatkowo dane o zanieczy-krometrów, albo inaczej jedn¹ setn¹ mili-
dzierniku w Centrum Nauki Kopernik       szczeniu powietrza s¹ wizualizowane na metra i odpowiednio 2,5 mikrometra i 1 
w Warszawie na warsztatach robotycz- platformie czujnika LookO2. Na g³ównej mikrometr. S¹ wiêc niewidoczne go³ym 
nych, gdzie poznawali czym jest mecha- stronie szko³y dziêki zastosowaniu API na okiem. Ich Ÿród³em w naszej okolicy s¹ 
tronika, buduj¹c automaty sterowane ¿ywo aktualizowany i wizualizowany jest piece wêglowe w naszych domach, w któ-
sprê¿onym powietrzem. stan powietrza. Monitoring jakoœci powie-rych dodatkowo mieszkañcy spalaj¹ nie-

W trakcie zajêæ w szkole uczniowie trza wyœwietla informacje na ¿ywo bezpo-bezpieczne dla zdrowia toksyczne mate-
poznawali tajniki programowania w jêzy- œrednio na stronie szko³y.Jaki z tej wiedzy ria³y, jak ró¿nego rodzaju plastiki. Niewi-
ku Python. Uczyli siê w jaki sposób kom- zrobisz u¿ytek, to zale¿y tylko od ciebie.doczne drobiny py³u absorbuj¹ na powie-
puter mo¿e pos³u¿yæ do matematycznej Ps.: Autorami logo s¹: Gabriela Mer-rzchni groŸne dla zdrowia substancje, któ-
obróbki ogromnej iloœci zebranych da- klinger i Martyna Zapa³a.re wdychane z powietrzem zawieraj¹cym 
nych liczbowych.W czasie trwania proje- py³ przedostaj¹ siê do naszych organiz-
ktu zespó³ zgromadzi³ kilkaset tysiêcy da- mów i je zatruwaj¹. Aktualne zanieczysz-
nych dotycz¹cych temperatury powietrza, 

PODSTAWOWE 
CELE PROJEKTU

O PROJEKCIE
 I ZESPOLE PROJEKTOWYM

  Opracowanie strony - Stanis³aw Stopa
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Tutejsza szko³a obchodzi³a œwiêto swojej Patronki Kata-...i w Koninie rzyny Smreczyñskiej - matki W. Orkana - w dniu 23 listopada. 
W sali gimnastycznej, udekorowanej w stylu epoki z czasów 
Orkana, zebra³a siê spo³ecznoœæ szkolna: nauczyciele, pra-
cownicy administracyjno - obs³ugowi, nauczyciele - emeryci, 
rodzice i uczniowie. W³adze Gminy reprezentowali: Rafa³ Ru-
snak - radny powiatowy i asystent Wójta Gminy i Piotr Doma-
ga³a - radny z Koniny. Na repertuar artystyczny z³o¿y³y siê wy-
stêpy przygotowane przez uczniów i przedszkolaków w po-
staci tañców, œpiewów, gawêd i konkursów o tematyce orka-
nowskiej,  oraz smakowitych potraw regionalnych.    

Uczniów, którzy siê wyró¿nili w swojej kategorii wystê-
pów, mgr El¿bieta Kurek - Dyrektor szko³y uhonorowa³a dy-
plomami i nagrodami w postaci albumów.   

Ca³oœæ imprezy zakoñczy³ smaczny obiad przygotowany 
dla wszystkich uczestników uroczystoœci.                  S. Stopa

Œwiêto Szko³y 
w Podobinie...

 Anna Liberda

   
23 paŸdziernika Zespó³ Placówek Oœwiatowych Podobi-

nie obchodzi³ swoje œwiêto - Dzieñ Patrona - Œwiêtego Jana 
Paw³a II. Uroczyste obchody tego wyj¹tkowego dnia rozpo-
czê³y siê Msz¹ œw. odprawion¹ przez ks. Dziekana Marka 
Wójcika w koœciele parafialnym w NiedŸwiedziu. Po jej za-
koñczeniu - w ho³dzie Papie¿owi - przedszkolaki w strojach 
regionalnych recytowa³y wiersze, po czym delegacje m³o-
dzie¿y z³o¿y³y kwiaty i zapali³y znicze przed obrazem  œw. Ja-
na Paw³a II.

Druga czêœæ uroczystoœci odby³a siê w szkole. W piêknie 
udekorowanej sali gimnastycznej zebrali siê zaproszeni go-
œcie: wizytator Ma³gorzata Lenartowicz, ks. dziekan Marek 
Wójcik, wiceprzewodnicz¹ca Rady Gminy Anna Liberda, 
radny - Rados³aw Kapturkiewicz oraz rodzice, nauczyciele, 
uczniowie i pracownicy szko³y.

Uroczystoœæ rozpoczêto od odœpiewania hymnu szko³y  bilet do nastêpnego kraju. W ten sposób goœcili w Brazylii, 
w obecnoœci Pocztu Sztandarowego, po czym odby³o siê pa- Japonii, Portugalii, Francji, we W³oszech, USA i w Polsce.
sowanie na uczniów klasy I, którzy pod opiek¹ L. Gnieckiej Wytypowani uczniowie oraz goœcie – uczniowie ze szko³y 
œlubowali rzetelnie przyswajaæ wiedzê, byæ grzecznymi i pil- w NiedŸwiedziu, wziêli udzia³ w konkursie - quizie IdŸmy na-
nymi uczniami. Tradycyjnie, wielkim i kolorowym o³ówkiem przód z nadziej¹. Na grupê, która bezb³êdnie rozwi¹za³a za-
zostali pasowani na uczniów przez Dyr. Barbarê Dziwisz. dania i by³a najszybsza w „przemieszczaniu siê po poszcze-

Kolejn¹ czêœci¹ uroczystoœci by³ wystêp gimnazjalistów. gólnych pañstwach” przygotowano nagrodê niespodziankê.
Zgromadzeni mogli zobaczyæ wzruszaj¹ce przedstawienie W tym czasie najm³odsi uczniowie – przedszkolaki, oraz 
„Pomoc z nieba”, wyre¿yserowane przez siostrê J. Rokosz    klas I-III szko³y podstawowej bra³y udzia³ w konkursie plasty-
i Sz. Zarêbê, w którym w role aktorów wcielili siê uczniowie cznym. Pod opiek¹ wychowawczyñ, dzieci przygotowywa³y 
klasy II gimnazjum. plakaty przedstawiaj¹ce sylwetkê œw. Jana Paw³a II. Wszy-

Dalsza czêœæ uroczystoœci to - wêdrówka œladami Jana stkie prace by³y niezwykle piêkne i wykonane z wielk¹ sta-
Paw³a II – „Podró¿e lotnicze”. Uczniowie poszczególnych rannoœci¹. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê wrêczeniem nagród.
klas podró¿owali zgodnie z biletami otrzymywanymi w posz- By³ to wspania³y dzieñ w którym poprzez zabawê i naukê 
czególnych krajach (salach lekcyjnych). W tych piêknie ude- jeszcze bardziej przybli¿ono uczniom postaæ œwiêtego patro-
korowanych salach lekcyjnych, ka¿dy mia³ okazjê zapoznaæ na szko³y. Warto podkreœliæ wspania³¹ organizacjê, atrakcyj-
siê z kultur¹, tradycjami, kuchni¹ pañstw, które za ¿ycia od- ny pomys³owy, ró¿norodny i ciekawy program, wielki wk³ad 
wiedzi³ Patron szko³y. Uczniowie czêstowali siê przygotowa- pracy nauczycieli i uczniów na przebieg tego wyj¹tkowego 
nymi przek¹skami charakterystycznymi dla danego kraju, dnia, aby by³ dla uczniów wielk¹ radoœci¹, a zarazem nauk¹.
ogl¹dali prezentacje multimedialne o wizycie Jana Paw³a II  
w tym kraju, odpowiadali na pytania, po czym otrzymywali 
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9 listopada uczniowie Zespo³u Placówek Oœwiato-
wych w Podobinie pod opiek¹ pañ Jolanty Wêglarz - Bur-
nus, Jadwigi Wadyl i Agnieszki Cedzid³o, uczestniczyli      
w „Lekcji Samorz¹dowej” zorganizowanej w Urzêdzie 
Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego.

„Lekcje Samorz¹dowe”, to projekt maj¹cy na celu 
wsparcie szkó³ w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy  i 
œwiadomoœci m³odych Ma³opolan w zakresie zasad 
funkcjonowania Samorz¹du Województwa Ma³opolskie-
go. Spotkania te maj¹ równie¿ na celu podkreœlenie wa-
lorów, tradycji i historii naszego regionu. Zajêcia popro-
wadzi³ p. Jacek Bañka, dziennikarz radia Kraków, specja-
lizuj¹cy siê w problematyce samorz¹dowej.

Podczas zajêæ, które trwa³y 3 godziny, uczniowie zo-
stali zapoznani m. in. z zasadami funkcjonowania samorz¹du regionalnego.

O to jak ten wyjazd ocenia siê z punktu widzenia ucznia, zapyta³am Wiktoriê Liberda, uczennicê kl. VII.
   „Jednym s³owem – warto by³o. Pojechaliœmy grup¹ uczniów z klas III i II gimnazjum oraz kl. VII. Zajêliœmy 
miejsca w sali konferencyjnej. Przed ka¿dym z nas znajdowa³ siê mikrofon, który wykorzystywaliœmy do zadawa-
nia pytañ prowadz¹cemu zajêcia i udzielania odpowiedzi na jego pytania. 

Pytania dotyczy³y m.in..: kim chcielibyœmy zostaæ w przysz³oœci?  Jak widzimy siebie za kilkanaœcie lat? Jak 
zaplanujemy tygodniowy pobyt osoby z innego kraju polecaj¹c mu ciekawe miejsca w Ma³opolsce? 

S³uchaj¹c ciekawego wyk³adu na temat naszego województwa, zapamiêtaliœmy sporo ciekawych rzeczy          
o Krakowie, atrakcjach turystycznych naszego regionu. Poznaliœmy najlepsze uczelnie znajduj¹ce siê w Krako-
wie oraz firmy handlowe znane na ca³ym œwiecie.

Po zakoñczeniu spotkania mieliœmy okazjê skosztowaæ regionalnych potraw z Ma³opolski. By³y sery, 
ciasto, ogromne obwarzanki i soki.                                                                                                                Anna Liberda

Szkolne radio 
w szkole w Podobinie

Anna Liberda

uwzglêdnieniem regionalizmu. 
Zespó³ Placówek Oœwiatowych im. Jana Paw³a II w Po-

dobinie po³o¿ony jest na terenie wiejskim. Uczniowie nie ma-
j¹ wielu mo¿liwoœci prywatnie brania czynnego udzia³u        
w ¿yciu kulturalnym - w gminie nie ma np. kina, teatru, muszli 
koncertowej. Istnieje zatem wyraŸna potrzeba inicjowania Zespó³ Placówek Oœwiatowych im. Jana Paw³a II w Po-
zainteresowañ kulturalnych wœród m³odzie¿y oraz rozwoju dobinie, dziêki zaanga¿owaniu Dyrektor szko³y Barbary Dzi-
kompetencji kreatywnego korzystania z mediów. wisz, w ramach wspó³pracy ze Stowarzyszeniem im. Mieczy-

Cele projektu:s³awa Kar³owicza w Zakopanem realizuje zadanie publiczne 
- podnoszenie kompetencji medialnych (dziennikarstwo);o nazwie: „Kreatywna kultura medialna – szkolne radio” dofi-
- pozyskiwanie, korzystanie i przekazywanie informacji;nansowane ze œrodków Programu Województwa Ma³opol-
- kszta³towanie postaw etycznych podczas projektu;skiego „Bon Edukacyjny”. Jest to ju¿ kolejne tego typu zada-
- zapoznanie z prawem medialnym;nie realizowane w placówce. W zesz³ym roku by³ to projekt: 
-rozwijanie zainteresowañ kultur¹ i sztuk¹ wœród m³odzie¿y;„Digital stories (opowiadania cyfrowe) – moja historia.
- krzewienie i kultywowanie kultury lokalnej;G³ównym celem obecnego projektu jest edukacja kultu-
- promowanie ró¿nych gatunków muzyki;ralna uczniów z terenów wiejskich poprzez kreatywne korzy-
- pobudzanie do twórczoœci i aktywnoœci spo³ecznej.stanie z mediów - prowadzenie audycji radiowych.

Szko³ê wyposa¿ono w profesjonalny sprzêt (radiowêze³), Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum i szko³y 
a uczestnicy projektu odbyli szkolenia z obs³ugi aparatury      podstawowej. Koordynatorem projektu jest p. Izabela Czech, 
i umiejêtnoœci prowadzenia audycji na ¿ywo. Uczniowie bar-a opiekunami grupy p. Dorota Sochacka i p. Sylwia Zapa³a. 
dzo aktywnie i z wielkim zaanga¿owaniem bior¹ udzia³ w za-W ramach projektu uczniowie, którzy po przeprowadzonym 
jêciach, które pozwalaj¹ im poczuæ siê jak prawdziwi dzienni-castingu zostali zakwalifikowani do uczestnictwa, maj¹ za 
karze radiowi. Zadania i cele, które realizuj¹, pozwalaj¹ im na zadanie tworzyæ i prowadziæ audycje radiowe oraz galerie te-
poszerzanie swoich zainteresowañ i talentów medialnych,    matyczne. 
a spêdzony w taki sposób czas wolny to œwietna i kreatywna Tematyka audycji zwi¹zana jest z szeroko pojêt¹ kultur¹, 
zabawa, która przynosi wymierne korzyœci dla samych np: muzyka, film, malarstwo, literatura, regionalizm. Audycje 
uczestników jak i dla ca³ej spo³ecznoœci uczniowskiej.i dzia³alnoœæ radiowêz³a maj¹ na celu rozwijanie zaintereso-

Kto wie, czy i ty, Drogi Czytelniku, nie zostaniesz goœciem wania dzieci ju¿ od najm³odszych lat kultur¹ i sztuk¹ oraz 
uczniowskiej audycji?                                       promowanie ró¿nych gatunków muzyki ze szczególnym 
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  JEST PRACA, 
S¥ SUKCESY!

Stanis³aw Stopa

Goœæmi paŸdziernikowej    
sesji Rady Gminy byli miêdzy 
innymi Marian Zembura i Irene-
usz Potaczek – nauczyciele wy-
chowania fizycznego w szkole 
w Porêbie Wielkiej. 

2016/2017 zarówno Szkó³ Pod- Nam pozostaje serdecznie Marian Zembura – wielce za-
stawowych jak i Gimnazjów, pogratulowaæ sukcesów sporto-s³u¿ony dla tej¿e szko³y „wuefi-
aby przekonaæ siê która szko³a wych swoich uczniów Maria-sta”, przedstawi³ informacjê      
bezapelacyjnie rz¹dzi sportem nowi Zemburze oraz Ireneuszo-o osi¹gniêciach sportowych 
w naszej Gminie. To placówka wi Potaczkowi – nauczycielom szko³y w której pracuje od po-
w Porêbie Wielkiej, która – no- wychowania fizycznego w po-nad 50 lat. Za osi¹gniêcia spor-
tabene - nie posiada boiska spor- rêbiañskiej szkole, zaœ Organo-towe wychowanków otrzyma³  
towego. Ale najlepiej bêdzie, jak wi prowadz¹cemu nieœmia³o z r¹k Wójta Janusza Potaczka 
przemówi nieub³agana staty- sugerujemy, aby nieco ³askaw-List Gratulacyjny. 
styka. Oto ona:

Szko³y Podstawowe (58 pla-
cówek): Porêba Wielka: 2 miej-
sce – 87 punktów, NiedŸwiedŸ: 
30 miejsce – 7 punktów, Konina:  
54 miejsce – 1 punkt, Podobin:  
54 miejsce – 1 punkt. Punktacja 
powy¿sza potwierdza sportow¹ 
dominacjê Szko³y Podstawowej 
w Porêbie Wielkiej (87 punk-
tów) w naszej Gminie.

Gimnazja (44 placówki): Po-
rêba Wielka: 2 miejsce - 93 punk-
ty Konina: 22 miejsce – 16 pkt,, 
NiedŸwiedŸ: 29 miejsce – 4 pkt,, 
Podobin: 34 miejsce – 1 punkt. 
Wynika z powy¿szego, ¿e po-
dobnie, jak na poziomie szkó³ 
podstawowych, tak i na pozio- szym okiem (choæby pod wzglê-Najlepszym wskaŸnikiem 
mie gimnazjalnym zdecydowa- dem finansowym) spojrza³ na jakoœci pracy s¹ zawsze wyniki. 
nie dominuje Gimnazjum  w y ró ¿n ia j¹ c¹  siê pod wzglêdem Wystarczy przeanalizowaæ 
w Porêbie Wielkiej, którego ucz- wyników sportowych placów-punktacjê koñcow¹ Powiatowe-
niowie – sportowcy uzyskali 93 kê oœwiatow¹ w naszej Gminie. go Systemu Wspó³zawodnictwa 
punkty, podczas gdy pozosta³e            Sportowego Dzieci i M³odzie¿y 
razem  21 punktów.  Szkolnej w roku szkolnym 
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wie z ukoñczonym kierunkiem na-  wielu pokoleñ nauczycieli  i innych 
uczycielskim i trenerskim o spe- pracowników. Zatem, jeœli zmiany, 
cjalnoœci pi³ka no¿na. Zawodowo to tylko takie, które bêd¹ mia³y 
zwi¹zany by³em g³ównie z Tymbar- wp³yw na utrzymanie wysokiego 
kiem i tamtejsz¹ szko³¹ munduro- poziomu placówki i jej dzia³alnoœci. 
w¹,  któr¹ wraz   z innymi  kolegami Dalsza praca na wysokim poziomie 
tworzyliœmy przed 18 laty i dobrze w oparciu o konieczne zmiany, 

Dlaczego zdecydowa³ siê Pan funkcjonuje ona do dzisiaj. Przez uwarunkowane zapisami ustawo-
wzi¹æ udzia³ w konkursie na sta- wiele lat jako trener, prowadzi³em wymi i ci¹g³e wzbogacanie naszego 
nowsko Dyrektora DWDz w Po- kilka zespo³ów pi³karskich, poœród wizerunku, to w moim przekonaniu 
rêbie Wielkiej? Co by³o g³ównym których by³ tak¿e „Turbacz” Msza- konieczny kierunek naszej dzia³al-
powodem? na Dolna. Od wrzeœnia 2017 r. po- noœci.

Sama propozycja objêcia tej po- stanowi³em coœ odmieniæ w swoim W nieodleg³ym czasie za-
sady wyp³ynê³a ze strony Staro- ¿yciu i sta³o siê faktem, ¿e jestem   c z nie funkcjonowaæ zak³ad bal-
stwa Powiatowego w Limanowej,   w  P orêbie Wielkiej. neologiczny. Czy to coœ zmieni     
i przyznam szczerze, by³a dla mnie Jakie najwa¿niejsze zadania  w  dzia³alnoœci placówki?
du¿ym zaskoczeniem, ale i form¹ i cele zamierza Pan realizowaæ   Chcia³bym, jak ju¿ wczeœniej 
docenienia. Powiedzieli: „Jesteœ w nowej placówce? wspomnia³em, abyœmy utrzymali 
sportowcem od zawsze, a to praca S¹ one jasno okreœlone zapisami wysok¹ jakoœæ œwiadczonych         
w oœrodku sportowym organizuj¹- Statutu, ale najogólniej rzecz ujmu- us³ug, a co za tym idzie, zadowole-
cym wycieczki, zajêcia sportowe j¹c, g³ównym celem jest tak zwane nie dzieci z pobytu u nas. A jeœli 
oraz ró¿nego rodzaju gry i zabawy „ratowanie zdrowia dzieci” przez nasz¹ ofertê uda siê rozbudowaæ    
sportowe”. przebywanie na œwie¿ym powie- o mo¿liwoœæ skorzystania z base-

Dotychczas realizowa³em siê  t rz u w jak najwiêkszym wymiarze nu, który mieœci siê na terenie bal-
w pracy z m³odzie¿¹ klas mundu- czasu i „zaszczepienie” w nich ak- neologii, to tutaj widzê korzyœci. 
rowych w Zespole Szkó³ im. KEN   t ywnego spêdzania czasu wolnego. Natomiast, na jakiej zasadzie bê-
w Tymbarku. By³em w ci¹g³ym  M a  siê to odbywaæ w sprzyjaj¹cym dzie przebiegaæ nasza wspó³praca  
ruchu i trudno mi by³o wyobraziæ otoczeniu, warunkach klimatycz- z zak³adem balneologii, czas poka-
sobie, na czym mo¿e polegaæ nowa nych, przy równoczesnym zdro- ¿e. Zale¿ne jest to od decyzji Zarz¹-
praca na stanowisku kierowniczym wym od¿ywianiu siê i pod troskli- du i Rady Powiatu.
i to w nowym dla mnie œrodowisku. w¹ opiek¹ wychowawcz¹ i pielê- Czego nale¿y ¿yczyæ Panu oraz 
D³ugo siê zastanawia³em, bo wie- gniarsk¹. placówce w 2018 roku?
dzia³em, ¿e ewentualna zmiana Co bêdzie dla Pana najwiêk- ¯yjemy w bardzo dynamicznych 
wi¹zaæ siê bêdzie z ca³kowit¹ zmia- szym wyzwaniem? czasach, czêsto stawiani jesteœmy      
n¹ w moim ¿yciorysie. Pomyœla³em: W kontekœcie wspó³istnienia w nerwowych i stresogennych sy-
„Spróbujê, poznam nowych ludzi, Domu Wczasów Dzieciêcych z Cen- tuacjach, tak wiêc spokoju i du¿o 
œrodowisko”, bo jak to mówi¹ „do trum Rekreacji i Balneologii, du¿ym wytrwa³oœci ka¿demu siê przyda, 
odwa¿nych œwiat nale¿y”. wyzwaniem bêdzie dla nas, ale i dla oczywiœcie w oparciu o zdrowie       

Proszê o bli¿sze zaprezento- ca³ego œrodowiska, wypracowanie i dobr¹ kondycjê, aby mo¿na by³o 
wanie siê naszym Czytelnikom. metod na dobre i racjonalne wspó³- przeciwstawiaæ siê ró¿nym trud-

Pochodzê z Tymbarku i tam dzia³anie, aby odbywa³o siê ono  n o œ c iom. Jeœli uda siê napotkaæ do-
mieszkam. Od dziecka aktywnie z korzyœci¹ dla obu wymienionych datkowo ¿yczliwoœæ i dobroæ ludz-
zwi¹zany by³em ze sportem i zaw- wy¿ej podmiotów i ca³ego œrodo- k¹, to bêdzie super. 
sze siê nim interesowa³em. Wcze- wiska. Bêdzie ono zadaniem wyma- Tego samego ¿yczê równie¿ Ze-
œnie zacz¹³em przygodê z pi³k¹ gaj¹cym i nies³ychanie trudnym. spo³owi Redakcyjnemu i wszyst-
no¿n¹ i przez d³ugie lata zawodni- Czy planuje Pan dokonywaæ kim Mieszkañcom Gminy NiedŸ-
czo uprawia³em tê dyscyplinê, zmian? Je¿eli tak, to jakich? wiedŸ.
g³ównie w KS Tymbark. DWDz  ma  wypracowan¹ „mar-    

Jestem absolwentem Akademii kê” w œrodowisku i ponad stuletni¹     Rozmawia³a  Anna Liberda
Wychowania Fizycznego w Krako- tradycjê, opart¹  o  wytê¿on¹  pracê  
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jarzynowa, rydze po ¿ydowsku, wêdliny w³asnego wyrobu, 
ciasta, miód, kiszone ogórki, nalewka z czarnego bzu.

Na stole KGW z Koniny na wyró¿nienie zas³u¿y³y kluski 
z tartych ziemniaków z mas³em i mlekiem (pamu³y). Orygi-
nalnie smakowa³y moskole z mas³em czosnkowym, kapusta 
zasma¿ana z kie³bas¹, kocio³ek, zupa czosnkowa z grzan-
kami, piêknie wyeksponowane wêdliny i ciasta domowego 
wypieku, sery. 

Panie z KGW z Porêby Wielkiej przygotowa³y ziemnia-
ki zapiekane z wieprzowin¹, które zosta³y wyró¿nione. Na 
piêknie nakrytym stole, przed którym sta³ wielki kosz z wa-
rzywami i owocami, prezentowano: kwaœnicê z ¿eberkami, 
pierogi z kaszank¹ i sosem z prawdziwków, pieczeñ z ¿ura-
win¹, chleb ze smalcem i skwarkami, oscypki, marynowane 
grzyby, barszcz kiszony, wêdliny, ciasto ze œliwkami.

KGW z NiedŸwiedzia zosta³o nagrodzone za przygoto- Po og³oszeniu werdyktu przez komisjê i wrêczeniu na-
wanie pysznych pierogów z kapust¹, miêsem i bobem. Wy- gród, ka¿dy z uczestników imprezy móg³ siê osobiœcie prze-
œmienicie smakowa³y tak¿e: krokiety z kapust¹, grzybami      konaæ o walorach smakowych przygotowanych potraw. Na-
i barszczykiem, schab z borowikami, bigos, paszteciki, chleb grody ufundowa³o Gminne Centrum Kultury oraz Wójt Gmi-
z gara, ciasta domowe, tartinki z trzema farszami, swojskie ny. Jury nagrodzi³o ka¿de Ko³o, a poszczególne panie otrzy-
wêdliny oraz nalewka wiœniowo - malinowa.  ma³y m in. piêknie przygotowany i wydany album promuj¹cy 

nasz¹ Gminê - „Gmina NiedŸwiedŸ – orkanowska dziedzi-
na”, autorem którego jest Stanis³aw Stopa z Koniny. Impre-

KGW z Podobina zosta³o wyró¿nione za przygotowa- zê uœwietni³ wystêp góralskiej kapeli „Kaczory”. 
nie smakowitej i wspaniale pachn¹cej zupy borowikowej      Gratulujemy wszystkim Paniom dba³oœci o zachowanie 
z ³azankami. Wybornie smakowa³y te¿: sery (bunc z czosn- tradycyjnej kuchni, oraz kulinarnego kunsztu
kiem, niedŸwiedzi, wêdzony, bia³y, oscypki korboce ), schab 
na kapuœcie, chleb wieloziarnisty, kie³basa z cebul¹, sa³atka 

  

. 

  

28 paŸdziernika 2017 r. w budynku remizy OSP w NiedŸ-
wiedziu odby³ siê XIII Konkurs Potraw Regionalnych, orga-
nizowany przez Gminne Centrum Kultury i Wójta Gminy. 
Wziê³y w nim udzia³ wszystkie Ko³a Gospodyñ z terenu na-
szej Gminy.

Jadwiga Zapa³a - kierownik GCK, otwieraj¹c imprezê, 
powita³a zgromadzonych oraz przyby³ych goœci w osobach: 
Bronis³awa Dutki – prezesa Stowarzyszenia „Razem dla Re-
gionu”, Franciszka Dziedziny – wiceprzewodnicz¹cego Ra-
dy Powiatu, Edwarda Krzysztofiaka – przewodnicz¹cego 
Rady Gminy, Rafa³a Rusnaka – radnego Powiatu Limanow-
skiego, Barbary Dziwisz – radnej wojewódzkiej oraz Anny 
Liberda - wiceprzewodnicz¹cej Rady Gminy. 

Oceny jakoœci potraw (po uprzedniej degustacji) doko-
na³a  komisja w sk³adzie: A. Liberda, Franciszek Dziedzina, 
Rafa³ Rusnak, Tomasz Najda.

Stanowiska konkursowe na tle pañ w piêknych strojach 
góralskich, cieszy³y oko barwnymi dekoracjami, kusi³y sma-
kiem i aromatem przygotowanych dañ. Dominowa³y potrawy 
z kuchni staropolskiej, i to one mia³y zdobyæ uznanie komisji. 
Do oceny zg³oszono dania gor¹ce, zimne, przystawki i cia-
sta. Nie zabrak³o smakowitych deserów i domowych nale-
wek. Komisja zwraca³a uwagê na zgodnoœæ kuchni z lokaln¹ 
tradycj¹, wygl¹d sto³u, estetykê i formê podania potraw. 
Istotny by³ dobór tradycyjnych sk³adników potrawy, walory 
smakowe oraz strój pañ prezentuj¹cych potrawy.

Komisja konkursowa podkreœli³a bardzo serdeczn¹      
atmosferê panuj¹c¹ wœród uczestników, a to, co szczególnie 
zwróci³o jej uwagê, to fakt, ¿e w zaprezentowanych smako-
³ykach, odnaleŸliœmy smak potraw przygotowywanych ongiœ 
przez nasze babcie i mamy. Po degustacji, decyzja Komisji 
by³a jednoznaczna: wszystkie Ko³a Gospodyñ zaprezento-
wa³y siê znakomicie i zas³u¿y³y na najwy¿sze uznanie. Po-
stanowiono natomiast wyró¿niæ najlepsze potrawy.

Anna Liberda
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nym fotografii od ró¿nych osób (na koñ- go profesjonalnych wspó³pracowników 
cu albumu s¹ zamieszczone ich imiona w osobach p.Dawida Korczaka (grafi-
i nazwiska) i przyst¹pi³em do ich selek- ka) i p. Gra¿yny Misiñskiej - Œcibor (ko-
cji, która mia³a decydowaæ o zawarto- rektora tekstu). Ich osobiste, pe³ne am-
œci publikacji. bicji zaanga¿owanie, wyda³o owoc      

Po zgromadzeniu materia³u, powia- w postaci estetycznie opracowanego     
domi³em o tym p. Wójta, który zleci³ mi i wydanego w druku albumu. Ciesz¹ 
opracowanie albumu pod nazw¹ „Gmi- mnie pozytywne opinie na jego temat,    
na NiedŸwiedŸ - orkanowska dziedzi- z jakimi siê spotykam.
na”. Od tego czasu praca bieg³a dwuto- Czy dokona³bym jakichœ zmian? Ni-
rowo: p. Wójt wraz z Gminnym Centrum gdy nie jest tak dobrze, ¿eby nie mog³o 
Kultury (wydawc¹ albumu) zaj¹³ siê byæ lepiej. Na pewno wzbogaci³bym ga-

Ukaza³a siê publikacja w postaci al- stron¹ techniczno-finansow¹ (pozyska- leriê fotografii przez dodanie m.in. zdjêæ 
bumu Gmina NiedŸwiedŸ - orkanowska nie œrodków, og³oszenie przetargu na naszych parafialnych chórów (Oremus  
dziedzina. Autorem jest Stanis³aw Sto- wydruk albumu i wy³onienie wydawnic- i Gloria Dei). Wstawi³bym fotografie ak-
pa, emerytowany nauczyciel z Koniny. twa, które to zrobi), zaœ ja stron¹ mery- tualnej dru¿yny pi³karskiej „GKS” Orkan 
Album posiada charakter promocyjny, toryczn¹ (selekcja fotografii i tekstów, oraz boiska pi³karskiego. Wzbogaci³-
w którym autor za pomoc¹ fotografii nastêpnie ich uk³ad, opis zdjêæ, przygo- bym publikacjê o wiêksz¹ iloœæ prze-
ukazuje piêkno zagórzañskiej ziemi i jej towanie projektu ca³oœci albumu dla wy- piêknych zdjêæ wykonanych z lotu pta-
folkloru. Wydawc¹ jest Gminne Cen- dawnictwa). Oczywiœcie, odbywa³o siê ka (za pomoc¹ drona), a znajduj¹cych 
trum Kultury w NiedŸwiedziu, które na to na drodze systematycznych konsul- siê w zasobach Gminnego Centrum 
ten cel pozyska³o dofinansowanie z Na- tacji i wspó³pracy, zarówno z wydawc¹ Kultury ( dowiedzia³em siê o nich przy-
rodowego Centrum Kultury w ramach jak i wydawnictwem. Wspó³pracê tê padkowo na fina³owym etapie prac nad 
programu „Kultura - Interwencje 2017”. bardzo sobie ceniê i pragnê w tym miej- albumem). Zamieœci³bym wiêksz¹ iloœæ 
Profesjonalny wydruk albumu w piêk- scu serdecznie za ni¹ podziêkowaæ.    zdjêæ spoza Koniny, która „dominuje”   
nej szacie zapewni³o Wydawnictwo Zgodnie z za³o¿eniem, album ten, to w zawartoœci publikacji. Tu na uspra-
„Czuwajmy”. By wzbogaciæ nieco wie- opowieœæ o naszym terenie, przedsta- wiedliwienie mam ten oto fakt, ¿e wœród 
dzê o nowej publikacji, postanowi³am wiona za pomoc¹ obrazów. Na ponad Koninian spêdzi³em – jak dot¹d – ponad 
porozmawiaæ na ten temat z jej autorem 180 stronach, 188 zdjêæ ilustruje piêk- 40 lat i w tym przypadku wzi¹³ górê sen-

no naszej Gminy, jej folklor i tradycjê tyment i lokalny patriotyzm. Obiecujê, i¿ 
Co sk³oni³o Pana do opracowania mieszkañców. Zestaw fotografii, uzu- przy ewentualnym wznowieniu (dodru-

tego piêknego albumu? pe³niaj¹ niezbêdne, podstawowe infor- ku) albumu, usterki te zostan¹ napra-
Pewnie – jak to bywa w takich okoli- macje tekstowe, skierowane przede wione, a braki uzupe³nione. 

cznoœciach – powodów by³o kilka. Naj- Czy pracuje Pan nad dalszymi pu-wszystkim do osób spoza terenu Gmi-
wa¿niejszym by³ ten, aby za pomoc¹ blikacjami?ny. Publikacja posiada wersjê dwujêzy-
obrazów (fotografii) ukazaæ piêkno na- Nie, na razie nie pracujê. Czy planu-czn¹, polsk¹ i angielsk¹. Pragnê wyraŸ-
szej „Ma³ej Ojczyzny”. Mia³a to byæ pu- jê? W moim wieku i s³abn¹cym ze nie podkreœliæ, i¿ publikacja ta jest albu-
blikacja typowo promocyjna i moim zda- wzglêdów biologicznych potencjale mem promuj¹cym nasz teren za pomo-
niem spe³nia ten cel. umys³owym, trudno ju¿ coœ planowaæ. c¹ zdjêæ, a nie monografi¹, czyli publi-

Podczas jednej z rozmów p. Wójt Odpowiem wiêc s³owami ulubionej pio-kacj¹ tekstow¹ w postaci ksi¹¿ki. To 
Janusz Potaczek zasugerowa³ pomys³ senki z lat wczesnej m³odoœci: „Que se-istotne i wa¿ne rozró¿nienie.  
opracowania nowej, zaktualizowanej Na ile jest Pan zadowolony z koñ- ra, sera * Co bêdzie poka¿e czas * Któ¿ 
wersji poprzedniej publikacji „Gmina cowego efektu pracy nad albumem? przysz³oœæ odgadnie z nas * Co nam ju-

Czy, opracowuj¹c go ponownie, do-NiedŸwiedŸ” (z 2011 roku). Podchwyci- tro da * Que sera, sera”, któr¹ tak piêk-
kona³by Pan jakichœ zmian?³em tê myœl i zacz¹³em gromadziæ ma- nie œpiewa³a niezapomniana Doris Day. 

Jestem zadowolony. Uwa¿am, ¿e Dziêkujê Panu za rozmowê. ¯y-teria³. Z aparatem w rêku „zjeŸdzi³em” 
praca w³o¿ona w jego opracowanie nie czê si³, zdrowia i zrealizowania wielu ciekawsze miejsca w Gminie, uwiecz-
posz³a na marne. Cieszy fakt, ¿e na wy-ni³em interesuj¹ce z mojego punktu wi- dalszych pomys³ów.
sokoœci zadania stanê³o Wydawnictwo dzenia obrazy, poczyni³em starania      
„Czuwajmy”, które pod czujnym okiem  o pozyskanie wartoœciowych pod      Rozmawiaùa  Anna Liberda
Dyrektora p. Edwarda Szarka, oraz je-wzglêdem merytorycznym i artystycz-
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