


Na terenie gminy czynnych by³o 
30 punktów sprzeda¿y alkoholu (9 
lokali gastronomicznych i 21 skle-
pów). Alkohol powy¿ej 18%, nabyæ 
mo¿na w sklepach i 

. W pozosta³ych 
podaje daje siê napoje o zawartoœci do 18% alkoholu tj. pi-
wo, ewentualnie wino. 

W roku 2009 urodzi³o siê w naszej 
W rozbiciu na poszczególne wioski liczba punktów sprze-

gminie 114 dzieci (58 dziewczynek i 
da¿y napojów alkoholowych przedstawia siê nastêpuj¹co: 

56 ch³opców), z tej liczby: w Koninie 
Konina - 4, NiedŸwiedŸ - 11, Podobin - 3 i Porêba Wlk. - 12.

24 dzieci (8 dziewczynki i 16 ch³op-
ców), w NiedŸwiedziu 28 dzieci (15 
dziewczynek i 13 ch³opców), w Po- Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w NiedŸwiedziu 
dobinie 21 dzieci (13 dziewczynek i 8 odwiedzi³o w ci¹gu ubieg³ego roku 493 czytel-

ch³opców) i w Porêbie Wielkiej 41 dzieci (22 dziewczynki i ników,
19 ch³opców). 

 W tym¿e samym 2009 roku zmar³o w na-
szej gminie 35 mieszkañców (14 kobiet i 21 
mê¿czyzn), z tej liczby: w Koninie - 12 zmar-
³ych (5 kobiet i 7 mê¿czyzn), w NiedŸwie-
dziu - 10 zmar³ych (4 kobiety i 6 mê¿czyzn), 
w Podobinie - 5 zmar³ych (2 kobiety i 3 mê¿-
czyzn) i w Porêbie Wlk. - 8 zmar³ych (3 ko-
biety i 5 mê¿czyzn).

Z powy¿szego wynika, i¿ w roku 2009 na-
szej gminie przyby³o 79 mieszkañców (rok 
wczeœniej by³o ich 41) - w tym 44 p³ci ¿eñ-
skiej i 35 mêskiej. Zanotowaliœmy jeden z 
najwy¿szych w ostatnich latach wskaŸni-
ków przyrostu naturalnego. 

Na terenie gminy ¿yje 18 osób w wieku powy¿ej 90 lat
(4 mê¿czyzn i 14 kobiet), z tego: w Koninie 3, w NiedŸ-
wiedziu 5, w Podobinie 4 i w Porêbie Wielkiej - 6. 

Seniorzy (najstarsi mieszkañcy poszczególnych wiosek) 
licz¹ sobie: w Koninie - lat, w NiedŸwiedziu - 101 lat, 
w Podobinie -  lata i w Porêbie Wielkiej - 97 . 

 gminy jest  NiedŸwiedzia w wieku 
101 lat. Wszystkim ¿yczymy d³ugiego i spokojnego ¿ycia!  

Na koniec 2009 roku nasz¹ gminê 
zamieszkiwa³y 7054 osoby: 3470 ko-

 Na podstawie danych z Urzêdu Gminy, wed³ug stanu 
biet i 3584 mê¿czyzn. 

na dzieñ 15 grudnia 2009 roku, zebra³ i opracowa³ 
W poszczególnych so³ectwach mie-

Stanis³aw Stopa
szka: Konina - 2066 osób (989 kobiet i 
1077 mê¿czyzn), NiedŸwiedŸ - 1398 

osób (706 kobiet i 692 mê¿czyzn), Podobin - 1234 osoby 
(607 kobiet i 627 mê¿czyzn) i Porêbê Wielk¹ - 2356 osób 
(1168 kobiet i 1188 mê¿czyzn).

 
  

 

 17
gastronomicznych

 którzy wypo¿yczyli 5891 ksi¹¿ek.

Tak trzymaæ! 

95
93  lat

Seniork¹ mieszkanka

  

 

3 lokalach
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tysiêcy z³ na budowê kolejnych progów nie czêœci po¿yczek zaci¹gniêtych kil-Szanowny Panie Wójcie! Po raz XII 
zwalniaj¹cych bieg potoku Porêbian-ka lat temu na budowê kanalizacji. To mam okazjê pytaæ o ocenê i podsumo-
ka, które w³aœnie parê dni temu zosta³y wszystko mia³o istotny wp³yw na reali-wanie kolejnego roku. To przecie¿ by-
oddane do u¿ytku. Pozostaj¹ nam jesz-zacjê zadañ przewidzianych na 2009 r. ³o, nie by³o, 20% naszego, dotychcza-
cze cztery progi do zakoñczenia ca³ego Nie bez znaczenia s¹ tutaj wsparcia du-sowego ¿ycia. Kawa³ek czasu. Obecne 
zadania. Myœlê, ¿e i w 2010 roku wysta-chowe wszystkich trzech Proboszczów podsumowanie jest tak¿e istotne z tego 
ramy siê o dofinansowanie, aby ten te-oraz bardzo dobra wspó³praca Radnych wzglêdu, i¿ koñczy trzeci¹ kadencjê 
mat ca³kowicie zakoñczyæ. naszej gminy. Pañskiego “w³odarzenia” gospodar-

Pora¿ki, to przede wszystkim brak Coraz wiêkszego doœwiadczenia na-stwem, któremu na imiê Gmina NiedŸ-
dzia³añ dotycz¹cych zabudowy podpi-biera m³odzie¿ pracuj¹ca w Urzêdzie wiedŸ. To niema³e gospodarstwo i nie-
wniczeñ przy Oœrodku Zdrowia w Po-Gminy. Szczególne s³owa uznania na-ma³o w nim problemów. Zanim jednak 
rêbie Wielkiej oraz rozbudowy sieci ka-le¿¹ siê Skarbnikowi Gminy p Sylwii przejdê do „przepytywania”, chcê po-
nalizacyjnej. S¹ to jednak olbrzymie Smreczak. Myœlê, ¿e realizacjê zadañ gratulowaæ Panu hartu ducha i szczê-
koszty, na które nas obecnie nie staæ. pozytywnie oceni¹ mieszkañcy gminy, œliwego przebrniêcia przez zdrowotne 
Nie uda³o mi siê przekonaæ mieszkañ-zarazem czytelnicy Biuletynu Zgoda.   tarapaty, oraz ¿yczyæ ca³kowitego po-
ców gminy o przekazywaniu dróg pry-Które z zadañ zaliczy Pan do sukce-wrotu do zdrowia.
watnych bez prawa naruszania w³as-sów, a które okaza³y siê pora¿kami ro-Wracaj¹c do tematu naszej rozmowy, 
noœci w tzw. u¿ytkowanie. Z tego tytu³u ku minionego?chcia³bym prosiæ Gospodarza Gminy o 
Ministerstwo Finansów obcina nam ro-Niew¹tpliwie, najwiêkszym sukce-udzielenie odpowiedzi na pytania, któ-
cznie ok. 600 tys. z³ subwencji, jako ¿e sem by³o zakoñczenie budowy i odda-re nakreœl¹ obraz minionego roku i je-
uchwalony przez Radê Gminy podatek nie do u¿ytku sali gimnastycznej w Po-go wp³yw na ¿ycie naszej spo³ecznoœci. 
od tych dróg jest minimalny, a Mini-dobinie. Wspania³a uroczystoœæ, w któ-Zatem, p. Wójcie:
sterstwo stoi na stanowisku: mogliœcie rej uczestniczy³ Goœæ Honorowy - Jego    
uchwaliæ podatek zgodnie z najwy¿sz¹ Eminencja Ksi¹dz Kardyna³ Stanis³aw Czy i na ile, uda³o siê zrealizowaæ za-
stawk¹. To by³by wasz dochód. Nie sko-Dziwisz. Wa¿nym wydarzeniem by³y dania przewidziane do wykonania w 
rzystaliœcie z tego to nie otrzymacie pe³-decyzje Urzêdu Marsza³kowskiego o roku 2009?
nej subwencji. A papierowe przekazy-przyznaniu nam dofinansowania budo-To bardzo trudne, choæ istotne pyta-
wanie tych dróg nie powoduje konie-wy chodnika (1036 m) w Podobinie i nie. Realizacja zaplanowanych zadañ  
cznoœci p³acenia za nie podatków, wiêc remontu wewnêtrznego Remizy Stra-by³aby mo¿liwa bez pomocy i wspó³-
subwencja automatycznie roœnie! Ob-¿ackiej (kuchni i sali). To drugie zada-pracy wielu osób oraz instytucji. Za ta-
szar tych dróg to oko³o 30 hektarów. Na nie realizowane bêdzie przez Gminne k¹ w³aœnie pomoc serdecznie dziêkujê: 
dzieñ dzisiejszy mieszkañcy przekazali Centrum Kultury. Zarz¹dowi Powiatu Limanowskiego, a 
ok. 10 ha. Reszta czeka. Cieszy mnie fakt, ¿e coraz wiêcej szczególnie Staroœcie Janowi Puchale. 

 Czy by³y wydarzenia, które zapad³y mieszkañców gminy w³¹cza siê do spo-Dziêki m.in. pomocy Starostwa uda³o 
Panu w pamiêci w sposób szczególny? rz¹dzania ró¿nego rodzaju wniosków siê wykonaæ kilka odcinków chodni-
Je¿eli tak, to jakie?pomocowych. ków przy drodze powiatowej. Dziêkujê 

Z wydarzeñ „in minus” to dwa epi-Wspania³ym przyk³adem jest opraco-Urzêdowi Marsza³kowskiemu za pozy-
zody z ¿ycia codziennego: wanie wniosku “Szukaj¹c swoich dróg tywne decyzje o dofinansowanie re-

- odwo³anie ze stanowiska Dyrektora II” pod kierownictwem Dyrektora To-montu wnêtrza i kuchni w Domu Stra-
Biura ds. Usuwania Skutków Klêsk ̄ y-masza Zawirskiego, a przede wszyst-¿aka, oraz zakup sprzêtu nag³aœniaj¹-
wio³owych w Warszawie p. Jana Win-kim p. Dominiki Gnieckiej. Dziêki te-cego i strojów regionalnych dla na-
tera Honorowego Obywatela naszej mu gmina otrzyma³a dofinansowanie w szych zespo³ów, tak¿e dofinansowanie 
gminy, wielkiego mi³oœnika i orêdow-wysokoœci 1.950 tys. z³. Takich przy-budowy chodnika w Podobinie. Dziê-
nika Gorców, k³adów, mo¿e o mniejszej wadze, mo¿-kujê Dyrektorowi Biura ds. Usuwania 

- brak realizacji obietnic danych nam na by mno¿yæ. Skutków Klêsk ¯ywio³owych w Kra-
publicznie na uroczystoœci majówko-Dostaliœmy niebagateln¹ kwotê 1.100 kowie i Warszawie pp. Józefowi War-
wej przed Orkanówk¹ przez Wicemar-tys. z³, na odbudowê dróg osiedlowych koczowi i Janowi Winterowi za prome-
sza³ka Województwa Ma³opolskiego  zniszczonych w czasie kilkakrotnych sy na odbudowê dróg zniszczonych w 
Leszka Zegzdê. Obietnice te dotyczy³y powodzi. Dziêki temu odbudowanych czasie powodzi oraz dofinansowanie 
dofinansowania budowy sali gimnasty-zosta³o a¿ 26 dróg we wszystkich so³ec-RZGW w Krakowie na budowê stopni 
cznej przy Zespole Placówek Oœwiato-twach. I wreszcie dziêki intensywnym, na potoku Porêbianka w Podobinie.
wych w Podobinie. naszym zabiegom, Ministerstwo Spraw Dziêkujê równie¿ Prezesowi Woje-

Po stronie „in plus” to szczególne wy-Wewnêtrznych i Administracji wspo-wódzkiego  Funduszu  Ochrony Œrodo-
darzenia z ¿ycia prywatnegomog³o RZGW w Krakowie  kwot¹  812 wiska i Gospodarki Wodnej za umorze-
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 ROK KAP£AÑSKI
   
„Gdy kap³an udziela rozgrzeszenia, 

nie mówi: Bóg odpuszcza Tobie grze-
chy, lecz: I ja tobie odpuszczam grze-
chy. Gdybyœmy poszli wyspowiadaæ siê 

- O, tamtêdy trzeba iœæ! cza, widz¹c, ¿e wymaga nie tylko od do Matki Bo¿ej, lub anio³a, czy daliby 
- Kochany ch³opcze, ucieszy³ siê ka- nich, ale i od samego siebie. Przez wie-wam rozgrzeszenie? Oczywiœcie nie! 

p³an - ty mi pokaza³eœ drogê do Ars, a ja le, wiele lat drêczy³ go te¿ szatan, ale Czy udzieliliby wam Cia³a i Krwi na-
ci poka¿ê drogê do nieba... zawsze bêd¹c wiernym Bogu, walkê z szego Pana? Nie! A kap³an, choæby 

Œw. Jan Maria Vianney urodzi³ siê 8 szatanem wygrywa³. Do Ars przyje¿-najprostszy, mo¿e... Mo¿e wam powie-
maja 1876 roku w Dardilly, niedaleko d¿a³o wielu ludzi i niejednokrotnie  kil-dzieæ: IdŸ w pokoju, ja odpuszczam to-
Lyonu. Mia³ piêcioro rodzeñstwa: trzy ka dni czeka³o na spowiedŸ u ks. Jana. bie grzechy... 
siostry i dwóch braci, a jego rodzice by-Œw. Jan Maria Vianney 
li dobrymi i pobo¿nymi ludŸmi. Dora-patron kap³anów
sta³ w okresie rewolucji francuskiej, 
gdy koœció³ by³ niszczony i przeœlado-19. VI. 2009 ro-
wany. PóŸno rozpocz¹³ szkoln¹ naukê, ku w uroczystoœæ 
a do I Komunii œw. przyst¹pi³ w wieku Najœwiêtszego 
13 lat, i to w prywatnym domu, w wiel-Serca Pana Jezu-
kiej tajemnicy. Zapragn¹³ zostaæ kap³a-sa, Ojciec œw. Be-
nem, ale ojciec nie wyrazi³ na to zgody nedykt XVI o-
(wyrazi³ j¹ dopiero po dwóch latach). g³osi³ Rok Ka-
W wieku 23 lat zosta³ powo³any do p³añski a jego pa-
wojska, z którego zdezerterowa³ i mu-tronem ustano-

Zmar³ z wyczerpania w dniu 4.VIII. sia³ siê doœæ d³ugo ukrywaæ. Kiedy ce-wi³ œw. Jana Ma-
1859 r.,w Ars i zosta³ pochowany w sarz og³osi³ amnestiê, powróci³ do do-riê Vianney'a, 
miejscowym koœciele. W 1925 roku pa-mu, (tu wkrótce umiera kochaj¹ca go gdy¿ w tym roku 
pie¿ Pius XI go kanonizowa³, a cztery matka). Maj¹c 26 lat nie rezygnuje z minê³o 150 lat od jego œmierci. Jest on 
lata póŸniej og³osi³ patronem probosz-drogi do kap³añstwa, choæ jest ona trud-patronem wszystkich proboszczów, 
czów. na: ma problemy z ³acin¹, nie zdaje eg-tak¿e ksiê¿y. Na Roratach postaæ œw. 

 zaminów, zostaje nawet usuniêty z se-Jana Marii Vianney'a by³a nam ukazy-
minarium. Wtedy Janem zaopiekowa³ wana przez ksiê¿y w g³oszonych kaza-
siê ks. Balley, który pomóg³ mu dojœæ niach adwentowych. To œw. Jan Vian-
do kap³añstwa. Œwiêcenia kap³añskie ney wszystkim swoim parafianom w 
przyj¹³ w Grenoble w 1815 r., w wieku Ars pokazywa³ drogê do nieba oraz to, 
29 lat. Jako wikary zosta³ skierowany jak bardzo ich kocha Pan Bóg. Poznaj¹c 
na parafiê do Ecully do ks. Balleya, ¿ycie œw. Jana Marii Vianney'a, pozna-
gdzie przebywa³ przez 3 lata. W 1818 r. jemy ¿ycie naszych kap³anów i razem z 
zosta³ proboszczem w Ars (ma³a, za-nimi modlimy siê o dobre i liczne po-
niedbana moralnie i religijnie wioska, wo³ania z naszych parafii do S³u¿by 
licz¹ca 230 mieszkañców). Œwiêty pro-Bo¿ej. Spotkanie ze œw. Janem M.Vian-
boszcz bardzo kocha³ swoich parafian, ney'em rozpoczêliœmy od takiego wy- Skoro prze¿ywamy Rok Kap³añski, 
ale nie mia³ litoœci dla grzechu. Uczy³, darzenia: przypatrzmy siê, czym ¿yj¹ dziœ nasze 
¿e Bóg kocha ka¿dego cz³owieka, od-W gêstej mgle, niemal po omacku, parafie? 
nowi³ koœció³ek, naucza³ o œwiêtowa-poln¹ drog¹ szed³ ksi¹dz do swojej pa-
niu niedzieli, katechizowa³ dzieci, spo- Jak wiadomo, w naszej gminie ist-rafii szukaj¹c koœcio³a parafialnego. Je-
wiada³ po 12 godzin dziennie. Za³o¿y³ niej¹ trzy parafie nale¿¹ce do dekanatu dynie w oddali, na ³¹kach, by³o s³ychaæ 
Dom Opatrznoœci i kaplicê z Najœwiêt- Mszana Dolna. Te trzy wspólnoty two-g³osy dzieci wypasaj¹cych owce. Ka-
szym Sakramentem. I tak, po wielu la- rzy³y kiedyœ jedn¹ parafiê z koœcio³em p³an podszed³ do nich: 
tach Ars sta³o siê zupe³nie inn¹ parafi¹, œw. Sebastiana mêczennika w NiedŸ-- Poka¿cie mi, którêdy mam iœæ do 
a parafianie polubili swego pro-bosz- wiedziu. S¹ to parafie: Ars?  - poprosi³.



  

Ks. Marek Cichórz Ks. Jacek Napora 

Ks. Sebastian Haras Ks. Prof. Józef Smyksy  
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                             Parafia Porêba Wielka jest pod we- gowania parafii, a ks. Tomasz Plewa 
- Œw. Sebastiana mêczennika w Nie- zwaniem Matki Bo¿ej Fatimskiej. Zo- 107 wikariuszem.

dŸwiedziu, sta³a erygowana w 1989 roku. Obecnie Ks. Janusz Moska³a jest drugim pro-
- Matki Bo¿ej Fatimskiej w Porêbie na terenie parafii duszpasterzuj¹: ks. boszczem w Porêbie Wielkiej, a ks. 

Wielkiej, Proboszcz Janusz Moska³a oraz diakon Piotr P³awecki pierwszym probosz-
- Œw. Stanis³awa Biskupa i mêczen- ks. Jaros³aw £abêda. Parafia posiada czem w Koninie. 

nika w Koninie. w³asny cmentarz. Nad Gmin¹ NiedŸwiedŸ i jej trzema 
Parafia NiedŸwiedŸ jest pod wezwa- Parafia Konina jest pod wezwaniem parafiami, na Górze Potaczkowej w Po-

niem œw. Sebastiana, ale nowy koœció³ œw. Stanis³awa Biskupa i mêczennika. dobinie, góruje MILENIJNY KRZY¯ 
jest pod wezwaniem Matki Bo¿ej Kró- Zosta³a erygowana w 2006 r. Pierw- CHRYSTUSA PANA, poœwiêcony w 
lowej Ró¿añca Œwiêtego. Kaplica na szym proboszczem jest ks. Piotr P³awe- 2000 roku, który nam wskazuje drogê 
terenie, dawnego, drewnianego koœcio- cki, który zamieszka³ ju¿ na plebanii i do Nieba.
³a (który sp³on¹³ w 1992 roku) jest pod zabiega o cmentarz dla Koniny. 
wezwaniem œw. Sebastiana. Na starym cmentarzu w NiedŸwie-

Parafia NiedŸwiedŸ zosta³a erygowa- dziu spoczywaj¹ kap³ani: 
na w 1605 roku. Dziœ na jej terenie po- Ks. Józef Kempner - tutejszy pro-
s³ugê duszpastersk¹ pe³ni¹: ks. Probo- boszcz i dziekan (1822 - 1897),
szcz Marek Wójcik, ks. wikary i kate- Ks. Ignacy Pawlik (1874 - 1912),
cheta Tomasz Plewa, oraz przebywaj¹- Ks. Franciszek Bardziej - tutejszy 
cy na urlopie zdrowotnym ks. Grzegorz proboszcz i dziekan (1892 - 1972), oraz 
£omzik. Na terenie parafii znajduje siê O. Józef Michalczewski (1951- 1987).
dom Sióstr Zakonnych z kaplic¹ (tzw. Pod kaplic¹ œw. Sebastiana, gdzie sta³ 
Belweder). S¹ to Siostry Franciszkanki stary koœció³, spoczywa ks. Wojciech 
Rodziny Maryi: S. Maria - prze³o¿ona, Jagódka - pleban niedŸwiedzki (1776 -  
S. Maria - organistka, S. Dorota - zakry- 1862). 
stianka i S. Wies³awa - katechetka w Ciekawostk¹ jest, ¿e ks. Marek Wój-
Porêbie Wielkiej i NiedŸwiedziu).  cik jest 31 proboszczem od czasów ery-

„By jednoœæ i zgoda wszêdzie panowa³y,
b³ogos³aw nam Jezu, Panie Bo¿e ma³y”

Ponad piêknymi Gorcami i Beskidami rozlega siê gromki, góralski 
œpiew: 

„Wœród nocnej ciszy g³os siê rozchodzi,
Wstañcie pasterze, Bóg siê wam rodzi...”

Cieszymy siê, ¿e ma³y Jezus Syn Bo¿y, znów jest z nami. To ON b³o-
gos³awi, niesie pokój i radoœæ, choæ w Betlejem dla nas ludzi, narodzi³ 
siê przed wiekami.

Wszystkim Czytelnikom ZGODY i ich Rodzinom ¿yczê: Niech 
Ten, który tak ukocha³ cz³owieka b³ogos³awi Wam, darzy Was 
zdrowiem i sw¹ opiek¹ w te Bo¿e Œwiêta i przez ca³y Nowy Rok 
Pañski 2010.

Z kap³añskim b³ogos³awieñstwem 
Ks. Proboszcz Marek Wójcik
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nie dzieje. Zarz¹d Spó³ki nie podejmuje gratulacji do³¹czy³ obraz z widokiem 
¿adnych dzia³añ i sprawa budowy base- „Orkanówki”.     
nów znów stanê³a w miejscu. 

Radni po dyskusji na powy¿sze te-
maty, oraz rozpatrzeniu przed³o¿onych 
projektów uchwa³, podjêli decyzje o: 

1. Zaci¹gniêciu zobowi¹zania na rok 
2010 dotycz¹cego wykonania prac pro-
jektowych „Hala sportowa przy szkole 
w Porêbie Wielkiej”.

2. Zaci¹gniêciu kredytu d³ugotermi-
nowego w kwocie 200 tys. z³. na wnie-
sienie wk³adu w³asnego do Spó³ki Gor-   Wracaj¹c do tematyki sesji Wójt J. 
czañskie Wody Termalne. Potaczek przekaza³ informacjê o spra-

PA�DZIERNIKOWA 3. Zaci¹gniêciu zobowi¹zania na rok wach, którymi zajmowa³ siê w okresie 
2010 r. dotycz¹cego, wykonania doku- miêdzy sesjami. Nale¿a³y do nich: Sesjê paŸdziernikow¹ zwo³ano na 22 mentacji projektowej budowy sieci wo- - udzia³ w V Gali Przedsiêbiorczoœci dzieñ tego¿ miesi¹ca ub. roku. Odby³a doci¹gowej osiedla „Malarze” i „Groñ” Powiatu Limanowskiego,siê w sali obrad Domu Kultury w Nie- w Porêbie Wielkiej. - przygotowanie dokumentów do prze-dŸwiedziu z udzia³em radnych, Wójta 4. Zmianach w bud¿ecie na 2009 rok. targów na: Gminy, so³tysów oraz S. Potaczka - 5. Zatwierdzeniu regulaminu zbioro- a) odœnie¿anie w sezonie 2009/2010cz³onka Zarz¹du Powiatu. wego zaopatrzenia w wodê. b) wykonanie chodnika i oœwietlenia Na pocz¹tku obrad - jak zawsze - rad- 6.Zmianie statutu Gm. NiedŸwiedŸ. przy drodze powiatowej w Podobinie,ni wys³uchali informacji Wójta gminy z Zapytania radnych dotyczy³y miêdzy c) remont Domu Stra¿aka w NiedŸwie-pracy miêdzy sesjami. Dowiedzieliœmy innymi:  dziu,siê, ¿e:  - po³o¿enia asfaltu na drodze powia- d) dla nauczycieli przystêpuj¹cych do - uczestniczy³ w odbytych zebraniach towej w Koninie (radny S. Stopa) realizacji programu „Szukaj¹c swoich wiejskich w poszczególnych so³ect- - niestarannie po³o¿onej nawierzchni dróg II”,wach, poprzedzonych spotkaniami rad drogi w Porêbie (radny A. Potaczek)   - trwaj¹ rozliczenia odbudowy dróg po- so³eckich, - problemu dróg gminnych obroœniê- powodziowych,- bra³ udzia³ w Walnym Zgromadze- tych drzewami, które stanowi¹ istotn¹ - trwaj¹ prace nad przygotowaniem niu Zwi¹zku Gmin Dorzecza Górnej przeszkodê w ruchu drogowym (radny wniosków na dalsz¹ rozbudowê wodo-
K. Wsolak) ci¹gów, 

- uruchomienia zawieszonych kur- - podpisano wszystkie dokumenty 
sów autobusowych do Porêby Wielkiej. zwi¹zane ze Spó³k¹ Gorczañskie Wody 
Wójt poinformowa³ radnych o wys³a- Termalne. Ust¹pi³ ze stanowiska do-
niu pism podpisanych przez mieszkañ- tychczasowy Prezes i funkcjê tê zapro-
ców do Zarz¹du Spó³ki Przewozowej ponowano Markowi M¹kowskiemu,
PKS w Krakowie. Po dyskusji posie- - przygotowano komunikat, który by³ 
dzenie zakoñczono.                og³oszony w koœcio³ach naszej gminy 

w sprawie przekazywania dróg osie-
LISTOPADOWA dlowych oznaczonych symbolem dr. do 

zarz¹dzania przez gminê. Drogi te zo-
  Obradowa³a w dniu 16 XI 2009 roku. sta³yby zwolnione z podatku i zaistnia-Raby i Krakowa, na którym rozwa¿ano 
G³ównym jej celem by³o uchwalenie ³aby mo¿liwoœæ ich remontu i utrzyma-mo¿liwoœæ przekszta³cenia Spó³ki Gór-
stawek podatków i op³at lokalnych, nia. Dotychczas przekazano nastêpuj¹-na Raba. Zgodnie z propozycj¹ wspó³-
które bêd¹ obowi¹zywaæ w 2010 r. Po- ce iloœci dróg: Konina - 8 ha, NiedŸ-w³aœcicielami Spó³ki sta³yby siê gminy 
siedzenie otworzy³ przewodnicz¹cy M. wiedŸ - 5,3 ha, Podobin - 1,45 ha, Porê-poprzez wk³ad finansowy, oraz swoich 
Domaga³a powitaniem radnych i zapro- ba Wielka - 3 ha.przedstawicieli w Zarz¹dzie; co za tym 
szonych goœci. G³ównym celem sesji jak wspomnia-idzie to gminy decydowa³yby o dzia-

Rozpoczynaj¹c obrady Przewodni- ³am na wstêpie - by³o uchwalenie no-³aniach Spó³ki. Przekszta³cenie takie 
cz¹cy Rady z³o¿y³ gratulacje w imieniu wych stawek podatków i op³at lokal-zale¿ne jest od zgodnej decyzji gmin i 
radnych i w³asnym Wójtowi J. Potacz- nych na 2010 r. Ich propozycje przed-miast le¿¹cych na obszarze dzia³ania 
kowi z okazji otrzymania siódmego ju¿ stawi³a B. Misiura - pracownica Urzê-Spó³ki,
„Kapelusza Witosa”, w „Plebiscycie na du Gminy zajmuj¹ca siê podatkami. - przygotowano wniosek do ministra 
Najlepszego Wójta Ma³opolski”. Z gra- Godnym odnotowania jest fakt, i¿ po Jerzego Millera o przyznanie œrodków 
tulacjami i wi¹zank¹ kwiatów poœpie- dyskusji nad poszczególnymi propo-na budowê kolejnych progów na regu-
szy³a równie¿ B. Cichañska. Z kolei zycjami radni pozostawili stawki po-lacjê potoku Porêbianka w Podobinie. 
Wójt Gminy wrêczy³ na rêce Marka Za- datkowe na niezmienionym poziomie,  Z dalszej informacji Wójta wynika³o, 
pa³y List Gratulacyjny dla ma³¿onki czyli takie, jakie obowi¹zywa³y w 2009 ¿e nie widaæ ¿adnej dzia³alnoœci Spó³ki 
Anny z serdecznymi ¿yczeniami i wy- roku. Wyj¹tek stanowi podatek od dróg Gorczañskie Wody Termalne. Pocz¹w-
razami uznania za wyró¿nienie i nomi- (dr), który wzrós³ z 1 na 5 groszy od 1 szy od dnia w którym starosta limano-

2 nacjê w V Gali Przedsiêbiorczoœci Po- m powierzchni. Radni postanowili po-wski J. Pucha³a przekaza³ Spó³ce dzia³-
wiatu Limanowskiego w kategorii Mi- zostawiæ na dotychczasowym pozio-kê na której znajduj¹ siê wody, nic siê 
kroprzedsiêbiorca roku. Do ¿yczeñ i mie tak¿e stawki podatkowe
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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 jeziorami, zajêtych na zbiorni- 
 ki wodne retencyjne lub elektrowni 
 wodnych……………………………....  
     c) pozosta³ych, w tym zajêtych na  
 prowadzenie odp³atnej statutowej dzia- 
 ³alnoœci po¿ytku publicznego przez  
 organizacje po¿ytku publicznego……... 
  
 2/ od budynków lub ich czêœci:  
     a)  mieszkalnych……………………. 
     b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia- 
 ³alnoœci gospodarczej oraz od budyn- 
 ków mieszkalnych lub ich czêœci zajê- 
 tych na prowadzenie dzia³alnoœci  
 gospodarczej.......................................... 
     c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno- 
 œci gospodarczej w zakresie obrotu  
 kwalifikowanym materia³em siewnym...    
     d) zajêtych na prowadzenie dzia³al- 
 noœci gospodarczej w zakresie udziela - 
 nia œwiadczeñ zdrowotnych................... 
    e) pozosta³ych, w tym zajêtych na  
 prowadzenie odp³atnej statutowej dzia- 
 ³alnoœci po¿ytku publicznego przez  
 organizacje po¿ytku publicznego…….. 
 
   4/ od budowli ..................................... 

 

 

 
 
 

 
 

71 gr od 1 m kw. powierzchni 
 
 

3 z³ 90 gr od 1 ha powierzchni 
 
 
 

35 gr od 1 m kw. powierzchni 
 
 

58 gr od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej 
 
 
 
 

16 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej 
 
 

9 z³ 24 gr od 1 m kw. powierzchni u¿ytk. 
 
 

4 z³ 01 gr od 1 m kw. powierzchni u¿ytk.  
 
 
 

6 z³ 36 gr za 1 m kw. powierzchni u¿ytk. 
 

2%  
 

   
 
 

 

 

 
 

 
Op³ata targowa 

 

 
10,00 z³ za jedno miejsce sprzeda¿y. 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
   

 
  1. Opublikowane obok stawki 
podatków i op³at lokalnych obo-
wi¹zuj¹ od 1 stycznia 2010 roku. 
  2. Znosi siê podatek od posiada-
nia psów. 
  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  
do wgl¹du w Urzêdzie Gminy 
u S³awomira Grzywacza.  
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                              wnioskami o dofinansowanie: wiêc stwierdziæ, i¿ obie strony by³y do-
ka Piotrusia i jestem z tego bardzo dum- - budowa chodnika wraz z oœwietle- brze przygotowane do zebrañ wiej-
ny i szczêœliwy. Udana operacja pra- niem w centrum Porêby Wielkiej (od skich, które przebiega³y w spokojnej i
wego biodra przywróci³a mi mo¿li- pp. Wietrzyków do Parku Wodzickich). rzeczowej atmosferze.
woœæ normalnego funkcjonowania, Ogólny koszt zadania, oko³o 700 tys. z³. Jakie tematy siê przewija³y? Przede 
w³¹cznie z gr¹ w pi³kê no¿n¹. Cieszy - rozbudowa wodoci¹gów w Koninie wszystkim likwidacja bia³ych plam w 
kolejny stopieñ oficerski mojego star- i Porêbie Wielkiej wraz z budow¹ stacji infrastrukturze wodoci¹gowej. Tak¿e 
szego syna Mariusza. Wreszcie siódmy uzdatniania wody w Koninkach. £¹cz- dalsza odbudowa dróg osiedlowych o-
ju¿ Witosowy Kapelusz w Plebiscycie ny koszt - ok. 2,5 miliona z³. raz rolniczych. By³y te¿ pytania o dro-
Najlepszego Wójta Ma³opolski. Raduje Proszê o Pañsk¹ ocenê realizacji bu- gi i mosty powiatowe. Szczegó³owych 
przyznanie Polsce i Ukrainie Euro 2012  d¿etu AD '2009. informacji na ten temat udziela³ radny, 
Mo¿e to uzdrowi polsk¹ pi³kê, a wybu- Realizacja bud¿etu w roku 2009 prze- zarazem cz³onek Zarz¹du Powiatu Sta-
dowane z tej okazji piêkne stadiony bê- bieg³a prawid³owo, bez ¿adnych zak³ó- nis³aw Potaczek. Mogê tylko potwier-
d¹ d³ugo s³u¿yæ  kibicom i ca³emu spo- ceñ. By³o to efektem bardzo dobrej dziæ jego wypowiedzi. Zreszt¹ droga 
³eczeñstwu. Jestem dumny z osi¹gniêæ wspó³pracy Rady Gminy i Skarbnika. powiatowa do Koniny ma ju¿ dywan 
sportowych Justyny Kowalczyk z Ka- Dodatkowo, bud¿ety z ostatnich czte- asfaltowy na ca³ej d³ugoœci. Trwa re-
siny Wielkiej. Udane by³y nasze naj- rech lat by³y przez 45 dni kontrolowane mont mostu ko³o wikarówki w NiedŸ-
wa¿niejsze uroczystoœci: Majówka na przez inspektorów Regionalnej Izby O- wiedziu, który zakoñczy siê na pocz¹t-
Orkanówce i II Do¿ynki Gminne, w brachunkowej w Krakowie. ¯adnych ku tego roku. Pozosta³e nawierzchnie 
których udzia³ bierze coraz wiêcej o- powa¿nych naruszeñ finansowych nie asfaltowe w Koninkach i Porêbie Gór-
sób, zarówno w roli uczestników, jak i stwierdzono. Czekamy na zalecenia nej oraz remont mostów ko³o szko³y i w 
widzów.   pokontrolne, o ile takie bêd¹. Na pewno Borku zostan¹ wykonane do koñ-

W roku minionym g³oœno by³o w kra- sam protokó³ jak i ewentualne zalece- ca czerwca. 
ju (i œwiecie) o kryzysie gospodarczym nia bêd¹ przedmiotem obrad Komisji W tym roku odbêd¹ siê wybory prezy-
i finansowym. Czy odczu³a go nasza Bud¿etowej, a póŸniej Rady Gminy na denckie i samorz¹dowe w naszym kra-
gmina, je¿eli tak, to w jakim zakresie? kolejnej sesji. ju. O ile pierwsze nie wp³yn¹ w sposób 

Bud¿et naszej gminy stanowi¹ w 93% Zmiany bud¿etowe dokonywane by- istotny na rzeczywistoœæ naszej gminy, 
subwencje: ogólna i oœwiatowa. Zaled- ³y na bie¿¹co zgodnie z potrzebami, a o tyle drugie, jak najbardziej! Bêdzie-
wie 7% to wp³ywy w³asne (czytaj po- tak¿e sugestiami radnych lub miesz- my bowiem wybieraæ m. in. wójta gmi-
datki). Nie ukrywam, ¿e w r. 2009 ob- kañców gminy. Ka¿da bowiem otrzy- ny; czy na liœcie kandydatów pojawi siê 
ciêto nam subwencje w zwi¹zku z kry- mana z zewn¹trz z³otówka, musi byæ Janusz Potaczek? Proszê o kilka s³ów 
zysem finansowym. Có¿, nie mieliœmy wprowadzona do bud¿etu uchwa³¹ Ra- na ten temat.
wyjœcia, tylko trzeba by³o „zacisn¹æ pa- dy Gminy. I tak te¿ siê dzieje. Dotyczy To bêdzie moja najtrudniejsza decy-
sa” i zrezygnowaæ z wielu rzeczy lub to równie¿ wszelkich zmian lub konie- zja. Po 12 latach sprawowania urzêdu 
zadañ! Nie wydaliœmy ani jednej z³o- cznoœci zaci¹gania kredytów na dofi- czujê siê trochê zmêczony. Drug¹ stro-
tówki na zakoñczenie remontu pomie- nansowanie zadañ inwestycyjnych. nê medalu stanowi fakt, ¿e brakuje mi 
szczeñ Urzêdu Gminy. Budynek nie Tak mówi¹ przepisy i to jest respekto- trzech lat do emerytury. Mam trochê 
jest ocieplony, a przyda³oby siê; jestem wane. Chc¹c korzystaæ z pomocy fi- doœwiadczenia w zdobywaniu œrodków 
jednak zdania, ¿e np. pilniejszy jest re- nansowej musimy dok³adaæ pewn¹ pomocowych, których obecna edycja 
mont budynku Przedszkola w Porêbie czêœæ œrodków z naszego bud¿etu. St¹d bêdzie trwa³a do 2013 roku. Bardzo 
Wielkiej i likwidacja kot³owni wêglo- wzros³o nam zad³u¿enie. Pozostaje ono wielu mieszkañców naszej gminy na-
wej z zamian¹ na kot³owniê gazow¹. To jednak pod kontrol¹ Regionalnej Izby mawia mnie na jeszcze jedn¹ kadencjê. 
jedyny prze¿ytek w obiektach u¿ytecz- Obrachunkowej. S¹ to kredyty nie kon- Sam nie wiem, co robiæ? Marzy mi siê, 
noœci publicznej. Du¿ym wzmocnie- sumpcyjne, a inwestycyjne. Co teraz abym zaj¹³ siê budow¹ basenów, a z 
niem bud¿etu i prze³amaniem trwaj¹- zbudujemy, pozostanie na lata. PóŸniej, drugiej strony trzeba by³oby skoñczyæ 
cego kryzysu by³y unijne dotacje i œrod- z ró¿nych przyczyn, ich realizacja mo- program poprawy infrastruktury gmi-
ki pomocowe. To pozwoli³o na prze- g³aby byæ niemo¿liwa. Zgodnie z prze- ny, który kiedyœ sobie za³o¿y³em. My-
trwanie tego trudnego roku.  pisami, mamy prawo rocznie sp³acaæ œlê, ¿e ostateczn¹ decyzjê podejmê w 

Korzystaj¹c z okazji chcia³bym gor¹- do 15% naszych dochodów: podatków i po³owie roku. Chcia³bym, bowiem, za-
co zachêciæ mieszkañców gminy do subwencji, i to spokojnie realizujemy.  prosiæ do obrad na wzór okr¹g³ego sto-
sk³adania wniosków w ramach „Lokal- Na jesieni ub.r. odby³ Pan spotkania ³u grupê oko³o 100 osób, którym dobro 
nych Grup Dzia³ania” z zakresu np.: z mieszkañcami wszystkich so³ectw. naszej gminy le¿y na sercu i w tym gro-
“Ma³e projekty”, “Odnowa i rozwój Dokonano na nich podsumowania re- nie podj¹æ kolektywnie wszystkie de-
wsi”, “Tworzenie i rozwój mikroprzed- alizacji zadañ roku 2009 i nakreœlono cyzje zwi¹zane z wyborami samorz¹-
siêbiorstw”, “Ró¿nicowanie w kierun- priorytety na rok bie¿¹cy. Mo¿e kilka dowymi, wiêc: kto uzupe³ni grupê rad-
ku dzia³alnoœci nierolniczej. konkretów na ten temat? nych gminnych, kto bêdzie kandyda-

Lokaln¹ Grupê Dzia³ania utworzy- Ka¿de z tych zebrañ by³o poprzedzo- tem na radnych powiatowych i woje-
liœmy razem z Gmin¹ Mszana Dolna. ne spotkaniem radnych, so³tysów i wódzkich, kto wreszcie pojawi siê w 
Wspólnie mamy do wykorzystania po- cz³onków Rad So³eckich, na których gronie kandydatów na wójta gminy? 
nad 3 i pó³ miliona z³otych. Og³oszenia szczegó³owo i dok³adnie omawiane by- Je¿eli zdecydujê siê kandydowaæ, to 
o naborze ukaza³y siê w codziennej pra- ³y problemy i bol¹czki oraz sukcesy po- pod warunkiem, ¿e Rada Gminy wyrazi 
sie lokalnej. Od 30 grudnia 2009 roku szczególnych so³ectw. To by³y spotka- zgodê na zatrudnienie wicewójta, na-
do 28 stycznia 2010 roku bêdzie trwa³ nia, na których nie da³o siê „wciskaæ ki- wet za cenê minimalnych moich zarob-
nabór wniosków. Warto z tego skorzy tu”. Ustalane by³y na nich równie¿ pla- ków. To bardzo istotna sprawa, bo  obaj 
staæ! Obecnie pracujemy nad  dwiema ny do realizacji na rok 2010. Mo¿na bêdziemy mieli co robiæ, a nie

Otó¿, doczeka³em siê wnu-3
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             ucierpi na tym w ¿aden spo- nowana w ca³oœæ z budynkiem szko³y i Gorczañskie Wody Termalne. Prezesem 
sób bud¿et gminy.  po³¹czona ze star¹ sal¹ gimnastyczn¹. zosta³ wybrany Marek M¹kowski - se-

 „Najwa¿niejsze z wa¿nych” w naszej Stanowi ca³oœæ, ale mo¿e równie¿ byæ kretarz Gminy. Spó³ka ma na koncie 
gminie - zdaniem Pana Wójta - zada- dzielona na dwie czêœci, tak, aby mo¿na 1.200.000 z³, oraz dzia³kê o powierz-
nia do wykonania w nastêpnej kaden- by³o równoczeœnie prowadziæ w niej chni 1,25 ha. Polska Akademia Nauk w 
cji? zajêcia dwóch klas. Bêdzie posiada³a Krakowie opracowa³a dokumentacjê u-

Na pocz¹tku ubieg³ego roku postawi- wymiary 18 x 36 metrów i dodatkowe zyskania koncesji na wydobywanie so-
³em sobie do realizacji, b¹dŸ rozpoczê- cztery sale lekcyjne. Moim marzeniem lanki. Teraz najwa¿niejszym zadaniem 
cia realizacji cztery zadania: jest rozpoczêcie jej budowy w bie¿¹- jest zbadanie odwiertów i opracowanie 

1. Przebudowê (remont kapitalny) cym roku; wykonaæ np. fundamenty i dokumentacji technicznej budowy ba-
“Alei Jaworowej” ³¹cz¹cej NiedŸwiedŸ staraæ siê o dofinansowanie. Z gmin- senów ...i do roboty!
z Porêb¹ Wielk¹ (ko³o Oœrodka Zdro- nego bud¿etu bêdzie bardzo ciê¿ko, bo Z powy¿szego wynika, i¿ to s¹ pod-
wia). to koszt kilku milionów z³otych. stawowe zadania do realizacji dla przy-

2. Budowê hali sportowej przy Ze- Po dwóch latach dyskusji jest szansa, sz³ych w³adz gminnych. Nie mo¿na za-
spole Szko³y Podstawowej i Gimna- by ruszy³a zabudowa istniej¹cych fun- pominaæ o rozbudowie sieci wodoci¹-
zjum w Porêbie Wielkiej. damentów Oœrodka Zdrowia.Ta dysku- gowej i kanalizacyjnej oraz dalszej po-

3. Rozbudowê Oœrodka Zdrowia po- sja by³a potrzebna, aby ostatecznie wy- prawie infrastruktury drogowo-mo-
przez wykorzystanie istniej¹cych pod- pracowaæ koncepcjê zadowalaj¹c¹ stowej (chodniki, oœwietlenia dróg itp.)
piwniczeñ. wszystkie strony. Zadanie chcemy rea- Na koniec, korzystaj¹c z ³am Biule-

4. Budowê basenów geotermalnych. lizowaæ w systemie wspó³pracy publi- tynu, chcia³bym wszystkim mieszkañ-
Ca³kowicie uda³o siê zrealizowaæ tyl- czno-prywatnej. Inwestor wybuduje o- com Gminy, goœciom przebywaj¹cym 

ko pierwsze zadanie. Droga zosta³a po- biekt w standardzie deweloperskim, u nas, tak¿e turystom, ¿yczyæ wszyst-
szerzona o oko³o 1,5 m, po³o¿ono nowy przekazuje nam parter i po³owê piwnic, kiego najlepszego: zdrowia, satysfak-
dywan asfaltowy, tak¿e kawa³ek chod- a sam rozprzedaje piêtro i drug¹ po³owê cji z osi¹gniêæ osobistych, rodzinnych i 
nika wzd³u¿ muru okalaj¹cego Park Po- piwnic np. na mieszkania lub lokale zawodowych. Tradycyjnie powiem: a-
dedworski. Na to zadanie uzyskaliœmy pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Na parte- by spe³ni³y siê wszystkie ¿yczenia wy-
dofinansowanie w wysokoœci 50% ko- rze powstan¹ gabinety lekarskie, pielê- powiedziane przy stole wigilijnym. 
sztów, tj. 250 tysiêcy z³otych w ramach gniarskie, apteka, a piwnice bêd¹ wy- Szczêœliwego Nowego Roku!
tzw. “schetynówek”. korzystane na zajêcia rehabilitacyjne. W imieniu w³asnym i naszych Czy-

Drugie zadanie nabiera rumieñców. To bêdzie przedmiotem dzier¿awy i telników dziêkujê za podsumowanie 
Koñczy siê opracowywanie dokumen- p³acenia czynszu do Urzêdu Gminy. Po roku poprzez udzielenie wyczerpuj¹-
tacji technicznej. Opracowana jest ju¿ ca³kowitym rozliczeniu kosztów tego cych informacji. Tak¿e za ¿yczenia. 
czêœæ architektoniczno-konstrukcyjna. zadania nast¹pi zap³ata i na to trzeba ju¿ Odwzajemniam je, ¿ycz¹c Panu Wój-
Czêœæ bran¿owa (elektryczna,wod-kan, teraz staraæ siê o œrodki pomocowe.  towi wszelkiej pomyœlnoœci i spe³nie-
co), oraz kosztorysy bêd¹ zakoñczone I ostatnie zadanie, poœrednio zwi¹za- nia wszelkich planów oraz zamierzeñ 
do koñca I kwarta³u 2010 roku. Jeszcze ne z nasz¹ gmin¹. Mam nadziejê, ¿e te- w Nowym 2010 Roku!
pozwolenie na budowê, zabezpieczenie mat wreszcie „ruszy z kopyta”. Po wie-

Rozmawia³ Stanis³aw Stopa
œrodków finansowych i mo¿na budo- lu zawirowaniach sytuacja siê ustabili-
waæ. Sala zosta³a estetycznie wkompo- zowa³a. Mamy nowy Zarz¹d Spó³ki 

  W dniu 8 XII w NiedŸwiedziu odby³o siê spotkanie z po-
s³em Andrzejem Czerwiñskim z PO. Obecni byli: Przewod-
nicz¹cy Rady Gminy Marian Domaga³a, Wójt Mszany Dol-
nej Tadeusz Patalita, Cz³onek Zarz¹du Powiatu - Stanis³aw 
Potaczek. 

 Do przedszkola w NiedŸwiedziu w minionym 2009 roku Wójt NiedŸwiedzia Janusz Potaczek powita³ zebranych 
uczêszcza³o 64 dzieci. Rok ten by³ bogaty w ró¿ne wyda- goœci oraz mieszkañców i przekaza³ g³os przedstawicielowi 
rzenia przedszkolne jak; bal kana³owy z wodzirejem, ja- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Ma³o-
se³ka - jako dzieñ otwarty przedszkolu, Dzieñ Babci i Dziad- polskiego Oœrodka Regionalnego Marcinowi Bierówce. 
ka w którym goœciliœmy ponad 70 starszych osób, Dzieñ W trakcie prezentacji zapozna³ on z nowymi programami 
Matki, Dzieñ Dziecka  wyjazd do teatru, wycieczki, piknik dla rolników, ukazuj¹c mo¿liwoœci korzystania z dop³at. Te-
przy ognisku. mat kontynuowa³ pose³ A. Czerwiñski odpowiadaj¹c na py-

Uroczystoœæ Miko³aja zorganizowaliœmy na skalê œrodo- tania zadane przez uczestników spotkania. 
wiska lokalnego, przyby³o oko³o dwieœcie osób. Przedszko- Rozmawiano o koniecznoœci wynagrodzeñ dla so³tysów. 
le uzyska³o certyfikat „Przyjaciele Natury 2009”. Dzieci Obecnie oszczêdnoœci administracyjne objê³y te¿ pos³ów, a-
bra³y udzia³ w konkursach plastycznych, poetyckich, foto- le nie zosta³y podniesione podatki, chocia¿ inne kraje to u-
graficznych uzyskuj¹c liczne dyplomy i nagrody. czyni³y. 

W nowym, 2010 roku, ¿yczê wszystkim dzieciom uœmie- Wójt J. Potaczek poinformowa³, jakie programy s¹ reali-
chu, radoœci i zadowolenia z pobytu w przedszkolu, a ich zowane w naszej gminie i podziêkowa³ pos³owi za przyby-
rodzicom wszystkiego dobrego! cie.                                                                     Maria Lupa 

Ma³gorzata Baliñska 
Dyrektor Przedszkola w NiedŸwiedziu 
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Miniony tunkom zwierz¹t. Dla p³azów tworzone ków Parku i podpisane jeszcze w roku 
rok to czas by³y nowe i konserwowane istniej¹ce poprzednim umowy z NFOŒiGW oraz 
wytê¿onej miejsca bytowania i rozrodu w postaci Fundacj¹ EkoFundusz rozpoczêliœmy 
pracy ca³e- ma³ych zbiorników wodnych. Dla ga- odbudowê „Gajówki Miko³aja” w £o-
go zespo³u dów zbudowano kilka kopców z kamie- pusznej z przeznaczeniem obiektu na 
pracowni- ni na polanach. Kontynuowaliœmy za- cele ekspozycyjne, edukacyjne. Sama 
ków Parku bezpieczenie biotopów g³uszca i ja- odbudowa jest ju¿ zakoñczona, a obec-
i Gospo- rz¹bka oraz monitorowanie ich stanu, nie powstaje we wnêtrzu gajówki eks-
d a r s t w a  ochronê miejsc wystêpowania. Podob- pozycja poœwiêcona historii lasów do-
Pomocni- nie monitorowaliœmy stan du¿ych dra- liny £opusznej, prowadzonej tam ho-

czego przy GPN. Jak zawsze, do prio- pie¿ników rysia i wilka, który ostatnio dowli ¿ubrów i historii walk partyzan-
rytetowych nale¿a³y zadania z zakresu zaczyna powracaæ w t¹ czêœæ Gorców. ckich okresu II wojny œwiatowej i lat 
ochrony przyrody;lasów i gorczañskich Od kilku lat du¿o uwagi poœwiêcamy powojennych. 
polan le¿¹cych w granicach ochrony polanom reglowym, staramy siê ich  jak W oparciu o œrodki pochodz¹ce z 
czynnej i krajobrazowej. W ekosyste- najwiêkszy area³ kosiæ, wypasaæ i od- NFOŒiGW przeprowadziliœmy w 2009  
mach leœnych dbaliœmy o ich stan sani- krzaczaæ. W mijaj¹cym roku, w oparciu roku pielêgnacjê i konserwacjê drzew 
tarny i zdrowotny, w miarê posiadanych o œrodki Fundacji EkoFundusz uda³o oraz krzewów w parku podworskim w 
mo¿liwoœci ograniczaj¹c rozwój korni- nam siê wykupiæ oko³o 8 ha cennych Porêbie Wielkiej; wykonaliœmy grun-
ka drukarza w tej czêœci Parku. przyrodniczo polan i lasów, g³ównie w town¹ modernizacjê (termomoderniza-

Niestety, zmiany klimatyczne, a prze- obrêbie szczytu Kiczory i Hali M³yñ- cjê) leœniczówki Potasznia w Koninie. 
de wszystkim deficyt opadów i okresy z skiej, a tak¿e 14,5 ha lasów na pó³noc- We wrzeœniu mijaj¹cego roku podpi-
wysokimi temperaturami s¹ g³ówn¹ nych i pó³nocno-wschodnich stokach sa³em dwie umowy z Centrum Koordy-
przyczyn¹ dynamicznych zmian, jakim kopu³y szczytowej Turbacza. St¹d mo- nacji Projektów Œrodowiskowych, któ-
podlegaj¹ bory górnoreglowe. St¹d na ¿emy stwierdziæ, ¿e najwy¿szy szczyt ry zarz¹dza œrodkami finansowymi po-
po³udniowych a tak¿e fragmentami i na Gorców znajduje siê ju¿ pod ochron¹ chodz¹cymi z UE. Jedna z umów doty-
pó³nocnych stokach Kud³onia spotyka (zarz¹dem) Parku. czy ochrony p³azów i ich siedlisk, ko-
siê powierzchnie z obumieraj¹cym doj- Jak zwykle sporo czasu poœwiêcili- lejna modernizacji infrastruktury tury-
rza³ym drzewostanem; ale gdyby wejœæ œmy na zajêcia edukacyjne dla dzieci i stycznej terenu Parku. Tym samym w 
do takich fragmentów, to spotkamy na- m³odzie¿y i odwiedzaj¹cej Park. Przez przysz³ym roku bêdzie mo¿na wêdro-
turalne odnowienie tworzone przez jod- okres od po³owy czerwca do koñca waæ po lepiej przygotowanych œcie¿-
³ê, buka i wy¿ej œwierka. wrzeœnia w terenowej bazie edukacyj- kach edukacyjnych (m.in. w dolinie po-

W zwi¹zku z powy¿szymi zmianami nej na Polanie Wzorowej Hali D³ugiej, toku Turbacz), szlakach turystycznych, 
wiêkszego jeszcze znaczenia nabiera co 3 tygodnie prowadzone by³y zajêcia w tym z Koniny na Kud³oñ i dalej do 
potrzeba dbania dobry stan naturalnych edukacyjne. Ponadto zorganizowane Lubomierza. Poszerzona zostanie rów-
odnowieñ jod³owych i liœciastych, miê- zosta³y wycieczki tematyczne po Par- nie¿ informacja wizualna w terenie. 
dzy innymi przez ich zabezpieczenie ku w trakcie, których przewodnik dzie- Przedstawione powy¿ej podejmowa-
przed presj¹ jeleniowatych. W zwi¹zku li³ siê z uczestnikami szerok¹ wiedz¹ z ne prace nie wyczerpuj¹ bogatej listy 
z powy¿szym du¿o uwagi poœwiêcaliœ- dziedziny przyrody, kultury. Z myœl¹ o dzia³añ Parku, ale niew¹tpliwie dobrze 
my monitorowaniu stanu lasu, g³ównie turystach przeprowadzono remont nie- j¹ charakteryzuj¹.
w obszarze ochrony œcis³ej. Prowadzi- bieskiego szlaku z Koninek na Turbacz, Reasumuj¹c rok 2009 by³ kolejnym, 
liœmy tak¿e monitoring przyrodniczy a tak¿e modernizacjê niebieskiego szla- dobrze zapisuj¹cym siê w historii Par-
na polanach reglowych, dokumentuj¹c ku turystycznego z prze³êczy Borek do ku.
zmiany, jakie maj¹ tam miejsce. Lubomierza  Rzek. Janusz Tomasiewicz

W mijaj¹cym roku du¿o uwagi po- W 2009 roku, w oparciu o wczeœniej Dyrektor GPN
œwiêciliœmy rzadkim i zagro¿onym ga- przygotowany projekt przez pracowni-  

Jednym z osi¹gniêæ naszej pracy, które tak¿e bibliotekarze z ca³ego powiatu, w³adze naszej gminy 
nas cieszy jest przeniesienie czytelni oraz oraz starostwa, musimy pokazaæ nie tylko bibliotekê ale tak¿e 
„pozbycie siê” ksiêgozbioru nale¿¹cego gminê z jak najlepszej strony. Z kole¿ank¹ Urszul¹ Czech go-
do nieistniej¹cej filii w Porêbie Wielkiej. œci³yœmy w tym roku na podobnej uroczystoœci w £ukowicy i 
Wszystkie woluminy (oprócz bardzo zni- mamy dziêki temu œwiadomoœæ wa¿koœci i rangi tego zadania.
szczonych) by³y najpierw sprzedawane po Nasi czytelnicy to osoby w ró¿nym wieku, o ró¿nym wyksz-
symbolicznej z³otówce na kiermaszu,a po- ta³ceniu i ró¿nych zainteresowaniach. Zmusza nas to do ci¹-
zosta³e rozdano czytelnikom podczas  Do- g³ego poszerzania ksiêgozbioru o pozycje z dziedzin, które 
¿ynek Gminnych. musimy podporz¹dkowaæ potrzebom naszych czytelników. 

Do planów, jakie mamy na przysz³oœæ Smutnym faktem dotycz¹cym zakupu ksi¹¿ek jest to, i¿ do-
nale¿y dalsza wspó³praca ze szko³ami i przedszkolami w tacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zo-
gminie poprzez zorganizowanie konkursu plastycznego, któ- sta³a zmniejszona o po³owê w stosunku do lat poprzednich; 
ry jest ju¿ tradycj¹ biblioteki. Jednak najwa¿niejszym zada- kwoty na zakup nie zmniejszy³a nam nasza Gmina, za co oso-
niem, jakie stoi przed nami w przysz³ym roku (maj), jest zor- biœcie jestem wdziêczna. Mamy spore grono czytelników spo-
ganizowanie 60 rocznicy powstania naszej biblioteki. Ponie- za naszego terenu. S¹ to g³ównie goœcie odwiedzaj¹cy coro-
wa¿ goœæmi takiej uroczystoœci s¹ nie tylko nasi czytelnicy, ale cznie nasz¹ gminê.                                             Aneta Kujacz
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   Pomimo ¿e rok pr¹d, gaz, internet itp., wyp³atami prze- równo materialnego jak i duchowego. 
2009 przyniós³ kazów pieniê¿nych, przesy³aniem pa- Wzros³a liczba osób korzystaj¹cych z 
wiele zmian w o- czek i przesy³ek listowych, dba o na- rehabilitacji. Uzupe³niono sprzêt do 
fercie produktu  szych klientów zapewniaj¹c im dostêp æwiczeñ, dokonano zakupu bie¿ni i er-
i samym funk- do tzw. szybkiej poczty kurierskiej Po- gometr wios³a. 
cjonowaniu Po- cztex, czy daje mo¿liwoœæ za³o¿enia ra-  Zarz¹d Stowarzyszenia jeszcze raz t¹ 
czty Polskiej  chunków rozliczeniowych zarówno dla drog¹ gor¹co dziêkuje wszystkim, któ-
jednak najwa¿- osób fizycznych jak i tych, którzy pro- rzy wspierali dzia³alnoœæ Stowarzy-
niejsza z nich to wadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Szereg szenia, udzielali pomocy finansowej i 
przekszta³cenie udogodnieñ maj¹ klienci posiadaj¹cy wsparcia duchowego szczególnie Wój-
pañs twowego karty kredytowe Visa wydawane przez towi Gminy, Radzie Gminy, osobom, 

przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publi- Bank Pocztowy, dla których m.in. nie które odpisa³y 1% od podatku i prze-
cznej Poczta Polska w jednoosobow¹ jest pobierana prowizja w przypadku znaczy³y na rzecz Stowarzyszenia, za-
spó³kê akcyjn¹ Skarbu Pañstwa o naz- p³atnoœci za granic¹, przewalutowania k³adom rzemieœlniczym i wszystkim 
wie Poczta Polska Spó³ka Akcyjna. transakcji na z³otówki oraz wyp³aty go- tym, którzy rozumiej¹ potrzeby innych 
Chocia¿ sama zmiana zapewne wp³y- tówki z bankomatów. Dla tych klien- i którzy wiedz¹, ¿e „wiêcej szczêœcia w 
nie na organizacjê i strukturê naszej fir- tów, którzy zainteresowani s¹ skorzy- dawaniu ni¿ w braniu”.
my, to pozwala jednak z du¿ym opty- staniem z szerokiego spectrum produk-

Zofia Drajewiczmizmem patrzeæ w przysz³oœæ. Mo¿e- tów, jakimi dysponuje Poczta Polska 
Prezes Stowarzyszeniamy wykorzystaæ jeszcze lepiej szanse, S.A., serdecznie zapraszamy do naszej 

jakie istniej¹ oraz pojawi¹ siê w przy- placówki, gdzie udzielone zostan¹ Pañ-
Miniony rok oce-sz³oœci na naszym rynku w aspekcie stwu wyczerpuj¹ce informacje. 

niam na ogó³ dob-wprowadzania nowych us³ug czy pro-  O tym, ¿e obs³uga stoi naprawdê na 
rze. Dzisiejszy han-duktów, czyli zwiêkszenia zadowole- wysokim poziomie œwiadczy rzesza za-
del nie jest ³atwy, nia obecnych, jak i mo¿liwoœci¹ znale- dowolonych klientów z rejonów gmi-
wiêc trzeba dobrze zienia nowych, potencjalnych klien- ny: NiedŸwiedŸ, Porêba Wielka, Podo-
krêciæ g³ow¹, by za-tów. Bez wzglêdu na to, kogo obs³ugu- bin i Konina. Tak rozleg³y teren obs³u-
dowolenie klientów jemy Poczta Polska S.A to marka, któr¹ guje tylko 4 listonoszy, których co-
by³o satysfakcj¹ dla dziêki obecnoœci na rynku od ponad dzienna praca to olbrzymi trud i odpo-
sprzedaj¹cych i mo-450 lat znaj¹ wszyscy, dla których na- wiedzialnoœæ, ale uœmiech i ¿yczliwoœæ 
tywacj¹ do lepszej dal powinna byæ synonimem termino- z jak¹ witaj¹ listonoszy nasi mieszkañ-
pracy. Oferujemy u-woœci, zaufania i uczciwoœci. cy jest wynagrodzeniem za ich poœwiê-

rozmaicony towar zarówno w bran¿y I tak mimo zmniejszenia sprzeda¿y cenie, za co wszystkim klientom bar-
spo¿ywczej jak i przemys³owej. Stara-produktów szybko zbywalnych sprze- dzo dziêkujê !
my siê, by nasi klienci zarówno miej-dawanych w naszej placówce (chemia, Na zakoñczenie chcia³abym ¿yczyæ 
scowi jak i przyjezdni, przebywaj¹cy kosmetyki, kawa itp.), spowodowane wszystkim w Nowym 2010 r, szczêœ-
na naszym terenie na wypoczynku, byli ogólnym zmniejszeniem popytu na cia, pomyœlnoœci oraz realizacji zamie-
zadowoleni z zakupów u nas.rynku, w 2009 roku mo¿emy poszczy- rzonych celów.  

Wszystkim ¿yczê szczêœliwego No-ciæ siê 20% wzrostem sprzeda¿y kart 
Naczelnik Urzêdu Pocztowego wego Roku.do³adowania do wszystkich sieci tele-

Maria Kotarba Zofia Kacik, Prezes GSfonii komórkowej. Kolejny sukces to 
   prawie 40% wzrost udzielonych kredy-

 Miniony rok Od lutego do listopada 2009 roku w tów w naszej placówce przez Bank Po-
w Stowarzy- Punkcie Konsultacyjno - Informacyj-cztowy, nie tylko dla klientów indywi-
s z e n i u  n a  nym Rozwi¹zywania Problemów Al.-dualnych, ale tak¿e instytucjonalnych. 
Rzecz Osób koholowych wykonano nastêpuj¹ce u-Nale¿y uznaæ to za bardzo dobry pro-
Niepe³nospra- s³ugi: Pomoc osobie uzale¿nionej od al-gnostyk, bo mimo tego, ¿e Bank Pocz-
wnych im. Œw. koholu - 9, pomoc cz³onkom rodziny o-towy dzia³a na bardzo konkurencyjnym 
Brata Alberta soby uzale¿nionej - 11, pomoc psycho-rynku widaæ jak du¿ym zaufaniem ob-

w NiedŸwiedziu by³ rokiem dalszej logiczna - 8. Bardzo serdecznie zapra-darzaj¹ nas klienci. Do tego dochodzi 
kontynuacji zadañ statutowych Stowa- szam wszystkich potrzebuj¹cych po-bardzo wysoki wskaŸnik terminowo-
rzyszenia, w szczególnoœci by³ rokiem mocy lub rozmowy w ka¿dy czwartek œci dostarczania przesy³ek listowych 
jubileuszowym - Stowarzyszenie skoñ- miesi¹ca w godzinach 11.00 - 15.00.(ponad 90%) oraz paczek, który stawia 
czy³o 10 lat. By³a wiêc okazja do pod-nas na wysokiej pozycji w ca³ym regio-

Psychologsumowania dziesiêcioletniej pracy wy-nie. Tak dobre wyniki nie by³yby mo-
Magdalena G¹siorowskatyczania kierunków dzia³ania na naj-¿liwe bez naszych klientów, których 

bli¿sz¹ przysz³oœæ oraz podziêkowa-iloœæ z roku na rok siê zwiêksza. 
nia tym, którzy to Stowarzyszenie za-Urz¹d Pocztowy w NiedŸwiedziu, o-
k³adali, którzy przyczynili siê do roz-prócz oferty standardowych us³ug 
szerzenia i polepszenia dzia³alnoœci na zwi¹zanych z wp³atami rachunków za 
rzecz osób potrzebuj¹cych wsparcia za-
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26 paŸdziernika dokoñczona którzy wyst¹pili w 66 punktach programu. W akcji podzi-
zosta³a modernizacja pó³toraki- wiaæ mo¿na by³o: 11 zespo³ów regionalnych, 2 grupy obrzê-
lometrowego odcinka, drogi po- dowe, 15 muzyk (kapel), 14 instrumentalistów, 5 œpiewa-
wiatowej Mszana Dolna - Koni- ków solistów, 8 grup œpiewaczych, 9 gawêdziarzy, 2 mi-
na. W³aœciciele samochodów zy- strzów z uczniami. Swój udzia³ - tradycyjnie ju¿ - udanie za-
skali komfort jazdy na ca³ej tej akcentowa³a Ziemia Orkana, czyli Gmina NiedŸwiedŸ. Oto 
trasie. Przy okazji; warto wspo- nasze zdobycze:
mnieæ jak ta sama droga wygl¹- I miejsce: 
da³a choæby przed piêciu laty, kapela Turbacyki z Koniny (w kategorii Muzyki ludowe)
kiedy na ca³ej d³ugoœci upstrzo- Bronis³aw Kaczor z Porêby Wielkiej (w kategorii Instru-
na dziurami niczym ser szwaj- mentaliœci ludowi  soliœci)
carski przedstawia³a ¿a³osny wi-  B. Kaczor z Porêby Wielkiej z uczniami: Weronik¹ Ja-
dok i by³a przekleñstwem dla jej ni¹ i Karolem Adamczykiem (w kategorii Mistrz i uczeñ)

u¿ytkowników. W³adzom gminy, powiatu oraz firmie „Lim- II miejsce: Beata Haras z Koniny (w kategorii Œpiew so-
drog” z Limanowej sk³adamy podziêkowanie. Bo jest za co!  lowy)

Ps. Do pe³ni szczêœcia potrzebne jest dokoñczenie remon- Andrzej Krzysztofiak z Koniny (w kategorii Instrumen-
tu mostu na trasie NiedŸwiedŸ - Konina, które - mamy na- taliœci ludowi - soliœci)
dziejê - nied³ugo znajdzie swój fina³.                                SS             G   r  u  p  a   œ  p  i ewacza Koninianki z Koniny (w kategorii Gru-

py œpiewacze)
Wyró¿nienia: Muzyka Krzysztofiaków - Smolców z Ko-

niny (w kategorii Muzyki ludowe).
Na prze³omie Stanis³aw Kurek z Koniny (w kategorii Gawêdziarze)  

paŸdziernika i li- Muzyka Gorcanie z NiedŸwiedzia (w kategorii Muzyki lu-
stopada odby³y dowe).
siê w so³ectwach Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratu-
naszej gminy ze- lujemy!                                                                             SS
brania wiejskie z 
udzia³em Wójta 
Janusza Potacz-

W dniu 9 listopada, w piêknej, ka. Ich treœæ sta-
nowo oddanej do u¿ytku restaura-nowi³y trzy zasa-
cji Foksal w Mszanie Dolnej, od-dnicze tematy: 
by³a siê V Gala Przedsiêbiorczo-
œci Powiatu Limanowskiego.a) podsumowanie i ocena realizacji zadañ inwestycyjnych 

Konkurs s³u¿y promocji bizne-przewidzianych do realizacji w roku 2009,
su, a tytu³ Lider Biznesu Powiatu b) nakreœlenie planu zadañ do realizacji w roku 2010,
Limanowskiego ma pomóc firmie c) sprawy bie¿¹ce.
w umacnianiu wizerunku gospo-Zebrania prowadzone przez so³tysów, przebiega³y wed³ug 
darki zaœ fina³owa Gala Przedsiê-schematu: szczegó³owa informacja Wójta Gminy, dyskusja, 
biorczoœci s³u¿y zarówno promo-ustalenie priorytetowych zadañ do wykonania w 2010 roku, 
cji laureatów, jak i szerszej pro-dyskusja nad problemami lokalnymi i ewentualne podjêcie 

mocji przedsiêbiorczoœci w naszym powiecie.  Organizato-decyzji. Wszystkie zebrania przebieg³y w spokojnej atmo-
rami tegorocznej edycji Gali byli: Rada Przedsiêbiorczoœci sferze, co nie znaczy, ¿e nie by³o chwilowych spiêæ czy na-
z Prezesem Stanis³awem Guga³¹, Powiatowy Urz¹d Pracy z wet ostrych polemik. Nale¿y zauwa¿yæ nisk¹  frekwencjê. 
Prezesem Markiem M³ynarczykiem i Starostwo Limanow-Z kronikarskiego obowi¹zku odnotujmy, ¿e zebrania mia-
skie ze Starost¹ Janem Pucha³¹. ³y miejsce: w Koninie i Porêbie Wielkiej - 18.X, w NiedŸ-

W pierwszej, uroczystej czêœci Gali, og³oszono laureatów wiedziu - 25.X, w Podobinie - 15.XI.                                SS 
tegorocznego konkursu przedsiêbiorczoœci w nastêpuj¹-   
cych kategoriach:

- Lider BiznesuW dniach 5 - 8 XI 
- Mecenas Przedsiêbiorczoœci2009 r. odby³a siê  
- Inicjatywa GospodarczaXXXV jubileu-
- Mikroprzedsiêbiorca Rokuszowa Limanow-
 Mi³o poinformowaæ, i¿ w ostatniej kategorii w gronie lau-ska S³aza, najwiê-

reatów znaleŸli siê jedyni w roku 2009 przedstawiciele na-ksza impreza fol-
szej gminy Anna i Marek Zapa³owie z Porêby Wielkiej. To klorystyczna na-
wielkie wyró¿nienie nie tylko dla efektywnoœci i innowa-szego powiatu.
cyjnoœci, ale tak¿e (tak siê wydaje) dla piêknej idei dzia³al- Kultywuje ona  
noœci pp. Zapa³ów prowadz¹cych Centrum Terapii Uzale¿-dba³oœæ o autenty-
nieñ Koninki, zajmuj¹ce siê leczeniem uzale¿nieñ od sub-cznoœæ, gwarê, 
stancji psychoaktywnych, a tak¿e od hazardu i internetu. Pa-muzykê, œpiew i taniec Ziemi Limanowskiej. Na scenie Do-
nie Marku; gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.    SSmu Kultury zaprezentowa³o siê tym razem 613 uczestników, 
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Dnia 11 listopada 2009 r. œwiê- Zebranie wiejskie w Podobinie odby³o siê 15 XI. So³tys T. 
towaliœmy 91 rocznicê odzyska- Zapa³a powita³ Wójta J. Potaczka oraz przyby³ych na ze-
nia niepodleg³oœci przez nasz¹ branie mieszkañców, radnych i cz³onków Rady So³eckiej. 
Ojczyznê. Na uroczyst¹ sumê w Wójt gminy omówi³ stan realizacji zaplanowanych na bie-
koœciele parafialnym w NiedŸ- ¿¹cy rok zadañ. Z uzyskanych funduszy popowodziowych 
wiedziu przyby³y w³adze gminy, wykonano drogê do os. Moska³y i remont mostu w kierunku 
poczty sztandarowe szkó³ i orga- osiedli Dyrki i Spyrki. Trwaj¹ prace udro¿nieniowe rowów 
nizacji spo³ecznych, mieszkañcy do Podobina Górnego. Nie uda³o siê wykonaæ k³adki na os. 
i goœcie. Piêknie prezentowa³y Zawada.W roku 2010 roku planuje siê;

siê w strojach regionalnych poczty Zwi¹zku Podhalan oraz 1. Kontynuowaæ odbudowê dróg osiedlowych zniszczo-
Ró¿ Ró¿añcowych. Zebranych powita³ ks. Dziekan Marek nych przez powódŸ.
Wójcik - przewodnicz¹cy Mszy œw. koncelebrowanej w in- 2. Rozpocz¹æ przygotowanie dokumentacji pod budowê 
tencji Ojczyzny wraz z wikariuszami: ks. Grzegorzem i ks. wodoci¹gu - wymaga to du¿ego wysi³ku i pokonania wielu 
Tomaszem. Nastêpnie g³os zabra³a m³odzie¿ z Gimnazjum procedur. 
w NiedŸwiedziu, która pod opiek¹ B. Su³kowskiej i M. Za- 3. Zakoñczyæ budowê chodnika w kierunku Mszany Dln.
wirskiej przygotowa³y okolicznoœciowy program artystycz- 4. Zdobyæ œrodki na 2 kolejne progi na potoku Porêbianka 
ny. By³y pieœni:Gdzie s¹ ch³opcy z tamtych lat, Bia³y krzy¿, w Podobinie. 
Marsz Legionów i inne o tematyce patriotycznej oraz s³owa   Nastêpnie rozpoczê³a siê dyskusja i pytania do Wójta Gmi-
poezji po³¹czone z muzyk¹. Wzruszeni s³uchacze brawami ny. Pytano np. czy gmina ma jak¹kolwiek kontrolê nad œcie-
dziêkowali za artystyczne wzruszenia. kami? (chodzi o rosn¹ce koszty odp³atnoœci). W odpowie-

W homilii ks. Dziekan postawi³ pytanie: czym dla ka¿de- dzi us³yszeli, ¿e gmina nie ma takiej mo¿liwoœci, a spraw¹ 
go z nas jest obecnie Ojczyzna? Zacytowa³ myœl Prymasa zajmuje siê Spó³ka Górna Raba. By³y pytania o zabudowê 
Tysi¹clecia Kard. Stefana Wyszyñskiego oraz Ojca œw. Jana fundamentów przy Oœrodku Zdrowia, oraz aktualn¹ sytua-
Paw³a II na ten temat. Piêkne rozwa¿ania o OjczyŸnie i pa- cjê zwi¹zan¹ z budow¹ basenów w Porêbie Wielkiej
triotyŸmie zakoñczy³ s³owami modlitwy “Ojczyznê woln¹ W rozmowie z mieszkañcami Wójt ponowi³ apel o przeka-
pob³ogos³aw Panie”. zywanie prywatnych dróg osiedlowych oznaczonych sym-

Oprawê liturgiczn¹ Mszy œw. zapewni³ chór parafialny bolem dr w u¿ytkowanie gminie, co umo¿liwi zwolnienie 
Oremus z NiedŸwiedzia, wsparty akordeonowym akompa- od podatku i remont tych dróg. Przypomnia³, ¿e przekazanie 
niamentem. Odmówiono modlitwê za Ojczyznê ks. Piotra drogi w u¿ytkowanie gminie nie zmienia prawa w³asnoœci, 
Skargi. Szczególne wra¿enie wywo³a³o wykonanie pieœni które zostaje przy dotychczasowym w³aœcicielu. Podjêto u-
Czerwone maki, na zakoñczenie uroczystoœci          chwa³ê o wykonaniu zadaszenia nad wejœciem do budynku 

Maria Lupa szko³y, po czym spotkanie zakoñczono.           Anna Liberda

Iloœæ odbytych dy- czyæ, ¿e co roku rozszerza siê kr¹g osób taczka dru¿yny przygotowywa³y siê do 
¿urów - 51. Liczba korzystaj¹cych z Punktu, co pozytyw- rundy wiosennej, rozgrywaj¹c po kilka 
odwiedzin w Punk- nie wp³ywa na zwiêkszenie iloœci osób meczów towarzyskich. Rundê wiosen-
cie ogó³em - 127, korzystaj¹cych z leczenia odwykowe- n¹ rozpoczêliœmy od wygranej zarów-
iloœæ osób bêd¹cych go w Poradniach Terapii Uzale¿nieñ, no juniorów jak i trampkarzy. Po roze-
w Punkcie - 60, w Oœrodkach Terapii Uzale¿nieñ (tzw. le- graniu ca³ej rundy, juniorzy zajêli III 
tym: osoby z pro- czenie zamkniête) i przebywaj¹cych na pozycjê, natomiast trampkarze zajêli I 
blemem alkoholo- oddziale detoksykacyjnym szpitala w miejsce i wygrali ligê. Podczas przerwy 
wym - 35, cz³onko- Nowym Targu. Ogólnie trzeba zazna- w rozgrywkach wyjechaliœmy na krót-
wie rodzin - 14, inni czyæ, ¿e zwiêksza siê spo³eczna œwia- kie zgrupowanie do Kroœcienka. Wa-

(kuratorzy, OPS, itp) - 11, ofiary prze- domoœæ mo¿liwoœci szukania i korzy- runki mieliœmy bardzo dobre, mo¿li-
mocy domowej - 8, sprawcy przemocy- stania z pomocy. Ofiary zachowañ de- woœæ rozegrania spotkania sparringo-
21.Porady telefoniczne: telefon Punktu strukcyjnych nie czuj¹ siê ju¿ takie bez- wego z Dunajcem Nowy S¹cz oraz So-
oraz tel. komórkowy terapeuty - 66. radne i bezsilne, œmielej siêgaj¹ po po- kolic¹ Kroœcienko. Po obozie przygo-

Osoby korzystaj¹ce z Punktu to: skie- moc instytucjonaln¹ i prawn¹.      towywaliœmy siê na swoim obiekcie do 
rowani przez s¹d rejonowy, Komisjê sezonu 2009/2010.Tadeusz Waradzyn
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-  Sezon rozpoczêliœmy bardzo dobrze; 
wych, Gminny Oœrodek Pomocy Spo- na osiem rozegranych spotkañ wygra-

Rok 2009 rozpo-
³ecznej, Policjê, Rodziny osób z proble- liœmy siedem, przegrywaj¹c tylko w czêliœmy od halo-
mem alkoholowym i ofiary przemocy, S³opnicach z Soko³em. Trampkarze na wego turnieju or-
dzieci z rodzin z problemami alkoholo- osiem rozegranych meczów wygrali g a n i z o w a n e g o  
wymi, pielêgniarki œrodowiskowe, ku- trzy i dwa mecze zremisowali. Sukces przez Limanow-
ratorzy spo³eczni i zawodowi, policjan- ten jest du¿¹ zas³ug¹ trenera Ireneusza ski Podokrêg Pi³ki 
ci, inni (np. studenci pisz¹cy prace dy- Potaczka jak równie¿ Urzêdu Gminy No¿nej. Juniorzy 
plomowe, redaktorzy miejscowych ga- NiedŸwiedŸ na czele z Wójtem Janu-zajêli w nim IV 
zetek, osoby bêd¹ce sanatoriach, itp.) szem Potaczkiem, który to dba o finan-miejsce, trampka-
  Informacje powy¿sze wskazuj¹ na po- se klubu.rze - II, trampkarze m³odsi - III. Po tur-
trzebê istnienia Punktu. Trzeba zazna- Jan Szymañskinieju, pod okiem trenera Ireneusza Po-
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Z du¿ym pe- w ustalonym ramowym czasie pracy. zawodzie, co niew¹tpliwie zwiêkszy³o 
s y m i z m e m  Na miesi¹c listopad 2009 r. zarejestro- ich szansê na usamodzielnienie siê. 
odebraliœmy  wano 1545 spraw zwi¹zanych wy³¹cz- Planowane spotkania z udzia³em ucze-
wypowiada - nie z prowadzeniem postêpowania w stników projektu w miesi¹cu grudniu 
ne na ustach przedmiocie œwiadczeñ rodzinnych. br. by³o koñcowym podsumowaniem 
niemal ca³e- Nie ma te¿ mo¿liwoœci przewidywania wykonanych zadañ. Nie mo¿na pomi-
go œwiata s³o- p³ynnoœci przekazywania œrodków z n¹æ stwierdzenia, ¿e udzielenie tak 
wa o kryzysie bud¿etu pañstwa, poniewa¿ minister- kompleksowego wsparcia zw³aszcza 

ekonomicznym. Nie mo¿na by³o poz- stwo nie podjê³o w tej sprawie decyzji. dla osób bezrobotnych nie by³oby mo¿-
byæ siê obaw zw³aszcza w sytuacji, gdy Jest to dla pewnej grupy œwiadczenio- liwe bez udzia³u œrodków Europejskie-
nie gdzie indziej, jak do instytucji po- biorców zbyt niezrozumia³e dlatego te¿ go Funduszu Spo³ecznego „Inwestycja 
mocowej zg³asza³y siê osoby, rodziny, wystêpuj¹ce okolicznoœci s¹ niekiedy w przysz³oœæ. Program aktywizacji 
które nie mia³y mo¿liwoœci przezwy- przyporz¹dkowane do pracowników i spo³ecznej i zawodowej w Gminie Nie-
ciê¿yæ wystêpuj¹cych trudnoœci ¿ycio- pod ich adresem bezpodstawnie kiero- dŸwiedŸ”, Projekt wspó³finansowany 
wych bez wsparcia finansowego. W ob- wane s³owa krytyki. ze œrodków Unii Europejskiej w ra-
liczu rzeczywiœcie istniej¹cego ryzyka, Wa¿nym elementem w ubieg³orocz- mach Europejskiego Funduszu Spo³e-
pracownicy GOPS musieli niejedno- nej pracy Oœrodka i bez wiêkszych cznego oraz ze œrodków bud¿etu pañ-
krotnie zmagaæ siê z wieloma proble- przeszkód by³a realizacja projektu sy- stwa.    
mami i z przykroœci¹ pozosta³o im po- stemowego pt. „Inwestycja w przy-

Zofia Szymañska - Kierownik GOPSwtarzaæ nie inaczej, jak tylko: „brak sz³oœæ. Program aktywizacji spo³ecznej 
œrodków”. Co jakiœ czas z Wydzia³u Fi- i zawodowej w Gminie NiedŸwiedŸ”, 
nansów i Bud¿etu Ma³opolskiego U- wspó³finansowanego ze œrodków Unii 

W 2009 roku chór rzêdu Wojewódzkiego w Krakowie po- Europejskiej w ramach Europejskiego 
wyst¹pi³ z koncer-jawia³y siê informacje o dokonanych Funduszu Spo³ecznego Priorytet VII 
tem kolêd w Kamie-zmianach w planie dotacji celowych na Promocja integracji spo³ecznej, Dzia-
nicy. Uœwietniliœmy zadania pomocowe i nie sposób by³o ³anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie 
naszym wystêpem przewidzieæ iloœci odgórnie dokony- aktywnej integracji w ramach Progra-
50-lecie œwiêceñ ka-wanych „manewrów” finansowych, a mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
p³añskich ks. Probo-tym samym unormowaæ dzia³ania po- W ramach projektu kompleksowym i 
szcza w £êtowem.mocowe. Zamiast zaspakajaæ aktualnie zintegrowanym programem wsparcia 
Bardzo wa¿nym wy-zg³oszone potrzeby wielu osób, rodzin zosta³o objêtych osiem osób z terenu 

darzeniem by³ wyjazd chóru do Rzymu przysz³o Oœrodkowi biurokratycznie Gminy NiedŸwiedŸ. Zajêcia trwaj¹ce w 
w zwi¹zku z kanonizacj¹ biskupa Zy-przeliczaæ bud¿et i „odraczaæ” proble- kwietniu rozpoczête by³y grupowym 
gmunta Szczêsnego Feliñskiego w dniu my podopiecznych do momentu pozy- treningiem umiejêtnoœci spo³ecznych, 
11 paŸdziernika i wyœpiewanie pieœni skania œrodków. które pomog³y uczestnikom projektu 
Gaude Mater w czasie tej uroczysto-Trzeci kwarta³ ub.r. by³ najbardziej poznaæ sposoby radzenia sobie ze stre-
œci. W nastêpnym dniu sprawowaliœmy niestabilnym okresem do realizacji za- ssem, zwiêkszyæ motywacjê do dzia³a-
oprawê mszy œw. w Bazylice œw. Piotra, planowanych dzia³añ, nie obesz³o siê nia, umocniæ poczucie w³asnej wartoœ-
gdzie g³ównym celebransem by³ ks. bez ci¹gle ponawianych próœb o przy- ci i uwierzyæ we w³asne si³y. Z kolei 
Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, a podziê-dzielenie œrodków dla potrzebuj¹cych. zorganizowane spotkania z doradc¹ za-
kowa³ nam za œpiew ks. arcybiskup Ka-W efekcie po zaakceptowaniu przez wodowym pomog³y okreœliæ predyspo-
zimierz Nycz.w³adze nadrzêdne naszych wniosków o zycje i preferencje zawodowe, pozwo-

Chór w ci¹gu ca³ego roku przygoto-zwiêkszenie bud¿etu mo¿na by³o z du- li³o na poznanie zasad rz¹dz¹cych ryn-
wywa³ oprawê liturgiczn¹ œwi¹t koœ-¿¹ ulg¹ wesprzeæ 47 rodzin zasi³kami o- kiem pracy. W kontynuacji podnosze-
cielnych i pañstwowych, koncertowa-kresowymi oraz wzmóc pomoc w za- nia kompetencji i umiejêtnoœci zawo-
liœmy równie¿ dla z³otych i srebrnych kresie do¿ywania dzieci i m³odzie¿y w dowych przeprowadzone zosta³y przez 
jubilatów z naszej Gminy. Dbamy o szko³ach w ogólnej liczbie 297. wykwalifikowan¹ kadrê szkolenia za-
prezentacjê wizualn¹, panowie równie¿ Nadal s¹ i bêd¹ wystêpowaæ trudno- wodowe: sprzedawca z obs³ug¹ kasy fi-
dopracowali siê jednolitych strojów, œci w zakresie przygotowania pod skalnej i komputera, oraz nowoczesne 
tak, ¿e  chór prezentuje siê imponuj¹co.wzglêdem formalno - prawnym spraw wykañczanie wnêtrz

Wszystkim ¿yczymy b³ogos³awione-dotycz¹cych realizacji wyp³at œwiad- Pozytywnym efektem kursów zawo-
go Nowego Roku.czeñ rodzinnych. Ustawowo narzucona dowych by³o uzyskanie przez uczestni-

procedura poch³ania bardzo du¿ego na- ków projektu certyfikatów uprawnia-  Siostra  organistka - Maria Kowalczyk
k³adu pracy, której nie mo¿na wykonaæ j¹cych do podjêcia pracy w wybranym 
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Jak zapewne zauwa¿yli nasi Czytelnicy, od ubieg³ego numeru nasz Biuletyn drukowany jest w drukarni MM w 
Limanowej. Pragniemy gor¹co i serdecznie podziêkowaæ za edycjê i druk ZGODY, naszej dotychczasowej drukarni 
Filmotechnika w Krakowie. Nasze podziêkowania sk³adamy na rêce pp. Prezesa Zdzis³awa Sroki i Ryszarda Ku-
bowicza oraz pracowników technicznych drukarni. ¯yczymy pomyœlnoœci w dalszej pracy! Jednoczeœnie wyra¿a-
my nadziejê na co najmniej tak samo udan¹ wspó³pracê z nasz¹ now¹ drukarni¹!                                      Redakcja      
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- udzia³ w konkursie „Góralskie nu-Rok 2009 w Rok 2009 zanosi³ siê 

cicki”, gdzie zajêliœmy 3 miejsce,Zespole Pla- na spokojny. Nieste-
- udzia³ w imprezie folklorystycznej cówek Oœ- ty od po³owy listopa-

„Limanowska S³aza”, gdzie zdobyliœ-wia towych  da do po³owy grud-
my wyró¿nienie. Zmniejszy³ siê sk³ad im. Jana Pa- nia by³o a¿ 6 po¿a-
zespo³u, tote¿ planujemy w roku 2010 w³a II w Po- rów, w tym 3 na jed-
pozyskaæ nowych cz³onków.dobinie uwa- nym osiedlu w Podo-

¿amy za udany. By³ to rok wytê¿onej binie. Do po¿arów    Andrzej Smaciarz - opiekun zespo³u 
pracy, ale bêdziemy go wspominaæ mi- traw nie wyje¿d¿aliœmy wcale, bo nie 
³o i dobrze. Oprócz zadañ w zakresie by³o takiej potrzeby.W ci¹gu roku prze-
dydaktyki, opieki i wychowania, zorga- szkolonych zosta³o 6 stra¿aków w za-
nizowaliœmy szereg uroczystoœci. Naj- kresie udzielania pierwszej pomocy 
wiêksz¹ z nich by³o otwarcie i poœwiê- przy wypadkach i zdarzeniach. Szkole-
cenie sali gimnastycznej, które odby³o nie trwa³o 63 godziny i koñczy³o siê eg-
siê 13 maja. Du¿ymi imprezami zorga- zaminem pañstwowym. Dwóch stra¿a-
nizowanymi w szkole by³ Op³atek dla ków przeszkolono do kierowania ru-
nauczycieli i pracowników szkó³ z tere- chem podczas akcji. 
nu gminy; Dzieñ Babci i Dziadka oraz Trzeba pomyœleæ o wymianie pojaz-
Dzieñ Mamy i Taty - zorganizowane dla dów stra¿ackich. Obecne, którymi siê 
mieszkañców Podobina oraz Gminny jeŸdzi maj¹  jeden 40 lat, drugi 35 lat. 
Rok Przedszkolaka - dla przedszkola- Gara¿e s¹ w trakcie remontu, który trwa 

Miniony rok by³ dla zespo³u „Porê-ków z ca³ej naszej gminy. Na ka¿dej z ju¿ rok. Mam nadziejê ¿e w obecnym  
biañski Ród” dobry; oceniam go pozy-tych uroczystoœci zaproszeni goœcie bêdzie ukoñczony. Pieni¹dze uzyskane 
tywnie. Niew¹tpliwie, by³ on bardzo mogli obejrzeæ czêœæ artystyczn¹ w wy- ze sprzeda¿y kalendarzy przeznaczone 
pracowity dla wszystkich cz³onków ze-konaniu uczniów naszej szko³y.                   z ostan¹ na utrzymanie sali i ewentual-
spo³u. Co najmniej dwa razy w tygod-W zakresie opieki wyst¹piliœmy do nie zakup wyjœciowego umundurowa-
niu regularnie spotykaliœmy siê na pró-Fundacji Maciuœ z proœb¹ o dofinanso- nia dla stra¿aków. Przykro jest, kiedy 
bach, co dla ka¿dego z nas oznacza³o wanie do¿ywiania uczniów naszej pla- stra¿acy pukaj¹ do drzwi z ¿yczeniami i 
pewne poœwiêcenie, by pogodziæ obo-cówki. Z³o¿ony przez nas wniosek zo- kalendarzami, a drzwi pozostaj¹ zam-
wi¹zki domowe z obecnoœci¹ na tych sta³ rozpatrzony pozytywnie. W marcu kniête, ale w razie nieszczêœcia, to stra-
spotkaniach. Efektem by³o wydanie de-otrzymaliœmy kwotê 4.500,00 z³, a w ¿acy zawsze spiesz¹ z pomoc¹. Pona-
biutanckiej p³yty oraz nagranie kolej-listopadzie 4.000,00 z³. Pieni¹dze zo- wiam apel do m³odzie¿y o wstêpowa-
nej, która uka¿e siê tu¿ przed œwiêtami sta³y wykorzystane na przygotowanie nie w szeregi stra¿ackie.
z racji tego, i¿ w du¿ej mierze bêdzie to œniadañ; obecnie ka¿dego dnia bu³kê 

          Smaciarz Andrzej - Prezes OSP p³yta z kolêdami. W zwi¹zku z tym za-dostaje 100 uczniów. 
chêcam wszystkich serdecznie do jej W zakresie dydaktyki mo¿emy po-
zakupu. Korzystaj¹c z okazji, pragnê chwaliæ siê wysokimi wynikami egza-
z³o¿yæ wszystkim czytelnikom najlep-minu gimnazjalnego oraz licznym u-
sze ¿yczenia Bo¿onarodzeniowe oraz dzia³em naszych uczniów w konkursie 
szczêœliwego Nowego Roku .  wiedzy oraz w zawodach sportowych. 

Szko³a przyst¹pi³a równie¿ do licznych Józefa Lupa - Kierownik zespo³u
projektów m.in. Pierwszaki, Szukaj¹c 
swoich dróg, Diament, dziêki czemu u- Rok 2009 dla mie-
czniowie na ko³ach zainteresowañ mo- szkañców Podobi-
g¹ rozwijaj¹c swoj¹ wiedzê i umiejêt- na zaznaczy³ siê w 
noœci. pamiêci uroczy-

Rok 2009 odchodzi do przesz³oœci. stym otwarciem  Rok 2009 - to ju¿ trzeci rok istnienia Korzystaj¹c z okazji pragnê podziêko- sali gimnastycz-zespo³u „Gorcanie”. Umiejêtnoœci ar-waæ Organowi Prowadz¹cemu, wszy- nej w Zespole Pla-tystyczne nadal æwiczymy pod kierun-stkim nauczycielom i pracownikom cówek Oœwiato-kiem J. Rusieckiego. Rzadziej, ni¿ w szko³y, rodzicom naszych uczniów za wych im. Jana Paw³a II. Z tej okazji za-poprzednim roku, wyje¿d¿aliœmy na du¿y wk³ad pracy i pomoc. Dziêkujê u- szczyci³ nas swoj¹ obecnoœci¹ ks. Kard. wystêpy. Do wa¿niejszych zaliczyæ na-czniom za to, ¿e chêtnie w³¹czaj¹ siê do Stanis³aw Dziwisz. Ogólnie oceniam le¿y:zadañ realizowanych przez szko³ê. rok jako dobry i spokojny. Osobiœcie - tygodniowy pobyt w Holandii, tam Wszystkim ¿yczê wszelkiej pomyœl- wa¿nym prze¿yciem  by³a pielgrzymka uczestniczyliœmy w uroczystoœci bierz-noœci w 2010 roku. do Rzymu, w której uczestniczy³em ra-mowania oraz poœwiecenia sztandaru Aleksandra Domaga³a        zem z chórem parafialnym „Oremus”. dla dekanatu polskiego w Utrechcie. W Wicedyrektor Zespo³u Placówek 
zamian za to zorganizowano nam pobyt Tadeusz Zapa³a - so³tys Podobina      Oœwiatowych w Podobinie 
w weso³ym miasteczku,
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Pod koniec 2006 r, kiedy œci NiedŸwiedŸ w ci¹gu drogi powiatowej relacji NiedŸ-

obejmowa³em Urz¹d Sta- wiedŸ - Konina.
rosty Limanowskiego, Po- 2. Obiekt mostowy nr 81 na potoku Porêbianka w miej-
wiat Limanowski zajmo- scowoœci Porêba Wielka w ci¹gu drogi powiatowej relacji 
wa³ 34 miejsce w Polsce, Mszana Dolna - Hucisko.
ju¿ w 2007 roku zajêliœmy 3. Obiekt mostowy nr 82 na potoku bn. w miejscowoœci 
8 miejsce w kraju, moja sa- Koninki w ci¹gu drogi powiatowej relacji Mszana Dolna - 
tysfakcja jest tym wiêksza, Hucisko. 
¿e na koniec 2008 r, upla- Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi: 4. 673. 943,00 PLN

sowaliœmy siê na 5 miejscu w Polsce, a na 1 w Ma³opolsce. Projekt ma na celu poprawê warunków ruchu na od-
To wspania³e osi¹gniêcie zarówno Zarz¹du jak i Rady Po- cinkach dróg powiatowych w rejonach Gmin Mszana Dolna 

wiatu Limanowskiego. Myœlê, ¿e osi¹gnêliœmy to dziêki i NiedŸwiedŸ, podniesienie bezpieczeñstwa oraz poprawê 
zgodzie i wspólnemu dzia³aniu dla dobra ca³ego powiatu. dostêpnoœci mieszkañców powiatu limanowskiego do dróg 

2009 rok jest kolejnym, w którym zosta³o wykonanych w krajowych nr 28 i 7 oraz wojewódzkich 968 i 964.
Powiecie Limanowskim rekordowo du¿o inwestycji, m.in. Gazeta Krakowska. Czwartek, 29.10.2009 
wiosn¹ tego roku ruszy³a budowa krytej p³ywalni w Lima-
nowej, rozpoczê³y siê prace pod budowê kompleksu spor- *  *  *
towo-rekreacyjnego przy ZS nr 1 w Limanowej, a w naj-

                 od œrodków transportowych; przedstawi³ je S. bli¿szym czasie rozpocznie siê zabudowa tzw. Buzodromu 
Grzywacz - pracownik Urzêdu Gminy. Bez zmian pozosta-na limanowskim rynku. 
wiono dotychczasowe zwolnienia od podatków. Ze swojej strony mogê zapewniæ, ¿e w dalszym ci¹gu bê-
   W trakcie obrad ponadto:dziemy siêgaæ po œrodki unijne, bo to w³aœnie dziêki nim tak 
1. Uchwalono Program wspó³pracy Gminy NiedŸwiedŸ z wiele inwestycji udaje nam siê realizowaæ. 
organizacjami pozarz¹dowymi, podmiotami prowadz¹cymi Jan Pucha³a  
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego. Program ten okreœla wa-Starosta Limanowski
runki i tryb wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Wyra¿ono zgodê na zmiany w bud¿ecie gminy NiedŸ-Modernizacja dróg w gminach: 
wiedŸ na 2009 rok.Mszana Dolna i NiedŸwiedŸ 3. Podjêto uchwa³ê w sprawie zasad wynajmu lokali miesz-
kalnych na terenie gminy.Powiat limanowski realizu-
4. Wójt zapozna³ radnych z ustaleniami komisji do spraw je projekt pod nazw¹ Moder-
zabudowy fun-nizacja odcinków dróg po-
damentów ko³o wiatowych Nr 1625K, 1626K, 
Oœrodka Zdro-1630K, 1629K, 1628K w re-
wia w Porêbie jonie Gmin Mszana Dolna i 
Wlk. Zawiera³a NiedŸwiedŸ” ze œrodków Unii 
one przewidy-Europejskiej w ramach Ma-
wany, szczegó-³opolskiego Regionalnego 
³owy plan zabu-Programu Operacyjnego na 
dowy i zagospo-lata 2007-2013, Dzia³anie 4.1 
darowanie. Pla-Rozwój infrastruktury drogo-
nuje siê pomie-wej, Schemat C: drogi powia-
s z c z e n i a  n a  towe.
parterze prze-Inwestycja polega na prze-
znaczyæ na: gabinet stomatologiczny, poradniê dla dzieci budowie odcinków dróg powiatowych Nr 1625K, 1626K, 
zdrowych i chorych, ca³odobowy gabinet opieki nad mie-1630K, 1629K, 1628K w rejonie Gmin Mszana Dolna i Nie-
szkañcami gminy, gabinety pielêgniarek œrodowiskowych, dŸwiedŸ. W ramach projektu przewiduje siê wykonanie mo-
pomieszczenia na laboratoria i rentgen. Podpiwniczenia bê-dernizacji 9 odcinków dróg powiatowych i remont trzech 
d¹ przeznaczone na rehabilitacjê. Po dyskusji radni zaakce-obiektów mostowych. 
ptowali projekt i podjêli stosown¹ uchwa³ê.    Odcinki dróg:
  Radny S. Stopa zapozna³ z wynikami uzyskanymi przez 1. Droga nr 1625K Tenczyn - Glisne - Mszana Dolna (ogó-
nasze zespo³y folklorystyczne bior¹ce udzia³ w „Limanow-³em d³ugoœæ 1,120 km),
skiej S³azie”, najbardziej presti¿owej imprezie folklorysty-2. Droga nr 1626K Kasinka Ma³a - Wêglówka - Kasina 
cznej naszego regionu.  Przekaza³ równie¿  podziêkowania Wielka (d³. 1,697 km),
Wójtowi w imieniu radnych i mieszkañców za wykonanie 3. Droga nr 1628K Porêba Wlk  - Porêba Grn (d³.1,6 km),
drogi w Koninie. Porz¹dek obrad zosta³ wyczerpany, wobec 4. Droga nr 1629K Mszana Dln -  Hucisko (d³. 1,304 km), 
czego przewodnicz¹cy M. Domaga³a podziêkowa³ wszy-5. Droga nr 1630K NiedŸwiedŸ -  Konina (d³. 1,500 km)
stkim za udzia³ i zakoñczy³ posiedzenie.  Obiekty mostowe:

1. Obiekt mostowy nr 79 na potoku Porêba w miejscowo-   Relacje z sesji Rady Gminy przekaza³a Anna Liberda
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muzyczne. Uzupe³niono sprzêt nag³a- Cieszy te¿ fakt podpisania umowy o Wieœci  z 
œniaj¹cy i zakupiono grill wykorzysty- przyznaniu pomocy w ramach dzia³a-„Orkanówki” 
wany przy organizacji imprez kultural- nia Odnowa i Rozwój Wsi objêtego 

Do listopada 2009 r. nych. A imprez by³o kilka. Koncerty PROW na lata 2007-2013. Dziêki po-
Dom W³adys³awa muzyczne, konkursy, konferencje nau- zytywnemu rozpatrzeniu wniosku i 
Orkana zwiedzi³o kowe, tak¿e coroczne, jak Zlot Szkó³ im. podpisaniu umowy z wykonawc¹ (Sta-
ponad 2700 osób. W³. Orkana, Majówka u Orkana, Po- nis³awa £ukaszczyk z Poronina,) ma-
Najwiêksz¹ grup¹  siady Zagórzañskie czy Do¿ynki Gmin- my nadziejê ju¿ w przysz³ym roku cie-
zwiedzaj¹cych by³y ne. Dziêki wspó³pracy z tutejszymi pa- szyæ siê nowymi strojami regionalnymi 

dzieci i m³odzie¿ - 1765 osób. 500 osób rafiami odby³o siê kilka konkursów pa- uszytymi dla cz³onków zespo³ów re-
zwiedzi³o muzeum za darmo; by³y to rafialnych. Nale¿y wspomnieæ o wa¿- gionalnych z terenu gminy. W ramach 
dzieci ze szkó³ podstawowych i gimna- nych œwiêtach narodowych: 3 maja i 11 dofinansowania dokonany bêdzie tak¿e 
zjów z terenu gminy NiedŸwiedŸ, a tak- listopada, które zosta³y uœwietnione  zakup instrumentów muzycznych i 
¿e doroœli bior¹cy udzia³ w konferencji wystêpami dzieci i m³odzie¿y szkolnej sprzêtu nag³aœniaj¹cego. Ca³oœciowa 
naukowej. z terenu gminy. W dba³oœci o pielêgno- realizacja projektu jest przewidziana do 

W ci¹gu roku uda³o siê dokoñczyæ o- wanie patriotyzmu GCK zakupi³o, a dnia 30 czerwca 2010 roku. 
grodzenie wokó³ budynku i wykonaæ m³odzie¿ rozda³a mieszkañcom gminy W dniu 1 grudnia odby³ siê przetarg 
dodatkow¹, wewnêtrzn¹ klatkê scho- flagi narodowe. na remont remizy OSP. Mamy nadziejê, 
dow¹, prowadz¹c¹ do pomieszczeñ na Promowanie folkloru wi¹¿e siê tak¿e ¿e odremontowana kuchnia i zaplecze 
piêtrze. Ze wzglêdu na zmianê oœwie- z uczestnictwem w konkursach i impre- sanitarne jeszcze bardziej o¿ywi¹ dzia-
tlenia zosta³y zakupione i zainstalowa- zach organizowanych poza terenem na- ³alnoœæ kulturaln¹ w naszej gminie. 
ne stylowe lampy do prawie wszystkich szej gminy. Rok 2009 obfitowa³ w takie Przy tej okazji serdeczne podziêkowa-
pomieszczeñ „Orkanówki”. Zakupiono wyjazdy. Zaczê³o siê ju¿ w styczniu, nia sk³adamy na rêce pracowników 
i zainstalowano podgrzewacz do wody, kiedy to mia³ miejsce Regionalny Prze- gminy, szczególnie dla p. Wójta Janu-
za³o¿ono tak¿e szafkê pod umywalkê. gl¹d Kolêdniczy w Kasinie Wielkiej. sza Potaczka, p. El¿biety Kmietowicz i 
Kolejnym zakupionym sprzêtem by³ Miesi¹c póŸniej, nasze zespo³y regio- p. Mateusza Cichañskiego za przygo-
komputer niezbêdny do pracy biuro- nalne prezentowa³y siê podczas Góral- towanie projektu i przeprowadzenie 
wej. W roku bie¿¹cym uda³o siê te¿ o- skiego Karnawa³u w Bukowinie Ta- procedury przetargowej.
pracowaæ i wydaæ folder  pt. „Dom W³. trzañskiej. W kwietniu kapela Kaczory Cieszymy siê, ¿e starania o zespo³y 
Orkana - Orkanówka w Porêbie Wiel- i przedstawiciele gospodarstw agrotu- regionalne przynosz¹ tak obfite owoce. 
kiej”. rystycznych z terenu gminy wziêli u- Jesteœmy dumni, ¿e na terenie naszej 

G³ówne imprezy kulturalne odbyte dzia³ w Miêdzynarodowych Targach gminy tradycja jest ci¹gle ¿ywa, szcze-
na „Orkanówce” to: Zlot Szkó³ im. W³. Promocji Powiatu Limanowskiego w gólnie buduj¹cym jest fakt, ¿e w jej 
Orkana, w którym bra³y udzia³ delega- Warszawie. W maju, podczas 35 Festi- tworzenie rozwój ogromny swój wk³ad 
cje z jedenastu szkó³, „Majówka u Or- walu im. Tomasza Skupienia Muzyk maj¹ najm³odsi. Z tego miejsca gor¹ce 
kana” (opisywana w poprzednich nu- Podhala w Nowym Targu wyst¹pi³y ze- podziêkowania nale¿¹ siê animatorom 
merach Zgody), Ogólnopolska Konfe- spo³y: Turbacyki, Kaczory i Gorcanie. zespo³ów, a tak¿e nauczycielom ucz¹-
rencja naukowa „Muzea biograficzne W sierpniu nasze zespo³y uczestniczy³y cym w szko³ach, którzy czêsto poœwiê-
w Polsce, a edukacja szkolna”, a tak¿e w trzech imprezach wyjazdowych (w caj¹ swój czas na kszta³towanie m³o-
„Posiady Zagórzañskie”. Zakopanem na Miêdzynarodowym Fe- dych charakterów i budowanie pozyty-

Jadwiga Zapa³a stiwalu Folkloru Ziem Górskich w wnej opinii o naszej Ma³ej OjczyŸnie. 
Kustosz Orkanówki ¯ywcu w Tygodniu Kultury Beskidzkiej 

Jadwiga Zapa³a - Kierownik Gmin-i w Bukowinie Tatrzañskiej na ogólno-
nego Centrum Kulturypolskim konkursie bajarzy, instrumen-Podsumowanie roku 

talistów, dru¿bów i starostów wesel-  W r. 2009 wyko-kulturalnego w naszej gminie.
nych Saba³owe Bajania. Ostatni¹ im- naliœmy nastêpu-   
prez¹ wyjazdow¹, w której uczestni- j¹ce prace na te-Rok 2009 by³ dla Gminnego Centrum 
czy³y nasze zespo³y by³a Limanowska renie wsi Porêba Kultury okresem szczególnego nacisku 
S³aza: wszystkie wystêpuj¹ce tam od Wielka:na rozwój i promowanie tradycji zagó-
nas zespo³y otrzyma³y dyplomy oraz -  wyasfaltowano rzañskiej. Podjêto szereg dzia³añ, które 
wyró¿nienia, co napawa radoœci¹ i du- drogi na osied-mia³y pomóc w realizacji powy¿szego 
m¹. Wymienione tu imprezy stanowi¹ lach:Tramy, Starmachy, Borek, Groñ I, celu. Jednym z nich by³o zatrudnienie 
tylko czêœæ bogatego dorobku zespo- Groñ II, Rusnaki, Chlipa³y, przez GCK trzeciego instruktora: od 
³ów. Wa¿nym wydarzeniem by³o te¿ - remont drogi Bia³onie, (oko³o 3  km), paŸdziernika bie¿¹cego roku poza Ja-
nagranie przez zespó³ Porêbiañski Ród - wykonano kilkaset metrów chodnika kubem Rusieckim i Bronis³awem Ka-
debiutanckiej p³yty z pieœniami zagó- ko³o dworu, czorem (nauczyciele œpiewu i gry na in-
rzañskimi. W listopadzie zespó³ nagra³    Z zadowoleniem stwierdzam, ¿e rok  strumentach), nauki tañca regionalnego 
kolejn¹ p³ytê z kolêdami, która mamy by³ udany. Dobrze uk³ada³a siê wspó³-podj¹³ siê wykwalifikowany instruktor 
nadziejê, uka¿e siê przed  œwiêtami Bo- praca z Wójtem i Rad¹ Gminy oraz Ra-Pawe³ Ga³. GCK zakupi³o tak¿e - na po-
¿ego Narodzenia. d¹ So³eck¹.             Piotr Haras - so³tystrzeby zespo³ów - ciupagi i instrumenty 
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stratorem by³ niejaki Mehlem. Niemcy domu ma³e, g³odne dzieci, ale nie by³o  
od razu objêli w³adzê i wydawali roz- dla nich litoœci. Ulitowa³ siê proboszcz 
kazy wójtowi, so³tysom, którzy musieli naszej parafii ks. Franciszek Bardziej, 
je wykonywaæ pod groŸb¹ wys³ania do który za pomoc¹ kogoœ znajomego, 
obozu zag³ady lub rozstrzelaniem. przekupi³ sprawuj¹cych nadzór nad ty-
Mieszkañcy wsi - rolnicy, dostali nakaz mi kobietami i uwolni³ je. By³y tam 
danin p³odów rolnych jak mleko, zbo- miêdzy innymi Bronis³awa Adamczyk 
¿e, byd³o oraz drzewo z w³asnych la- z Podobina i Maria Piwowar.
sów.Trzeba by³o te¿ pracowaæ przy wy- Nastêpnym nieszczêœciem by³y ³a-
kopach bunkrów ochronnych. Ludnoœæ panki m³odych dziewcz¹t, ch³opców i 
wiejska by³a skazana na samozag³adê, wywóz na przymusowe prace do Nie-
gdy¿ nie wolno by³o rolnikowi hodo- miec. Ja w 1943 r. mia³am zaledwie 16 
waæ wiêcej ni¿ jedn¹ krowê, tuczników lat, a moja siostra Antonina 14 lat i te¿ 

W dniu wybuchu II wojny œwiatowej 
w ogóle. Skonfiskowano wszelki sprzêt nas wyznaczyli na zes³anie. Musia³yœ-

mia³am ukoñczone 12 lat. Pamiêtam 
rolniczy, zw³aszcza m³ynki rêczne, któ- my siê ukrywaæ dniem i noc¹; letnie no-

dzieñ 1 wrzeœnia 1939 roku. By³ piêkny 
rymi mielono zbo¿e. M³yny wodne, tar- ce spêdza³yœmy w kolebach, które tato 

s³oneczny, wczesny poranek, s³ychaæ 
taki czy inne zak³ady przesz³y pod za- pobudowa³ na polanach, oraz na skraju 

wielki szum, wybiegamy z domu na 
rz¹d niemiecki lub je polikwidowano. lasu nad domem. W tej kolebie przeby-

dwór, na niebie widaæ bardzo du¿o 
Zawi¹za³a siê bieda,g³ód, brud, nêdza i wa³a krowa, œwinia i ja z siostr¹, zaœ w 

czarnych samolotów. By³y to bombow-
ubóstwo, a jeszcze do tego strach. Co ch³odne w noce spa³yœmy w domu pod 

ce niemieckie, lecia³y z pó³nocnego za-
niektórym uda³o siê ukryæ m³ynek, co czujnym okiem rodziców i psa owczar-

chodu w kierunku po³udniowym na 
te¿ i mój tata uczyni³. Obwi¹za³ w sto- ka, który wczeœnie wyczuwa³ obcych i 

Czechy. Po krótkiej chwili us³yszeliœ-
dole ¿ytni¹ s³om¹ zwan¹ ociepk¹ i no- mocno ujada³. Wtedy rodzice nas bu-

my przeraŸliwe wycie syren; ktoœ po-
cami mama i ja (bo by³am najstarsza z dzili i chowali u babci w kuchni lub w 

wiedzia³, ¿e Niemcy napadli na Polskê. 
rodzeñstwa) mieli³yœmy zbo¿e na m¹- dole, w którym zim¹ przechowywane 

Tata oznajmi³ z wielk¹ trwog¹, ze ³zami 
kê, by rano ugotowaæ kluski rozci¹gane by³y ziemniaki i warzywa. Tam czêsto 

w oczach, ¿e to oznacza wybuch II woj-
lub zacierkê. To wszystko robi³o siê musia³yœmy siedzieæ w ciasnym dusz-

ny œwiatowej. By³ tym bardzo przera-
pod wielkim strachem, by ktoœ nie zau- nym pomieszczeniu, a¿ wyznaczeni do 

¿ony, gdy¿ jako m³ody ch³opak prze¿y³ 
wa¿y³ i nie doniós³ na Gestapo, ponie- tej roboty ludzie przeszukali dom i sto-

I wojnê œwiatow¹ a w latach 1919-1920  
wa¿ za wszystko grozi³a œmieræ lub do³ê. Taki sam los prze¿ywa³o wiele 

podczas wojny polsko - bolszewickiej 
ciê¿kie przymusowe prace dla Niem- m³odych osób z terenu mojej wsi i gmi-

pe³ni³ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹. Ja-
ców. Ciê¿ka to by³a praca, ale dobrze ny. Nie wszystkim uda³o siê uciec i u-

ko szeregowy ¿o³nierz walczy³ na ty-
by³o, kiedy by³o z czego wyrabiaæ te kryæ przed tymi ³apankami. Wiele mo-

³ach armii, któr¹ dowodzi³ genera³ Jó-
produkty. Czêsto po zasiewach wiosen- ich starszych kole¿anek i kolegów wy-

zef Pi³sudski. Przepêdzaj¹c bolszewi-
nych nie zostawa³o nic lub niewiele i wieziono do Niemiec, np. Józefa Z³y-

ków w kierunku Ukrainy, ocenia³ U-
by³ przednówek. Jednak Opatrznoœæ daszek od Kusia, Franciszka Zapa³ê 

kraiñców jako okropnych ludobójców. 
Bo¿a czuwa³a. Obficie obradza³o runo spod Borku, Marcina Kielusiaka z Po-

Wspomina³ g³ód, zimno, wilki z który-
leœne jak poziomki, maliny i grzyby. rêby Górnej, W³adys³awê Kowal, Ma-

mi trzeba by³o walczyæ. Polacy zwy-
Chodzi³o siê zbieraæ i to te¿ pod stra- riê Kolus z Nowej Wsi. 

ciê¿aj¹ w dniu 15 - go sierpnia 1920 r., 
chem, gdy¿ dozoruj¹cy lasy faszyœci Nastêpn¹ udrêk¹ dla wszystkich mie-

tato wraca do domu po 4 miesi¹cach, 26 
odbierali zbiory i niszczyli je na oczach szkañców by³a partyzantka. ¯o³nierze 

grudnia. 
zbieraczy, zaœ doros³e osoby zabierali rozbitych przez okupanta oddzia³ów 

Jako dziecko niewiele z tego rozu-
do prac przy okopach i bunkrach. Z do- polskich, jak mogli to siê kryli, by nie 

mia³am: co to g³ód, zimno, strach? Ale 
starczonymi do domu zbiorami, mamy, dostaæ siê do niewoli. Jedni znajdowali 

wnet siê wszystkiego mia³am dowie-
ciocie i starsze siostry sz³y do Rabki, a schronienie w lasach, inni do³¹czali do 

dzieæ i doœwiadczyæ. Hitler napad³ na 
czasem jecha³y do Krakowa, by sprze- innych wojsk, innych narodowoœci jak 

Polskê. Niemcy w szybkim tempie zaj-
daæ, a kupiæ chleb, cukier czy œrodki Francuzów i Brytyjczyków. Do tych, w 

mowali miasta i wsie, urzêdy, przemys³ 
czystoœci ryzykuj¹c ¿yciem. lasach do³¹czali ch³opcy ukrywaj¹cy 

oraz ca³¹ gospodarkê narodow¹ nisz-
 Pewnego razu moja ciocia Katarzyna siê przed zes³aniem na przymusowe ro-

cz¹c, co najlepsze. Dowództwo oddzia-
Misiurowa z os. Malarze pojecha³a do boty. W oddzia³ach partyzantki leœnej 

³ów niemieckich zajmowa³o opuszczo-
Krakowa, a kiedy wraca³a, na stacji ko- byli te¿ Amerykanie, Francuzi, Rosja-

ne dwory pohrabiowskie, posterunki 
lejowej w Chabówce zosta³a wraz z in- nie. Amerykanie samolotami s³ali broñ 

policji itp. Tak te¿ by³o i u nas. Do-
nymi kobietami zatrzymana przez Ge- i ¿ywnoœæ, któr¹ zrzucali w lasach. Par-

wództwo niemieckie osadzi³o siê w bu-
stapo. Zakupy im odebrali, a ich ode- tyzanci czêsto odwiedzali domostwa w 

dynku dworskim hrabiego Wodzickie-
s³ali do Tarnowa do prac przy okopach. celu ogrzania siê, po¿ywienia ciep³ym 

go w Porêbie Wielkiej, gdzie admini-
P³aka³y, prosi³y o litoœæ, bo zostawi³y w posi³kiem lub umycia siê.
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          Jakakolwiek pomoc partyzan- zaœ pod kapliczk¹ œledzili Z³ydaszy- pracowa³ przy koniach. Kiedy nie mieli 
tom grozi³a œmierci¹ ca³ym rodzinom, ków, którzy próbowali w lesie ukryæ co jeœæ, a by³a zima, sypn¹³ do cholew 
spaleniem osad lub obozem zag³ady. pokrwawion¹ po rannym ¿o³nierzu po- od butów trochê owsa z myœl¹, ¿e przy-
Myœmy w Koninkach prze¿yli gehen- œciel, spalili ich dom, a ich zabrali. Id¹c niesie do domu, to ciocia ugotuje i po-
nê, kiedy to pewnego wieczoru przyle- z powrotem zabierali ze sob¹ napotka- sil¹ siê wraz z dzieæmi. Zosta³ przy³a-
cia³ rosyjski samolot po rannego ¿o³- nych mê¿czyzn. Znów sta³ siê cud; pa- pany i zabrano go gdzieœ, tak, ¿e ciocia 
nierza i l¹dowa³ na m³akach pod Mala- s¹ca owce s¹siadka Z³ydaszkowej wo³a ani dzieci ju¿ go wiêcej nie zobaczyli, 
rzami. Ranny ¿o³nierz przebywa³ u Ja- na ni¹: „Baœka gdzie Ty idziesz, chodŸ ani martwego, ani ¿ywego. Zagin¹³ bez 
na i Barbary Z³ydaszyk, którzy miesz- tu”. Baœka, jakby nigdy nic, wysz³a z œladu. Ciocia Rózia z córk¹ Zosi¹ pra-
kali blisko lasu. Niemcy wyœledzili sa- szeregu i posz³a do pas¹cej owce. Ta cowa³y, trzyma³y siê blisko siebie i ja-
molot i zaraz wczesnym rankiem zro- szybko kaza³a siê jej schowaæ. Zanim koœ prze¿y³y. Ch³opcy Jaœ i Staœ zostali 
bili ob³awê z trzech stron. Jedna grupa siê Niemcy zorientowali, ju¿ jej nie by- umieszczeni w przytu³kach, lecz osob-
niemieckich ¿o³nierzy sz³a g³ówn¹ dro- ³o i tym sposobem uniknê³a przes³u- no. 
g¹, druga przez Pustkê obok Orkanów- chañ. Mê¿czyzn Niemcy doprowadzili 
ki, zaœ trzecia z Porêby Górnej przez do gminy i ustawili ich ko³o fosy ple-
Burcany. Mieszkañcy Koninek truch- cami do siebie z rêkami na g³owie. 
leli, modlili siê, wynosili z domów co Mieli zamiar ich rozstrzelaæ, ale na 
mogli, gdy¿ by³o wiadomo, ¿e Niemcy szczêœcie z gminy wyszed³ so³tys Porê-
puszcz¹ z dymem ca³e zabudowania ...i by Wielkiej i policjan, który mówi³ jê-
nagle sta³ siê cud. Ja to wiem, ¿e tylko zykiem niemieckim. Jakimœ cudem u-

da³o im siê przekupiæ gestapowców i 
ch³opów uwolniono. Uwolnieni mê¿-
czyŸni dziêkowali Bogu, ¿e nie by³o 
wœród nich Barbary Z³ydaszkowej, po-

  niewa¿ hitlerowcy przez ca³¹ drogê, 
 Katarzyna Adamczyk  - autorka rozmowy  któr¹ szli, bili ich kolbami i kopali bu-
z Ann¹ Rusnak

tami, ¿eby powiedzieli wszystko o par-
tyzantach.Mê¿czyŸni przemilczeli i nie Po zakoñczonej wojnie, ciocia Rózia 
zdradzili, natomiast kobieta, s³absza fi- z córk¹ Zosi¹ wróci³y do Polski. Przy-
zycznie i psychicznie mog³aby opowie- garn¹³ ich ksi¹dz równie¿ Sybirak, któ-
dzieæ. Ja osobiœcie wierzê, ¿e to Opatrz- ry zosta³ proboszczem w O³awie ko³o 
noœæ Bo¿a czuwa³a nad tym wszystkim Wroc³awia. Tam ciocia by³a jego go-
i cudem ocala³y Koninki wraz z miesz- sposi¹, a Zosia mieszka³a z ni¹. Ciocia 
kañcami, a mo¿e i ca³a Porêba Wielka. jednak usilnie poszukiwa³a ch³opców, 

Poza Niemcami tak¿e i Sowieci nie o- ufaj¹c, ¿e prze¿yli Sybir. Tak te¿ siê sta-
szczêdzili cierpieñ cz³onkom mojej ro- ³o. Odnalaz³a ich w Nowej Zelandii 
dziny. W latach 30-tych brat mojej ma- (przez Czerwony Krzy¿). Odnalaz³a te¿ 
my Józef Kraus z os. Filipy z ¿on¹ Ro- ciocia Aniê, Jasia po cioci Marysi. Ania 
zali¹ z domu Zapa³a na os. Starmachy, by³a ju¿ mê¿atk¹ i zosta³a w Nowej Ze-
oraz siostra mamy Maria z Krausów landii, gdzie za³o¿y³a rodzinê. Jaœ, jej 

cudem Koninki ocala³y i nikt z miesz- Kowalska z mê¿em Sebastianem Ko- brat, nie chcia³ opuszczaæ siostry, jedy-
kañców nie zgin¹³. Kiedy ¿o³nierze  walskim z Koniny z os. Domaga³y, wy- nej bliskiej osoby i te¿ tam pozosta³. Ja-
przybywaj¹cy od strony lasu z Burca- jechali do Kolonii Lwowskiej, miejsco- sia i Stasia z Krausów ciocia Rózia 
nego przechodzili przez osiedle Mala- woœæ Radychów, pow. Miko³ajów. Zie- sprowadzi³a do Polski, gdzie siê uczyli, 
rze i Nowinê zastali mê¿czyzn ukrywa- mie te by³y pod zaborem rosyjskim i  pracowali i ¿yj¹ do dziœ w O³awie. 
j¹cych w piwnicach trochê dobytku, wróci³y po rozbiorach do Macierzy. Na Ktoœ dzisiaj œmie powiedzieæ, ¿e za-
twierdz¹c, ¿e ukrywaj¹ bandytów. Kie- prze³omie lat 1939 - 1940 wkroczyli na g³ada Polaków podczas II-giej wojny 
dy stwierdzili, ¿e to nieprawda, zabrali nie Rosjanie pod w³adz¹ Stalina i pra- œwiatowej, to nie ludobójstwo, a tylko 
z sob¹ kilku mê¿czyzn, miêdzy innymi wie wszystkich tam mieszkaj¹cych wy- dzia³ania wojenne. Co ci ludzie, o któ-
mojego wujka Teofila Misiurê od Ma- wieŸli z wielkim okrucieñstwem w g³¹b rych wy¿ej mowa zawinili, w jaki spo-
larza. Poprowadzili ich do tych, którzy Syberii. Miêdzy innymi zostali wywie- sób oni wojowali, a byli tak bestialsko 
szli g³ówn¹ drog¹, doszli pod kapliczkê zieni: moja ciocia Marysia z mê¿em i traktowani, bici, zabijani bez powodu. 
w której g³ównym wizerunkiem jest o- siedmiorgiem ma³ych dzieci, oraz wu- Bo¿e uchowaj nas od takich z³ych lu-
braz œw. Rozalii i tam siê krêcili. Jak siê jek Józek z ¿on¹ i trojgiem dzieci. Na dzi. Nigdy wiêcej wojny!
póŸniej okaza³o, mieli tak¹ mg³ê przed Syberii ¿yli i pracowali w bardzo ciê¿-

Wspomnienia Anny Rusnak oczami, ¿e nie wiedzieli gdzie siê ru- kich warunkach w lesie przy wyrêbie i 
z Porêby Wielkiej nr 112szyæ, a mieli do³¹czyæ do tych, co szli z wywózce drzew, a mieszkali w zie-

spisa³a Katarzyna Adamczyk Zagronia i otoczyæ partyzantów. Gdyby miankach i lepiankach. Ciê¿ka praca, 
z Podobina    tak siê sta³o, na pewno Koninki zosta- zimno i niedo¿ywienie sprawia³y, ¿e lu-

³yby spalone. Kiedy posi³ki nie dosz³y, dzie umierali, b¹dŸ byli dobijani, kiedy 
¿o³nierze niemieccy bêd¹cy w lesie sto- nie mogli ju¿ pracowaæ. Tak te¿ by³o z 
czyli niewielk¹ potyczkê z partyzanta- moj¹ rodzin¹. Ciocia Marysia, jej m¹¿ i 
mi, spalili jedn¹ kolebê na polanie G¹- piêcioro dzieci zmarli, dwoje najstar-
siorowskiej, leœniczówkê na Hucisku w szych, Aniê i Jasia, zabrano gdzieœ do 
Koninkach i zawrócili z powrotem. Ci siero Wujek Józek ciñca i tam prze¿y³y. 
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kona³a otwarcia. Na pocz¹tek wyst¹pili jaki naprawdê by³ œw. Miko³aj, ¿e to bi-
aktorzy krakowscy z bajk¹ Ch³opiec z kup, a nie skrzat w czerwonej czapce. 
Per³y - barwnym przedstawieniem o hi- Cieszy mnie ogromna iloœæ nades³a-
storii ch³opca, który walczy³ ze smo- nych prac plastycznych, ponad 600 sa-
kiem nêkaj¹cym ludzi. Wiele radoœci mych plakatów i kilkadziesi¹t prac pi-
dzieciom i doros³ym dostarczy³y œpie- semnych. No i druga rzecz, ¿e przyje-
wy z pokazywaniem, jak to w innych cha³o tylu uczestników na zakoñczenie 
krajach œpiewaj¹. Nastêpnie rozpoczê- w tym  oko³o 200 osób niepe³nospraw-
³o siê nagradzanie wyró¿nionych w nych. To mnie cieszy i po to robiê Mi-
konkursie plastycznym i literackim. ko³ajki, nie dla ludzi o których wszêdzie 
Warto by³o wzi¹æ udzia³, bo nagrodami pisz¹, ale dla tych prawdziwie skrom-
by³y mp3 i zestawy do komputera. nych ma³ych miko³ajów. To jest mój cel:  
Wszystkim nagrodzonym gratulowali pokazaæ, ¿e dobra jest du¿o!                    
zaproszeni goœcie, a Miko³aj pozowa³ 
do wspólnego zdjêcia.Nagrodzono bar-
dzo du¿o dzieci z ró¿nych miejscowo-
œci, wymieniê tylko nazwiska z naszej 
gminy:

Konina -  Marta Przybytek, Piotr Pa-
lac, Natalia Hopek, Adrian Bogdano-
wski

5 grudnia mia³a miejsce w NiedŸwie- NiedŸwiedŸ - Sylwia Kielusiak, Pa-
dziu wielka uroczystoœæ - Ogólnopol- we³ Kielusiak, Mateusz Wadyl, Agnie-
skie Miko³ajki. Organizatorem tego  szka Wa¿ydr¹g 
niezwyk³ego spotkania by³ ks. Grze- Podobin  - Karolina W¹tor 
gorz £omzik. Przybyli na nie zaprosze- Po wrêczeniu nagród przemawia³a 
ni goœcie: wojewoda ma³opolski Stani- kurator A. Szuta i wojewoda S. Kracik, 
s³aw Kracik, radna Sejmiku Ma³opol- który powiedzia³ m. in. Cieszê siê, ¿e s¹ 
skiego  Barbara Dziwisz, kurator Agata takie inicjatywy, które gromadz¹ szcze- Miko³aj u przedszkolaków 
Szuta, Wójt Mszany Dolnej Tadeusz gólnie dzieci i niepe³nosprawne.
Patalita, Wójt NiedŸwiedzia Janusz Po-  Aby tradycji sta³o siê zadoœæ, œw. Mi-Potem nast¹pi³ najwa¿niejszy mo-
taczek, laureaci tegorocznego Orderu ko³aj odwiedzi³ przedszkolaków i ich ment, czyli dekoracja tegorocznych la-
Œwiêtego Miko³aja dzieci i m³odzie¿ ze rodzeñstwo w NiedŸwiedziu. 5 grudnia ureatów Orderem Œwiêtego Miko³aja. 
specjalnych Oœrodków Wychowaw- wszystkie dzieci przedszkolne wyru-Dostali go, m³odzie¿ i doroœli o otwar-
czych, zespó³ kleryków - kapucynów z szy³y pod opiek¹ swoich pañ do Domu tym sercu, którzy poœwiêcaj¹ siê w pra-
Krakowa oraz dzieci i m³odzie¿ z ró¿- Ludowego na spotkanie z œw. Miko³a-cy dla innych. Z naszej gminy orderem 
nych stron Polski. jem. Du¿o wczeœniej trwa³y przygoto-nagrodzona zosta³a p. Maria Kozicka. 

 Miko³ajki rozpoczê³y siê uroczyst¹ wania do tego spotkania. Dzieci uczy³y Przez ca³y czas trwania uroczystoœci, 
Msz¹ Œw. w koœciele  w NiedŸwiedziu. siê wierszy i piosenek pod kierunkiem zebranym towarzyszy³ zespó³ klerycki 
Przewodniczy³ jej ks. Proboszcz Marek pañ: Krystyny, Jadwigi, Marii i Moni-braci kapucynów z Krakowa, który 
Wójcik, a koncelebrowali ks. Tomasz i ki. Nad ca³oœci¹ czuwa³a dyr. Ma³go-swoj¹ gr¹ i œpiewem rozwesela³ serca. 
ks. Grzegorz. W modlitwie uczestni- rzata Baliñska. Po przyjœciu na miej-Wystêp przepiêknie ubranych ucz-
czy³o ponad 600 osób. Ks. Grzegorz sce okaza³o siê, ¿e na Miko³aja czekaj¹ niów ze szko³y Podstawowej w Kleczy 
wyg³osi³ kazanie o œw. Miko³aju; kim te¿ rodzice i rodzeñstwo przedszkola-Dolnej ko³o Wadowic, który przygoto-
by³ i co szczególnego w swym ¿yciu ro- ków. Œwiêty Miko³aj, który, jak powie-wa³ piêkn¹ bajkê o œw. Miko³aju mia³ 
bi³. Po nabo¿eñstwie przyby³ œw. Miko- dzia³ dzieciom, przyby³ z dalekiej krai-na celu zaprosiæ go i tak te¿ siê sta³o. Po 
³aj, z czego ucieszyli siê wszyscy zgro- ny, dla ka¿dego z maluchów mia³ pre-tym widowisku na scenê wkroczy³ œw. 
madzeni w koœciele, a ks. Grzegorz po- zent. Zanim jednak dzieci otrzyma³y Miko³aj i zacz¹³ rozdawaæ prezenty; 
wita³ go serdecznie i poprosi³, aby za- podarki, musia³y odpowiedzieæ na jego pomagali mu pomocnicy z Eucharysty-
bra³ wszystkich do krainy swojego kró- pytania, a ten chcia³ wiedzieæ: czy dzie-cznego Ruchu M³odych. By³o wiele ra-
lestwa. Tak te¿ zrobi³. Ks. Grzegorz po- ci by³y grzeczne w ci¹gu roku, czy je-doœci, gdy¿ rozdano 600 podarunków. 
móg³ mu ustawiæ kolumnê z uczestni- dz¹ zupki, czy chêtnie przychodz¹ do Oprócz prezentów podarowa³ dzieciom 
ków, któr¹ poprowadzi³. Po drodze ko- przedszkola? By zachêciæ Miko³aja do tak¿e choinkê, aby przypomina³a œwiê-
lumna stawa³a siê coraz wiêksza, wszy- rozdania prezentów, dzieci z wielk¹ o-ta Bo¿ego Narodzenia. Na pami¹tkê tej 
scy ze œpiewem na ustach maszerowali chot¹, g³oœno i radoœnie œpiewa³y pio-przepiêknie zorganizowanej imprezy, 
do Domu Wczasów Dzieciêcych w Po- senki i recytowa³y wiersze. Miko³aj dzieci robi³y sobie pami¹tkowe zdjêcia 
rêbie Wielkiej. Odpowiednio przygoto- grzecznie wys³ucha³, pochwali³, a w z Miko³ajem. Nie musia³am ich pytaæ, 
wana na przybycie goœci hala sportowa nagrodê wrêczy³ wszystkim prezenty, co s¹dz¹ o wizycie œw. Miko³aja. Wido-
w DWDz zape³ni³a siê po brzegi i jak bo oczywiœcie w przedszkolu s¹ same czny zachwyt i szczêcie odmalowane 
zaznaczy³a dyrektor Aniela Duda je- grzeczne dzieci. Ile¿ prezentów mia³ ze na wszystkich buziach obdarowanych 
szcze nigdy nie by³o tutaj tylu goœci. sob¹! Rozda³ a¿ 99 paczek! Ka¿de dzie-dzieci, mówi³ sam za siebie. 
Ks. Grzegorz, pomys³odawca i organi- cko zrobi³o sobie zdjêcie z Miko³ajem Ks. Grzegorz £omzik tak podsumo-
zator Miko³ajek od lat, przypomnia³ na pami¹tkê tego mi³ego spotkania. Mi-wa³ spotkanie: 
wszystkim, jaka jest ich idea. Nastêpnie ko³aju, zapraszamy Ciê do nas za rok!           Cel osi¹gniêty, bo po raz kolejny obu-
dyrektor A. Duda, zapalaj¹c œwiecê do-                     Opracowa³a Anna Liberdadzi³em u dzieci i m³odzie¿y œwiadomoœæ 
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nastrój spotkania. Obecni byli proboszczowie: ks. Piotr P³a-
wecki z Koniny i ks. Janusz Moska³a z diakonem Janem z 
Porêby Wielkiej oraz ks. dziekan M. Wójcik z ksiê¿mi wika-
rymi Grzegorzem i Tomaszem. 

Po modlitwie i odczytaniu S³owa Bo¿ego ¿yczenia zebra-
nym przekazali: ks. dziekan, wójt gminy, proboszczowie o-
raz prze³o¿ona Sióstr Rodziny Maryi. Przy op³atku sk³adano 
sobie ¿yczenia, a do œpiewania kolêd przygrywali Agata Na-
pora i Jan Rataj. Tradycyjnie, m³odzie¿ z wolontariatu poda-
wa³a wraz z Z. Opach wigilijne potrawy i napoje, które sma-
cznie przyrz¹dzi³y Maria Zapa³a i Ewa Halama. Piêknymi 
œpiewanymi ¿yczeniami uraczy³a zebranych p. £uczyñska z 
Koniny. By³y równie¿ prezenty przekazane przez wójta 
gminy, a przygotowane przez Gminny Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej. Wiele wzruszeñ i radoœci dostarczy³o to trwaj¹-
ce trzy godziny spotkanie, bardzo starannie przygotowanie 
przez  organizatorów.              WIGILIA  U  ŒW.  ALBERTA

Maria Lupa

Jak co roku w okresie poprzedzaj¹cym œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia z inicjatywy ks. Dziekana M. Wójcika i wójta gmi-
ny J. Potaczka w dniu 13 grudnia odby³o siê spotkanie wigi-
lijne. Do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepe³no-
sprawnych na starej plebanii przybyli seniorzy i osoby sa-
motne z naszego terenu. Piêknie ubrana choinka, sto³y na-
kryte bia³ymi obrusami i p³on¹ce œwiece stwarza³y radosny 

ki i dziedzictwa kulturowego w regio- „Radosna Szko³a”
nie. Wszyscy uczniowie objêci zostali 

W ramach rz¹dowego programu opiek¹ pedagoga i psychologa.Dla ucz-
„Radosna Szko³a” nasza placówka wy-niów klas trzecich zorganizowane zo-
posa¿ona zosta³a w szereg zabawek i sta³y zajêcia z doradc¹ zawodowym, 
pomocy dydaktycznych, przeznaczo-których celem jest pomoc w ukierunko-
nych dla ma³ych dzieci. Uda³o siê nam waniu kariery m³odych ludzi. W ferie 
zaadaptowaæ jedn¹ z sal na œwietlicê odbêd¹ siê tygodniowe zajêcia infor-
dla dzieci. Aktualnie œwietlica wyposa-matyczne, na których bêd¹ siê uczyli 
¿ona jest w materace, górê wspinaczko-tworzenia stron WWW. 
w¹, miêkkie klocki o du¿ych gabary-£¹cznie na wynagrodzenia w ramach 
tach, pi³ki skacz¹ce i lekarskie, a tak¿e projektu wydano148.410,00 z³. Za po-
w tor przeszkód. Ponadto zakupiono do nad 180.000,00 z³ zakupiono pomocy 
œwietlicy ró¿norodne gry kszta³tuj¹ce dydaktycznych i materia³ów. Na adap-
pamiêæ dziecka, a tak¿e materia³y do tacjê pomieszczeñ dla pedagogów wy-„Szukaj¹c swoich dróg II”
stymulacji manualnej m.in. koncentra-dano 39.960,00 z³. Programy do obs³u-
ty farb, 5 wiaderek plasteliny wysokiej gi stron WWW dla wszystkich szkó³ Od wrzeœnia we wszystkich gimna-
jakoœci, i inne. kosztowa³y 6 000,00 z³. Ponadto ka¿da zjach naszej gminy jest realizowany 

Œwietlica usytuowana jest na parte-szko³a zorganizowa³a wyjazd eduka-program “Szukaj¹c swoich dróg II”. To 
rze budynku i funkcjonuje od pocz¹tku cyjny dla uczniów w ramach programu program wspó³finansowany przez Uniê 
grudnia. Do pe³ni szczêœcia brakuje tyl-“Z cooltur¹...” o bardzo wartoœciowym Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego 
ko po³o¿enia w sali pod³ogi z paneli na programie na kwotê 8.438,00 z³. Ucz-Funduszu Spo³ecznego realizowanego 
miêkkim pod³o¿u. £¹czny koszt wypo-niowie nie ponosili tu ¿adnych dodat-w ramach Programu Operacyjnego Ka-
sa¿enia wyniós³ 12 tys. z³ i zosta³ po-kowych kosztów. Wszystkie œrodki w pita³ Ludzki przez Wojewódzki Urz¹d 
kryty z pieniêdzy zewnêtrznych, a 6 ty-100% pochodzi³y z Programu i nie wy-Pracy w Krakowie. Niestety sprawy or-
siêcy pochodzi³o z bud¿etu w³asnego maga³y ¿adnego wk³adu w³asnego. ganizacyjne nieznacznie opóŸni³y start 
gminy, za co w imieniu dzieci serdecz-Mam nadziejê, ¿e s¹ to dobrze zainwe-niektórych zadañ projektu, ale wiêk-
nie dziêkujê.      stowane pieni¹dze, ¿e dziêki nim szoœæ z nich uruchomiono ju¿ pod ko-

Tomasz Zawirskizmniejszyliœmy dysproporcje dzieci niec wrzeœnia, a pozosta³e ruszy³y w 
Dyrektor szko³y w NiedŸwiedziu mieszkaj¹cych na wsi w stosunku do paŸdzierniku. 

du¿ych oœrodków miejskich, tak¿e, ¿e W ramach programu wszyscy ucz-
da siê tê inwestycjê zauwa¿yæ w pozio-niowie mog¹ korzystaæ z dodatkowych 
mie œrednich wyników z egzaminów zajêæ pozalekcyjnych, miêdzy innymi z 
kompetencyjnych. Wiêcej informacji o jêzyków obcych (angielski, niemiec-
projekcie, a tak¿e sporo zdjêæ znaleŸæ ki), przedmiotów œcis³ych (matematy-
mo¿na na naszej stronie internetowej:ka rozszerzaj¹ca i wyrównuj¹ca, biolo-

 www.ssd.niedzwiedz.pl                                    gia i chemia i astronomia), a tak¿e sztu-
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Najwy¿sze koœcio³y œwiata
Samochodowce - Undine - DWT: 67 tys. ton, d³ug: 228 m, 

1. Katedra w Ulm - Niemcy (161,0 m), 1890 r. Posiada szer: 32 m, zanurzenie: 11 m (Korea, 2003 r.) 
najwy¿sz¹ wie¿ê koœcieln¹ na œwiecie. Najwiêkszy koœció³ Ch³odniowce - Dole Chile - DWT: 30 tys. ton, d³: 205 m, 
ewangelicki. szer: 32 m, zanurzenie: 10 m (Niemcy, 1999 r.)

2. Katedra MB Królowej Pokoju w Jamusukro - Wybrze¿e Lodo³amacze - Polar Sea - DWT: 13 tys. ton, d³ug: 122 m, 
Koœci S³oniowej (158,0 m) 1988 r., Najwiêkszy katolicki szer: 25 m (Seatle, USA, 1978 r.)
koœció³ œwiata. Lotniskowce - USS Nimmitz - DWT: 97 tys. ton, d³: 333 

3. Katedra œw. Piotra i NMP w Kolonii - Niemcy (157,0), m, szer: 77 m, zanurzenie: 11 m (USA, 1975 r.)
1880 r. Najwy¿sza katolicka katedra na œwiecie. Statki przysz³oœci - Freedom (Wolnoœæ).Waga: 3,000,000 

4. Katedra w Rouen - Francja (151, 0 m), 1876 r. Najwy¿- ton, d³ug:1mila, szer: 3 miejskie bloki, wysokoœæ: 25 piêter.
szy koœció³ we Francji. Statek ten bêdzie mia³ tak¹ objêtoœæ, ¿e móg³by pomieœciæ 

5. Koœció³ œw. Miko³aja w Hamburgu - Niemcy (147, 3 m), razem Titanica, Queen Mary, USS Nimitz oraz supertan-
1874 r. kowca Jahre Wiking. Iloœæ ludzi znajduj¹cych siê na jedno-

6. Katedra w Strasburgu - Francja (142,0 m), 1439 r. stce wynios³aby 50 000 osób, w tym: 15 000 cz³onków za³o-
7. Katedra MB Bolesnej Królowej Polski w Licheniu - gi i 20 000 odwiedzaj¹cych codziennie. Przybli¿ony koszt 

Polska (141, 9 m), 2004 r. Najwy¿sza wie¿a i koœció³ w Pol- budowy tego najwiêkszego p³ywaj¹cego statku œwiata wy-
sce. nosi 9 miliardów dolarów. Napêd statku Freedom stanowiæ 

8. Katedra œw. Szczepana w Wiedniu - Austria (137,0 m), ma 100 elektrycznych, pe³noobrotowych œrub napêdowych, 
1570 r. Najwy¿szy koœció³ Austrii. ka¿da o mocy 350  014 koni mechanicznych. 

9. Nowa katedra w Linzu - Austria (135,0 m), 1924 r.
Najmocniejsze alkohole œwiata 10. Bazylika œw. Piotra w Watykanie (133,0 m), 1590 r. Naj-

wiêkszy koœció³ na œwiecie do 1989 r, najwy¿sza kopu³a od  
1590 r, najwy¿szy budynek renesansowy na œwiecie. 1. Absynt: nawet do 90% mocy (Bu³garia, Czechy)

2. Spirytus rektyfikowany: 96% mocy   
Najwy¿sze koœcio³y w Polsce     (sprzedawany w sklepach: 95%) - Polska

3. Wódka "Everclear": 95% mocy (USA)
1. Bazylika MB Bolesnej Królowej Polski - Licheñ Stary 4. Œliwowica z £¹cka: 90% mocy (Polska)

(141,9 m), 2004 r. Najwy¿sza wie¿a i koœció³ w Polsce. 5. Wódka "Balkan 176": 88% mocy (Bu³garia)
2. Bazylika Archikatedralna œw. Jakuba w Szczecinie, 6. Rum "Stroh Original 80": 80% mocy (Austria)

(110,0 m), 2008 r. Wie¿a katedralna z 1892 r. zosta³a zbom- 7. Rum "Inner Circle Black Label": 76% mocy (Australia)
bardowana w 1944, mierzy³a wtedy 119,8 m. 8. Wódka Rasputin: 70% mocy (Niemcy, a nie Rosja, jak

3. Bazylika Jasnogórska w Czêstochowie (106  m), 1906 r.     sugeruje nazwa)
4. Archikatedra œw. Stanis³awa Kostki w £odzi (104,5 m), 9. Wódka "Black Death": ok. 55% mocy (Islandia) 

1912 r.   10. Piwo "Baz Super Brew": 23% mocy (Wielka Brytania)
5. Katedra œw. Stanis³awa i œw. Wac³awa w Œwidnicy 

(103,0 m), 1565 r. Najwiêkszy koœció³ na terenie Dolnego Najwy¿sze budynki œwiata
Œl¹ska z najwy¿sz¹ wie¿¹ na Œl¹sku.

6. Koœció³ Mariacki w Chojnej (102,6 m), 1854 r. 1. Burj Dubai - 818 m. Dubaj, Zjednoczone Empiraty 
7. Koœció³ Wniebowziêcia NMP w Bielawie (101,0 m), Arabskie, 162 piêtra, 2009 rok.

1876 r. 2.Taipei 101 - 509 m. Taipei, Tajwan, 101 piêter, 2004 r.
8. Koœció³ œw. Jana w Stargardzie Szczeciñskim (99,0 m), 3.Shanghai World Financial Center - 492 m.  Shanghai, 

1464 r. (wie¿a z 1892 r.) Chiny,101piêter, 2008 r.
9. Archikatedra œw. Jana Chrzciciela we Wroc³awiu (97 m) 4. International Commerce Centre - 483 m. Hong-Kong, 

1992 r. 118 piêter, 2009 r.
 10. Koœció³ œw. Miko³aja w Elbl¹gu (96,0 m), 1907 r. 5. Petronas Tower II - 452 m. Kuala Lumpur, Malezja, 

88 piêter,1998 r.
Najwiêksze statki œwiata 6.Nanjing Greenland Financial Center - 450 m. Nanjing,    

Chiny, 89 piêter, 2009 r.
Tankowce - Jahre Viking - DWT: 565 tys. ton, d³: 458 m, 7. Willis Tower (Sears Tower) - 442 m. Chicago, USA, 

szer: 69 m, zanurzenie: 24 m (Japonia, 1976 r) 108 piêter, 1973 r.
Statki pasa¿erskie - Quenn Mary 2 - DWT: 148 tys. ton, 8. Guangzhou West Tower - 440 m. Guangzhou, Chiny,   
d³ug: 345 m, szer: 41 m., wys: 72 m, zanurzenie: 17 m 103 piêtra, 2009 r.

(Anglia, 2004 r.) 9. Jin Mao Tower - 421 m. Shanghai, Chiny, 88 piêter, 
Kontenerowce - Axel Maersk - DWT: 155 tys. ton, d³ug: 1998 r.
352 m, szer: 43 m, zanurzenie:14 m (Dania, 2003 r.)  10. City of Capitals - 274 m. Moskwa, Rosja. 73 piêtra. 
Masowce - Berge Stahl - DWT: 365 tys. ton, d³ug: 343 m., 

Odszuka³ i poda³ do druku Stanis³aw Stopaszer: 65 m, zanurzenie: 23 m (Japonia, 1986 r.)

 



  

  

W dniu 29 listopada, w I niedzielê Adwentu, na uroczystej sumie 
zebrali siê w koœciele w NiedŸwiedziu Jubilaci z rodzinami, przed-
stawiciele w³adz administracyjno - samorz¹dowych oraz parafianie. 
Chór Oremus zainaugurowa³ uroczystoœæ Hymnem do Ducha Œw., a 
zebranych powita³ ks. Dziekan Marek Wójcik. W homilii celebrans 
przypomnia³ s³owa œw. Paw³a „Jedni drugich brzemiona noœcie” oraz 
s³owa przysiêgi ma³¿eñskiej.

Rozpoczynaj¹cy siê nowy rok liturgiczny bêdzie przebiega³ pod 
has³em „B¹dŸmy œwiadkami mi³oœci” i takimi œwiadkami nazwa³ ks. 
dziekan Z³otych i Srebrnych Jubilatów. Podziêkowa³ im za przyk³ad, 
jaki daj¹ m³odym oraz z³o¿y³ ¿yczenia. Na zakoñczenie Mszy œw. u-
dzieli³ Jubilatom specjalnego b³ogos³awieñstwa.

Druga czêœæ uroczystoœci odby³a siê w Domu Ludowym, gdzie 
przy piêknej dekoracji sceny i sali zebrali siê ponownie Jubilaci, w³a-
dze oraz ksiê¿a: Dziekan M. Wójcik z wikarymi ks. Tomaszem i ks. 
Grzegorzem oraz ks. Proboszcz z Koniny Piotr P³awecki. Wójt Nie-
dŸwiedzia przywita³ dostojnych Jubilatów i przyby³ych goœci w oso-
bach: starosty limanowskiego  Jana Pucha³y,  wicestarosty Francisz-
ka Dziedziny, radnej Sejmiku Ma³opolskiego Barbary Dziwisz, 
cz³onka Zarz¹du Powiatu  Stanis³awa Potaczka i przewodnicz¹cego 
Rady Gminy Mariana Domaga³y.

Po z³o¿eniu ¿yczeñ przedstawiciele w³adz wrêczyli Z³otym Ju-
bilatom medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyñskiego. Kolejnym punk-
tem programu by³ wystêp chóru „Oremus” oraz zespo³u „Turbacyki” 
z Koniny. Jubilaci obdarowani zostali pami¹tkowymi dyplomami i 
piêknymi albumami „Parafie powiatu limanowskiego”. Tradycyjna 
lampka szampana, kawa i ciastka umili³y spotkanie.

Wszystkim Jubilatom ¿yczymy stu lat!

Z£OTE PARY

Haras Piotr i Maria - Porêba Wielka
Kacik Stanis³aw i Helena - Konina
Krzanik Jan i Stanis³awa - NiedŸwiedŸ
Misiura Józef i Stefania - Porêba Wielka
M³ynarczyk Stanis³aw i Anna - Podobin
Porêbski Jan i Helena - NiedŸwiedŸ
Potaczek Stanis³aw i Stanis³awa - Porêba Wlk.
Strama Józef i Maria - NiedŸwiedŸ
Strama Józef i Maria - Porêba Wielka
Strama Józef i Helena - Porêba Wielka
Wadyl Jan i Helena - Konina
Wêglarz Jan i Marianna - Porêba Wielka
WoŸniak W³adys³aw i Anna - Konina
Wsó³ Jan i Teresa - NiedŸwiedŸ
Zapa³a Jakub i Helena - Konina

SREBRNE PARY

Bolisêga Józef i Ma³gorzata - Podobin
Cichañski Tadeusz i Dorota - Porêba Wielka
Cichórz Eugeniusz i Józefa - NiedŸwiedŸ
Hadwiczak Czes³aw i Janina - Porêba Wielka
Halama Stanis³aw i Teresa - Konina
Hanula Marek i Anna - Konina
Haras Józef i Zofia - Konina
Kaczor Jan i Zofia - Konina
Kraus Tadeusz i Józefa - Porêba Wielka
Krzysztofiak Józef i Bernadeta - Podobin
Kurek Andrzej i Ewa - Porêba Wielka
Lupa Józef i Maria - Podobin
Moska³a Jan i Dorota - Podobin
Mróz Andrzej i Halina - Porêba Wielka
Napora Sebastian i Michalina - Podobin
Napora Stanis³aw i Kazimiera - Podobin
Nawara Stanis³aw i Danuta - Porêba Wielka
Pasek Czes³aw i Ma³gorzata - Konina
Porêbski Antoni i Maria - Konina
Potaczek Micha³ i Barbara - Podobin
Rapta Mieczys³aw i Jadwiga - Porêba Wielka
Sobczak Czes³aw i Maria - NiedŸwiedŸ
Strama Tadeusz i Michalina - Podobin
S³onina Stanis³aw i Irena - Podobin
Trojak Piotr i Bogumi³a - Konina
Wielowski Krzysztof i Zofia - Podobin
Wsolak Stanis³aw i Danuta - Podobin 
W¹tor Marian i Lucyna - Podobin
Zaj¹c Jerzy i Dorota - NiedŸwiedŸ
Zapa³a Bronis³aw i Maria - Porêba Wielka
Zapa³a Jan i Danuta - NiedŸwiedŸ
Zapa³a Józef i Anna - NiedŸwiedŸ
Zapa³a Marek i Anna - Porêba Wielka
Zapa³a Tadeusz i Anna - Podobin
Z³ydaszyk W³adys³aw i Joanna - Porêba Wielka
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