


Kandydaci na radnych do Rady Gminy w Niedźwiedziu otrzymali głosów

Palka Halina
Najda Tomasz
Liberda Anna

:
( )

Okręg nr 5: - 89, Krzanik Józef - 39, Moskała Renata - 23
Okręg nr 6: - 56, Domagała Marian - 29, Zapała Tadeusz - 26, Zapała Czesław - 21
Okręg nr 7: - 86, Mrowca Marian - 54, Jania Anna - 26

tłustym drukiem zaznaczeni wybrani na radnych

NIEDŹWIEDŹ

Opracował Stanisław Stopa

KONINA
Mysza Marek
Kapturkiewicz Radosław
Domagała Tadeusz
Palac-Misura Joanna

Okręg nr 1: - 74, Lupa Stanisław - 54, 21
Okręg nr 2: 114, Hopek Andrzej Jerzy - 59, Stopa Stanisław - 40
Okręg nr 3: - 127,
Okręg nr 4: - 56, 47, Łabuz Stanisław Marek - 42

Lupa Piotr -

-

Woźniak Katarzyna - 39

Kochniarczyk Jan -

PORĘBA WIELKA
Skowronek Joanna
Wsolak Kazimierz
Kościelniak Albina
Dziedzic Zenon

Rapciak Franciszek

Okręg nr 8: - 78, Ogiela Piotr - 51, Napora Andrzej - 35
Okręg nr 9: - 77, Potaczek Adam - 61, Ryś Stanisław - 42
Okręg nr 10: - 68, Pitek Bronisław - 59, Kaczor Bronisław - 51
Okręg nr 11: - 61, Tram Ewa - 52, Tram Kazimierz - 27, Sikora Bolesław - 23,

Rusnak Mateusz Jan - 17
Okręg nr 12: - 66, Cichańska Barbara - 54, Ogiela Stanisław - 28

PODOBIN
Krzysztofiak Edward
Adamczyk Adam
Wielowski Wojciech

Okręg nr 13: - 96, Bieniek Halina - 54, Pachowicz Maria - 45
Okręg nr 14: - 71, Podgórni Barbara - 45, Potaczek Krystyna - 35
Okręg nr 15: - 65, Zapała Alojzy - 44, Kuczaj Agnieszka - 42

Na Wójta Gminy głosów oddanych łącznie:
Potaczek Janusz

Z podziałem na sołectwa:
Potaczek Janusz

Głosy oddane w naszej Gminie na poszczególne komitety wyborcze:

Liczba radnych wprowadzonych do Rady Gminy przez komitety wyborcze:

Liczba głosów uzyskana przez kandydatów startujących do Rady Powiatu w Limanowej:

- 1299, Rusnak Rafał - 1016, Kochniarczyk Jan - 203

: Konina - 336, Niedźwiedź - 267, Poręba Wielka - 494, Podobin - 202
Rusnak Rafał: Konina - 236, Niedźwiedź - 180, Poręba Wielka - 314, Podobin - 286
Kochniarczyk Jan: Konina - 112, Niedźwiedź - 23, Poręba Wielka - 52, Podobin - 16

KW Prawo i Sprawiedliwość - 925, KWW „Gorczańska ZGODA” - 746,
KWW „Samorządowe Przymierze-Razem”- 463, KWW „Ziemia Limanowska - To lubię” - 222,
KWW „Działajmy Wspólnie” - 61

KW Prawo i Sprawiedliwość -7, KWW „Gorczańska ZGODA” - 5,
KWW „Ziemia Limanowska -To lubię” - 2, KWW „Działajmy Wspólnie” - 1,
KWW „Samorządowe Przymierze-Razem”- 0

Rusnak Rafał (Podobin) - 759, Smreczak Franciszek (Niedźwiedź) - 298, Mąkowski Marek (Poręba
Wielka) - 232, Cichański Tadeusz (Poręba Wielka) - 193, Potaczek Stanisław (Poręba Wielka) - 126,
Sutor Małgorzata (Konina) - 95, Wadyl Jadwiga (Podobin) - 84, PodobaAnna (Poręba Wielka) - 63,
Woźniak Elżbieta (Konina) - 51, Palac Joanna (Konina) - 45, Stąpór Dorota (Poręba Wielka) - 25,
Malec Janusz (Niedźwiedź) - 22, Zapała Joanna (Poręba Wielka) - 20.
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27 listopada miała miejsce

Wzięli w niej udział: Marian Talar
- przewodniczący Gminnej Komisji
Wyborczej, Barbara Dziwisz - rad-
na sejmiku małopolskiego, Andrzej
Smaciarz - prezes OSP, Tadeusz Ci-
chański - prezes Oddziału Związku
Podhalan, Zofia Szymańska - kiero-
wniczka Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Jadwiga Zapała -
kierowniczka Gminnego Centrum
Kultury, Aneta Kujacz - kierowni-
czka Biblioteki Publicznej, Andrzej
Adamczyk, Mateusz Cichański,
Maria Łabuz - pracownicy Urzędu

Gminy,

Sesję rozpoczęto odśpiewaniem
hymnu państwowego, po czym rad-
na - seniorka A. Liberda poprowa-
dziła pierwszą jej część. Złożyły się
na nią:

- wystąpienie Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej Ma-
riana Talara i wręczenie przez niego
zaświadczeń o wyborze na radnego
oraz na wójta gminy;

- złożenie ślubowania przez rad-
nych i wójta;

- wybór nowego przewodniczące-
go Rady Gminy, którym został Ed-
ward Krzysztofiak (9 głosów), przy
5 dla Zenona Dziedzica.

Przybyły na sesję radny powiato-
wyA. Róg poinformował o przebie-
gu sesji Rady Powiatu i wynikach
wyborów władz. Przedstawił pro-
gram działań władz powiatowych
na nową kadencję.

Przewodniczący Rady Gminy po-
dziękował radnym za wybór oraz
zaufanie i zaapelował o dobrą atmo-
sferę i zgodną współpracę.

Gospodarzowi Gminy i nowej Ra-
dzie życzymy powodzenia i owoc-
nej służby dla naszej, gminnej spo-
łeczności!

uro-
czysta sesja nowej Rady Gminy.

dyrektorzy szkół i przed-
szkoli , sołtysi, Jan Kochniarczyk.

Zastępca-
mi zostali wybrani Zenon Dziedzic
iAnna Liberda.

Wójt pogratulował radnym sukce-
su wyborczego i wręczył kilku oso-
bom pamiątkowe dyplomy „Zasłu-
żony dla Gminy Niedźwiedź”.

S. Stopa
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HOMILIA WYGŁOSZONA PRZEZ
KS. DZIEKANA MARKA WÓJCIKA

NA MSZY ŚWIĘTEJ W DNIU
11 LISTOPADA 2014 ROKU

W NIEDŹWIEDZIU

Ojczyzna moja  to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce, gdziem pokochał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja  to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
Ojczyzna moja  to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława.

To duch rycerski, szlachetny, a męski,
To nasze zwycięstwa i klęski…

Tak pięknie napisała o naszej Ojczyźnie Maria Ko-
nopnicka. Papież Jan Paweł II rozpoczynając jedną ze
swoich pielgrzymek do Ojczyzny, ucałowawszy pol-
ską ziemię, powiedział: „Ojczyzna, to moja matka i to
wszystko, co Polskę stanowi”.

Moi drodzy! Dzisiaj stajemy razem przed Panem Bo-
giem w 96 rocznicę odzyskania niepodległości przez
naszą Ojczyznę. Stajemy tak, jak kiedyś stawali razem
nasi ojcowie, aby modlić się, wołając: „Ojczyznę wol-
ną pobłogosław Panie”.Ale również, aby walczyć o jej
wolność, jedność i aby pokazać, że choć zniknęła na
ponad wiek z mapy Europy, to nigdy nie zginęła, bo o
nią walczyli jej synowie i córki, o których nigdy nie za-
pomnimy.

Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie! Tego śpiewu
nasz naród nigdy nie zaprzestał, choć polskie pieśni
były zakazane przez okupanta. Za śpiewy w polskim
języku, jak wiemy, można było zapłacić nawet naj-
wyższą cenę, jaką jest życie. Tak bywało w czasie roz-
biorów, podczas okupacji hitlerowskiej, czy w czasach
komunizmu. Za to, że katechizmu uczyło się w języku
polskim, dzieci ze szkoły we Wrześni zostały pobite,
a ich rodzice ukarani grzywną. Zakazano nam śpiewać
„Boże, coś Polskę” w czasach hitleryzmu. Księży zsy-
łano za to do obozów koncentracyjnych. Zakazano
również wyznawać wiarę w czasach komunizmu. Pa-
miętamy szkołę we Włoszczowej, gdzie ukarano mło-
dzież i nauczycieli.

Dziś, gdy wspominamy tych, co bronili naszej Oj-
czyzny, tych co walczyli w jej imię, tych, co tyle razy ją
chcieli podnieść wzwyż, którzy chcieli na tej ziemi żyć
w wolności, chcieli jej dobra, także my zastanówmy
się: Czym dla nas jest Ojczyzna, nasza Polska? Jakie
wobec niej mamy obowiązki? Czym jest dla mnie Oj-
czyzna? Czy to jest tylko godło otoczone patriotycz-
nym hasełkiem? Czy to tylko te lasy, pola, łąki, rzeki,
morze? A może jest to tylko historyczne pojęcie, pełne
różnych tragedii, walk, niewoli? Czym więc jest dla
mnie Ojczyzna?

Ojczyzna, to Chrzest Polski, to Grunwald, to wiedeń-
ska wiktoria Sobieskiego, ale też Westerplatte, Katyń i
katastrofa w Smoleńsku. To klęski, zabory, okupacje,
ale to też Częstochowa z tronem Królowej Polski na
Jasnej Górze. To Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan
Wyszyński i wielki nasz Rodak - święty Jan Paweł II.
To także błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, któ-
rego w tym roku 30 rocznicę męczeńskiej śmierci
wspominamy, ale i błogosławiona Karolina Kózków-
na, młoda dziewczyna spod Tarnowa, która100 lat te-
mu poniosła śmierć męczeńską, na początku I wojny
światowej. Ojczyzna to też wigilijny opłatek, to pięk-
ne, polskie kolędy, Boże groby, które nawiedzamy
i Rezurekcja, to wymowne Boże Ciało. Ale i ziemia na
której nasz naród przeżył swoją historię. To nasze Gor-
ce, ten dom rodzinny tutaj, nasz cmentarz parafialny,
miejsce naszych narodzin i naszego dzieciństwa.

Jan Paweł II napisał: „Ojczyzna jest dobrym wspól-
nym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim
obowiązkiem”, a patriotyzm według Papieża Polaka
oznacza umiłowanie tego, co jest ojczyste: umiłowa-
nie historii, umiłowanie polskiego języka, pięknego,
krajobrazu ojczystego. To jest również miłość, która
obejmuje wszystkie dzieła naszych rodaków.
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Żyjemy w wolnej Ojczyźnie, musimy więc budować
w nas samych postawę zdrowego patriotyzmu, która
polega na stawianiu dobra ojczystego kraju nad do-
brami i korzyściami osobistymi. Dziś, gdy patrzy się
na stolicę, tam tego nie ma, czasem trzeba się wstydzić.
Ojczyzna nasza to także - w wyjątkowych okoliczno-
ściach - oddanie tego, co człowiek ma najcenniejsze,
aby z życia, aby wyrosło dobro najwyższe. Przykła-
dem jest błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, który
nauczał: „Zło dobrem zwyciężaj!”

Taka postawa powinna nam być bliska ona jest zgod-
na z chrześcijaństwem. Obowiązek ten jest wzmocnio-
ny, moi drodzy, przesłaniem płynącym z przykazania
o miłości Pana Boga i bliźniego swego. Każdy z nas
przez rzetelne, uczciwe, dobre wykonanie swoich obo-
wiązków zawodowych, społecznych, rodzinnych,
przyczynia się do utrzymania i rozwoju życia polskie-
go narodu. Wysiłek i praca każdego z nas przyczynia
się dla dobra naszej Ojczyzny.Ale trzeba też pamiętać,
że nasza Ojczyzna jest naszym jedynym, niezastąpio-
nym miejscem pielgrzymowania stąd - również po-
przez obowiązki - do ojczyzny niebieskiej.

Dziś Święto Niepodległości. Pochylamy się nad na-
szymi osobistymi obowiązkami względem Ojczyzny.
Zapytajmy więc samych siebie: Co możemy uczynić
dla Polski? Przyszłość kraju zależy też od mojej po-
stawy, praworządność Rzeczypospolitej,od mojej ucz-
ciwości w życiu, a dobrobyt Ojczyzny od mojej so-
lidnej pracy, zaś młodzieży i dzieci, od nauki w szkole.
Nie wolno nam się zwalniać z tej odpowiedzialności.

Co ja sam zrobiłem dla mojej Ojczyzny? Jak wy-
pełniam moje obowiązki obywatelskie? Jakie miejsce
w moim sercu zajmuje troska o przyszłość Polski?

Moi drodzy! Ojcowie, dziadkowie i nasi przodkowie
kultywowali tradycje i zwyczaje, które określały wiel-
kość i unikalność polskiej kultury.Amy dziś garściami
przyjmujemy różne, niekoniecznie dobre wzorce z Za-
chodu, wstydząc się własnej spuścizny, czyli tego, co
Polskę stanowi. Nasze matki nasze wyszywały kiedyś
biało-czerwone flagi i proporce, troskliwie je przecho-
wując, a dziś nawet nie chce się nam wywiesić biało-
czerwonej flagi przed domem w narodowe święto! Oj-
cowie przekazywali swoim dzieciom wiarę katolicką,
która nierozłącznie związana jest z istotą polskości.
A dziś? Ksiądz uczy modlitwy na religii, bo rodzice na
to nie mają czasu.

Bogatą spuściznę polskości zostawili nam nasi
przodkowie, nasi rodzice. Taką spuściznę otrzymaliś-
my i nie wolno nam jej zmarnować! Polska, to nasza
matka i żywicielka. Trzeba o nią dbać i zabiegać. Pa-
miętajmy o tym! I zapamiętajmy słowa Jana Pawła II,
który powiedział: „Nie pragnijmy takiej Polski, która
by nas nic nie kosztowała”.

23 listopada 2014 roku odbył się wyjazd członków
Stowarzyszenia do Nowego Targu, gdzie najpierw
uczestniczyliśmy w Mszy św. w kościele św. Jadwigi.
Serdecznie przywitał nas miejscowy ks. Proboszcz
i opowiedział o kościele.

Dla nas ciekawostką był fakt, że świątynia w której
się znajdowaliśmy, jest zbudowana dokładnie według
tego samego planu, co nasza w Niedźwiedziu. Zainte-
resował nas inny wystrój wnętrza, ale porównując je
można powiedzieć, że każda z nich jest ciekawa i pięk-
na.

Następnie odbył się wspólny obiad i występ kabaretu
„Pod Wyrwigroszem” z Krakowa. Należy podkreślić.
iż nasza grupa liczyła 90 osób - świadczy to o tym, jak
chętnie osoby niepełnosprawne uczestniczą w życiu
kulturalnym (wspólne wyjazdy), a przez to integrują
się ze społecznością.

W dniu 14 grudnia 2014 roku w siedzibie Stowarzy-
szenia na „starej plebanii”, odbyło się Spotkanie Wigi-
lijne dla osób samotnych i w podeszłym wieku. Jego
gospodarzem był ks. Dziekan Marek Wójcik, ucze-
stniczyli również ks. Wikary Tomasz Nowak, oraz
przełożona Sióstr Franciszkanek Janina Rokosz. Wła-
dze lokalne reprezentował Przewodniczący Rady
Gminy Edward Krzysztofiak. Paczki dla uczestników
spotkania ufundował Wójt Gminy Janusz Potaczek.

Przygotowywanie potraw wigilijnych rozpoczęto
tydzień wcześniej. Do pięknie udekorowanego stołu
zasiadły 74 osoby. Świętowanie rozpoczęto od wspól-
nej modlitwy i wzajemnego składania sobie życzeń.
Po posiłku był program słowno-muzyczny przygoto-
wany przez Agatę Napora, Katarzynę Pająk oraz Jana
Rataja, czyli wspólne śpiewanie kolęd.

Pragniemy szczególnie podziękować za dekorację,
obsługę i opiekę podczas imprezy następującym oso-
bom: Anna i Janina Cichórz, Monika i Małgosia Pota-
czek, Urszula Karpierz, Łukasz Cichórz, Bernard Ja-
goda, Hubert i Bartek Karpierz.

Wszystkim wymienionym - i nie wymienionym -
wielkie Bóg zapłać!



Dobiega końca rok 2014. W celu
jego oceny, spotykam się tradycyj-
nie z Gospodarzem Gminy.

Na wstępie rozmowy pragnę ser-
decznie pogratulować Panu wybo-
ru na piątą z rzędu kadencję Wójta
i proszę o ocenę przebiegu ostatniej
kampanii do wyborów samorządo-
wych, oraz krótki komentarz do ich
wyników.

Czy, i na ile udało się zrealizować
zadania przewidziane do wykona-
nia w roku 2014?

Czy miało miejsce jakieś wyda-
rzenie, które w sposób szczególny
zapadłoby Panu w pamięć?

Kampania do wyborów samorzą-
dowych przebiegała bardzo spokoj-
nie. Nie było żadnych incydentów
z nimi związanych. Dziękuję i gra-
tuluję wszystkim spokojnej i mery-
torycznej kampanii. Zarówno tym,
którzy zostali wybrani do różnego
rodzaju władz samorządowych, jak
i tym, których wyborcy nie obda-
rzyli zaufaniem. Szczególnie dzię-
kuję moim kontrkandydatom, Pa-
nom: Rafałowi Rusnakowi i Janowi
Kochniarczykowi. To był przykład
wyrazu troski o naszą „małą ojczy-
znę” i pokazanie, że da się prowa-
dzić kampanię wyborczą, nie skłó-
cając mieszkańców Gminy.

Panu Rafałowi gratuluję zdobycia
mandatu Radnego Rady Powiatu
Limanowskiego. Cieszę się, gdyż
w czasie ostatniej kadencji nie mie-
liśmy żadnego przedstawiciela we
władzach powiatowych. Myślę, że
razem uda nam się załatwić parę
spraw dla naszej Gminy.

Kończąc ten temat, mam wielką
prośbę do naszych mieszkańców:
często w trakcie rozmów z kandy-
datami padały pretensje, sugestie
i propozycje dotyczące sprawowa-
nia funkcji Wójta, Radnych Rady
Gminy, czy pracowników Urzędu
Gminy. Dlatego proszę, przekażcie
je pisemnie lub ustnie. Jestem do
Państwa dyspozycji. To przyczyni
się do poprawy jakości zarządzania

Gminą, tylko trzeba trochę odwagi.
Bardzo o to proszę! I jeszcze jedna,
bardzo pozytywna sprawa. Nasza
Pani Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Podobinie Barbara
Dziwisz, została wybrana Radną
Sejmiku Małopolskiego. Mimo, że
z okręgu zwanego umownie „pod-
halańskim”, to myślę, że o naszych
problemach będzie pamiętać. Ser-
decznie gratuluję tego wyboru i pro-
szę o nas nie zapominać.

Tak, praktycznie wszystkie zapla-
nowane tematy inwestycyjne zosta-
ły zrealizowane. Przede wszystkim
zakończenie i oddanie do użytku
hali sportowej w Zespole Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Porę-
bie Wielkiej.

Dzięki pomocy finansowej Woje-
wody Małopolskiego, ściślej, Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji
(800 tys. zł) wyremontowaliśmy aż
pięć mostów, z tego 2 praktycznie
wybudowane od nowa. Trzy mosty
w Koninie na potoku Konina w cią-
gu dróg do osiedli Szwaje, Woźne,
Lupy - Bednarze. Po jednym w Ko-
ninkach (do osiedla Zagronie) i w
Porębie Górnej do osiedla Zapały.
Z funduszy Wojewody wykonaliś-
my remont pięciu dróg: w os. Rapty
w Podobinie, Nowe Gliniska w Nie-
dźwiedziu, Kopajdy w Porębie Gór-
nej, Mościska w Koninkach i Hala-
my w Koninie. Urząd Marszałkow-
ski dofinansował nam w 50% trzy
drogi rolnicze.

Wszystkie placówki oświatowe
zrealizowały swoje najpilniejsze
potrzeby, m.in: Przedszkole w Po-
rębie Wielkiej: remont łazienek par-
teru; modernizacja kuchni poprzez
m.in. zamianę pieca opalanego wę-
glem na piec gazowy. To już ostat-
nia kuchnia węglowa w placówkach
użyteczności publicznej na terenie
naszej Gminy.

Dzięki dotacjom unijnym wyre-
montowane zostało boisko sporto-
we wraz z budynkiem klubowym
GKS „Orkan” i wykonany II etap

rewitalizacji centrum Niedźwie-
dzia. Dziękuję władzom Powiatu,
szczególnie Panu Staroście Janowi
Puchała i Dyrektorowi Powiatowe-
go Zarządu Dróg Markowi Urbań-
skiemu. Dzięki ich decyzjom wyko-
nane zostały odwodnienia dróg po-
wiatowych: do granicy gminy w Po-
dobinie; do szkoły do kapliczki
w Niedźwiedziu; centrum Koniny
od przystanku PKS do Pazyrówki;
Koninki powyżej i poniżej kościo-
ła. Te prace dadzą efekt w czasie ko-
lejnej powodzi (oby jej nie było!)

Zostały wykonane także zadania
mniejszej wagi, również potrzebne
mieszkańcom. Wykazy tych zadań
wykonanych w trakcie całej kaden-
cji posiadają radni, sołtysi, członko-
wie Rad Sołeckich. Można się z ni-
mi zapoznać w referacie technicz-
no-inwestycyjnym Urzędu Gminy.

To przede wszystkim listopadowe
wybory samorządowe, o których
mówiłem wcześniej. Drugie istotne
wydarzenie, to uroczystość Koro-
nacji figury Matki Boskiej Fatim-
skiej w porębiańskim kościele para-
fialnym, która była połączona z uro-
czystością poświęcenia i oddania do
użytku hali sportowej w miejscowej
szkole. Tylu dystyngowanych gości
już dawno nie gościło w naszej gmi-
nie. Był ks. Biskup Jan Zając, Sena-
tor Stanisław Hodorowicz, Poseł
Wiesław Janczyk, Wojewoda Jerzy
Miller i wielu innych, zacnych go-
ści. Jest się naprawdę z czego cie-
szyć. Koszt budowy - ponad 4,5 mi-
liona zł, z czego Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki dofinansowało nas
kwotą około 1,5 miliona zł. Obiekt
prezentuje się okazale i wzbudził
zazdrość moich kolegów po fachu,
tj. burmistrzów i wójtów sąsiednich
miast i gmin. Gmina, i ja osobiście,
otrzymaliśmy kilka wyróżnień, dy-
plomów i nagród. Zostałem zapro-
szony na spotkanie z Panem Pre-
zydentem Bronisławem Komorow-
skim z okazji Dnia Samorządu Te-
rytorialnego.
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Pozostają jednak do rozwiązania
w roku 2015 dwa poważne tematy:

- : Nie udało się bowiem
zbilansować kosztów ich wywozu
z wpłatami mieszkańców. Sądziliś-
my, że ilość śmieci się zmniejszy po
wywiezieniu ich ze strychów i piw-
nic. Stało się odwrotnie! Śmieci
z miesiąca na miesiąc przybywa,
mimo ich każdorazowego ważenia
wagą automatyczną z wydrukiem.
W 2015 r. zmieniliśmy system. Pła-
cimy ryczałtem miesięcznym jed-
nakowym, niezależnym od ilości
dostarczanych śmieci. Teraz musi-
my zbilansować wpłaty mieszkań-
ców, tak, by nie było deficytu. Z na-
szych wyliczeń wynika, że niestety
śmieci muszą podrożeć. Wyliczy-
my dokładnie o ile, i przedstawimy
wnioski Radzie Gminy.

- Musimy bardzo szybko
przyjrzeć się, skąd radykalnie wzro-
sło zużycie wody, a wpłaty za nią są
takie same. Opracowaliśmy bardzo
szczegółowe mapy, na które zostały
naniesione linie wodociągowe
z podłączami do poszczególnych
domów. Na wiosnę zlecimy doko-
nanie kontroli poszczególnych pod-
łączeń przez obcą firmę, która do-
kładnie wyjaśni, dlaczego woda leci
z kranu, a wodomierz się nie obra-
ca? Dziwne zjawisko z którym trze-
ba definitywnie skończyć. Będzie
problem z budżetem na rok 2015.
Same koszty oświaty i wychowania
wzrosły w porównaniu do r. 2014,
o 1 322 000 zł. Tutaj musi wkroczyć
Komisja Budżetowa Rady Gminy
i skontrolować absurdalne wylicze-
nia dyrektorów placówek oświato-
wych. Stosowne pisma uprzedzają-
ce o tym, zostały do nich wysłane.
Cięcia będą duże, bo budżet to nie
worek bez dna, tym bardziej, że do-
chód Gminy spada, gdyż bankrutują
firmy działające na naszym terenie.

Tak, jak już wcześniej mówiłem,
moje priorytetowe zadanie na na-
stępną kadencję to oddłużenie Gmi-
ny. Wprawdzie zadłużenie dotyczy
zadań inwestycyjnych; np.koszt bu-
dowy hali sportowej i rozbudowy
budynku szkoły w Porębie Wielkiej
zmusił nas do zaciągnięcia kredytu

w wysokości ok. 3 milionów zł, ale
taki był warunek, abyśmy mogli
skorzystać z dofinansowania tego
zadania z budżetu Państwa, ściślej
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Dlatego teraz każde zadanie będzie
przedstawione Radzie Gminy i ona
będzie rozstrzygać, co realizować?
To niewątpliwie będzie bardzo tru-
dne zadanie. Dam pierwszy z brze-
gu przykład: chodniki. Chodnik
w Koninkach jest poza jakąkolwiek
dyskusją, gdyż lada dzień oczeku-
jemy decyzji Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego o przyznaniu
środków pomocowych, o które sta-
ramy się już od dwóch lat. Musimy
również zabiegać o dofinansowanie
budowy tego chodnika przez Za-
rząd Powiatu Limanowskiego. Jego
koszt, to kwota ok. 900 tys. złotych.

Aco dalej? Są propozycje budowy
kolejnych odcinków przy drogach
powiatowych (przy drogach gmin-
nych na razie nie wchodzą w rachu-
bę):

- od granicy z Niedźwiedziem do
Dziołku (opracowana dokumenta-
cja, uzyskane pozwolenie na budo-
wę brak środków finansowych);

- od cmentarza do budynku p. Ba-
rutowicz w Porębie wstrzymałem
wykonanie dokumentacji z uwagi
na brak środków finansowych;

- od kościoła do górnej części Ko-
niny. To może być realizowane rów-
nież po otrzymaniu środków pomo-
cowych. Ale kolejność tych zadań
ustali Rada Gminy.

To samo będzie z remontami, czy
odbudową dróg gminnych. Obecnie
rocznie możemy wykonać 2 - 3 ta-
kie drogi w poszczególnych sołec-
twach.Azgłoszeń jest już na 2015 r.
po kilkanaście w sołectwie. I tutaj
bardzo ważną rolę będą mieli sołty-
si, członkowie Rad Sołeckich i rad-
ni. To również nie będą łatwe decy-
zje, ale nie ma innej drogi. Te decy-
zje będą zamieszczane w gminnym
Biuletynie „Zgoda”. Nie dotyczy to
jedynie zadań związanych z usu-
waniem skutków klęsk żywioło-
wych w infrastrukturze komunal-
nej. Tutaj zasady są jednoznaczne.
Dotyczą powodzi powstałych w la-
tach 2012-2014. My mieliśmy tylko
powódź w 2014 roku. Komisja Wo-
jewody była bezlitosna i „cięła”

równo. Zasady przyznawania środ-
ków powodziowych są bardzo, bar-
dzo rygorystyczne, np. zadania mu-
szą być uszeregowane w kolejności
od najważniejszego do mniej waż-
nego w liczbie maksymalnie pięciu
rocznie. Zadania te muszą być ujęte
w protokołach strat pozytywnie
zweryfikowanych przez Komisję
Wojewódzką. Zgłaszane obiekty
powinny mieć uregulowane prawo
własności (własność notarialna
Gminy), lub rozpoczęte procedo-
wanie w tym zakresie. Procedo-
wanie musi się zakończyć w czasie
6 miesięcy, co przy obecnych prze-
pisach jest nierealne. Będziemy jed-
nak walczyć!

Jedno z istotnych zadań w 2015
roku to budowa 170 instalacji solar-
nych. Szkoda tego zadania, bo w ro-
ku zgłosiło się tylko 141 chętnych
i wszyscy instalacje mają wykona-
ne. Dodatkowo z oszczędności wy-
konaliśmy w 2014 roku 23 instala-
cje. A mogliśmy wykonać trzy razy
tyle, no ale teraz to już musztarda po
obiedzie. Trzeba podziękować tym,
którzy skutecznie zniechęcili mie-
szkańców naszej Gminy do instala-
cji solarów.

W perspektywie lat 2014-2018 są
konieczne do realizacji takie zada-
nia, jak: wykonanie termomoderni-
zacji pięciu obiektów użyteczności
publicznej, rozbudowa kanalizacji
i wodociągów, pomoc Spółce „Gor-
czańskie Wody Termalne” w budo-
wie basenów solankowych w Porę-
bie Wielkiej. To chyba wszystkie
strategiczne tematy.

Na koniec pragnę wszystkim mie-
szkańcom Gminy, czytelnikom
Biuletynu „Zgoda” i gościom prze-
bywającym w Gorcach, by ziściły
się wszystkie życzenia wypowie-
dziane przy wigilijnym stole.

Do Siego Roku?

Śmieci

Woda:

Jakie zadania uważa Pan za prio-
rytetowe do wykonania w r. 2015,
oraz w kadencji 2014-2018?

W imieniu naszych Czytelników
oraz własnym, dziękuję za rozmo-
wę. Życzę Panu i Pańskiej Rodzi-
nie zdrowia oraz wszelkiej pomy-
ślności w Nowym 2015 Roku!

Rozmawiał Stanisław Stopa
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I tak dobiliśmy do „setki”. A zaczęła się ta przygoda
przed 19 laty, kiedy to z inspiracji i za namową ówcze-
snego Wójta śp. Franciszka Łabuza, wydany został
trzeci z kolei, a pierwszy pod moim kierownictwem
numer Biuletynu, rozpoczynający systematyczną jego
edycję trwającą po dzień dzisiejszy (wcześniej uka-
zały się sporadycznie dwa numery). Tytuł „Zgoda”,
którego autorką jest p. Maria Kuczaj, ukierunkowała
linię naszego pisma: działanie na rzecz pojednania,
spokoju i łączenia, nie zaś dzielenia, szukania sensacji,
drażnienia, poniżania i deptania godności, które to zja-
wiska tak bardzo się rozpleniły i dokuczają nam w dzi-
siejszej, zrelatywizowanej moralnie rzeczywistości.
Robiliśmy wszystko, by tę linię utrzymać i zachować.

Osiemnaście lat pracy. Kawał czasu. 100 wydanych
numerów. Ponad 2200 zadrukowanych stron formatu
A-4 (to książka o objętości 4600 stron). Setki fotogra-
fii, na których utrwalone zostały najważniejsze wy-
darzenia i postacie z historii ostatnich 18 lat Gminy.
Kontakty i wywiady z ciekawymi, niejednokrotnie
pierwszoplanowymi postaciami życia publicznego
w powiecie, województwie i kraju. Wiele ciekawych
rozmów z ludźmi z naszego terenu - w tym z tymi - któ-
rzy już odeszli. Dzięki rozmowom pozostaną na zaw-
sze w świadomości obecnych i przyszłych mieszkań-
ców naszej, pięknej ziemi.

Czy wszystko się udało, było „super”? Na pewno nie.
Staraliśmy się, na ile mogliśmy. Na kolegium redak-
cyjnym przed każdym, kolejnym numerem pisma,
omawiając i planując jego tematykę, mieliśmy przed
oczyma zobowiązujący jego tytuł. Świadomość ta to-
warzyszyła nam niezmiennie przez owe 100 numerów
redagowania gazety. Czasem spotykaliśmy się z róż-
nymi, krzywdzącymi nas zarzutami: a to, że jesteśmy
pismem komunistycznym, a to, że konfesyjnym, przy-
kościelnym. Zarzucano nam niekiedy cenzurę tek-
stów, co było dla nas smutne i niesprawiedliwe. Za-
pewniam, że nigdy, powtarzam, nigdy nikt nie cenzu-
rował zamieszczanych na łamach „Zgody” tekstów.
Autoryzacji podlegały jedynie informacje Wójta Gmi-
ny oraz wywiady ze wszystkimi osobami, które takiej
autoryzacji sobie zażyczyły.

„Zgoda” to nie tylko gazeta do czytania „na dziś”,
opisująca wydarzenia z życia gminy na bieżąco. To
także kronika i historyczne źródło wiedzy o nas i na-
szych czasach dla przyszłych pokoleń czytelników.

„Zgoda” mogła się ukazywać dzięki dobrej woli wie-
lu, wielu osób. Najbardziej zasłużonym spośród nich
składam poniżej imienne podziękowanie, zaś w tym
miejscu pragnę wyrazić je Wszystkim, u których go-
szcząc, przyjmowani byliśmy zawsze uprzejmie.

Na koniec pragnę wspomnieć o Was drodzy Czytel-
nicy, dla których redagowany jest Biuletyn. Wiem, że
oczekujecie na każdy, kolejny jego numer. Wiem też,
że niemałe grono z Was kompletuje „Zgodę” od same-
go początku jej istnienia. Wiem również, iż Biuletyn
jest niejednokrotnie źródłem wiedzy dla uczniów i na-
uczycieli.

„Zgoda” czytana jest nie tylko na naszym terenie, ale
także poza granicami gminy: w powiecie, wojewódz-
twie, także poza granicami Polski. To wszystko doda-
je sił, otuchy i mobilizuje do wytrwałości w poszuki-
waniu i docieraniu do coraz to nowych źródeł wiedzy.

Krytykom, którzy wytykają nam błędy i potknięcia
po to, aby wyeliminować je z pisma, należą się słowa
podziękowania, bowiem są dla nas cennymi wskazów-
kami; co poprawić, zmienić, jak lepiej i ciekawiej ro-
bić gazetę? Oddzielnym tematem są tzw. krytycy „za-
wodowi”, którzy robią to wyłącznie z wewnętrznej po-
trzeby jątrzenia. Ale i oni są potrzebni, bowiem życie
bez nich byłoby zbyt proste i piękne.

Stanisław Stopa

Pragnę serdecznie podziękować obecnym i byłym
Współpracownikom Biuletynu, w szczególności:

- Księdzu Dziekanowi Markowi Wójcikowi - jedynej
osobie, która towarzyszy „ZGODZIE” od jej zarania,
informując o religijnych aspektach życia niedźwiedz-
kich parafian! Także za kolportaż gazety przy kościele.
Księże Dziekanie - Bóg zapłać!

- Wydawcom w osobach Wójtów: Janusza Potaczka
i śp. Franciszka Łabuza.

- Pracownikom Urzędu Gminy, chętnie służącym po-
mocą, udzielającym informacji i rad niezbędnych przy
redagowaniu gazety.

- Koleżankom: Annie Liberda, Marii Lupa,
- obecnym i byłym współ-

pracowniczkom pisma.
- Pracownikom Drukarni „Filmotechnika Kraków”

z panami Zdzisławem Sroką i Ryszardem Kubowi-
czem na czele.

- Pracownikom Drukarni „MM”w Limanowej ze
szczególnym wyróżnieniem p. Pawła Zelka.

- Wszystkim Paniom i Panom, którzy zajmowali się
bezinteresownym kolportażem biuletynu na terenie
Gminy;

- Wszystkim Autorom, którzy gościli na łamach na-
szego Biuletynu.

Annie
Stożek, Teresie Smreczak
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W dniu 13 października 2014 roku parafianie w Porębie Wielkiej przeżyli wielką uroczystość Koronacji figury
Matki Boskiej Fatimskiej, patronki parafii. Niestety, do chwili zamknięcia numeru nie otrzymaliśmy materiału
tekstowego, prezentujemy zatem dokumentację fotograficzną tej uroczystości. Red.
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Przedostatnia sesja Rady Gminy...

Ostatnia sesja Rady Gminy...

...odbyła się 30 października 2014 roku. Obok rad-
nych wzięli w niej udział: Starosta J. Puchała z zastęp-
cą F. Dziedziną, Wójt J. Potaczek, Skarbnik Gminy
S. Smreczak, Kierowniczka Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Z. Szymańska, kandydat na stano-
wisko wójta w zbliżających się wyborach J. Kochniar-
czyk, sołtysi oraz grupa mieszkańców.

Obrady rozpoczęła informacja J. Potaczka o pracy
Wójta w okresie między sesjami. Następnie Przewod-
niczący E. Krzysztofiak poinformował radnych o tym,
że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozy-
tywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I półro-
cze. Jako, że, Komisja Rewizyjna Rady Gminy wydała
identyczną opinię, radnym nie pozostało nic innego,
jak podjąć pozytywną decyzję o realizacji budżetu, co
też jednogłośnie uczyniono.

Miłym akcentem sesji były wystąpienia Starosty Ja-
na Puchały, Wicestarosty Franciszka Dziedziny oraz
Wójta Janusza Potaczka, którzy podziękowali sobie
wzajemnie za owocną i zgodną współpracę w mijają-
cej kadencji oraz wyrazili pragnienie jej kontynuowa-
nia w przyszłości, o ile wyborcy powierzą im dalsze
pełnienie swoich funkcji w zbliżających się wyborach
samorządowych. Janusz Potaczek w podziękowaniu
za ową współpracę podarował od siebie Janowi Pucha-
le pamiątkowy prezent w postaci modelu samochodu
wykonanego w całości ze szkła. F. Dziedzina otrzymał
kwiaty od wiceprzewodniczącej RadyAnny Liberda.

Po miłym przerywniku, radni wraz z obecnymi na se-
sji mieszkańcami przedyskutowali nurtujące ich pro-
blemy (drogi, nieruchomości). Postanowiono przepro-
wadzić dalsze rozmowy z zainteresowanymi.

Dalszą część sesji wypełniły dyskusje nad kolejnymi
punktami porządku obrad w wyniku których radni:

- wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości do gmin-

nego zasobu nieruchomości (chodzi o działkę w Porę-
bie Wielkiej) z przeznaczeniem na drogę gminną;

- upoważnili Wójta Gminy do podjęcia wstępnych
działań dotyczących przejęcia na własność gminy czę-
ści drogi biegnącej po terenie RZGW w Porębie Wlk.;

- zdecydowali o przystąpieniu do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

- uchwalili program współpracy z organizacjami po-
zarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, osobami prawnymi i jednostka-
mi organizacyjnymi działającymi na podstawie prze-
pisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w RP i stosunku Państwa do innych kościołów i związ-
ków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności su-
mienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego na 2015 rok;

- uchwalili zmiany w budżecie gminy na 2014 rok;
- dokonali zmiany Uchwały nr XL 296/13 w sprawie

wieloletniej prognozy finansowej gminy.
Sesję zakończyły wolne wnioski oraz zapoznanie się

z pismami, które wpłynęły od mieszkańców.

...miała miejsce w dniu 13 listopada 2014 roku. Zdo-
minowała ją dyskusja na temat projektu Natura 2000.

Radni podjęli na niej dwie uchwały:
- w sprawie rozpatrzenia skargi A. Kołodzieja z Ko-

niny, którą uznano za bezzasadną;
- anulowania Uchwały Rady Gminy z dnia 30 wrze-

śnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetar-
gową dzierżawę nieruchomości.

Sesję zakończyło wykonanie pamiątkowego zdjęcia
widniejącego u góry.

Stanisław Stopa
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II sesja nowo wybranej Rady Gminy…

…odbyła się w dniu 4 grudnia. W dawnej sali kino-
wej Domu Kultury (tu bowiem po remoncie budynku
umiejscowiona została sala obrad) zebrali się wszyscy
radni, Wójt J. Potaczek, radny powiatowy R. Rusnak,
przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej M. Ta-
lar, kierowniczka GCK J. Zapała, kierowniczka GOPS
Z. Szymańska, dyrektorzy szkół: E. Kurek,A. Ślazyk,
T. Zawirski, pracownicy Urzędu Gminy: A. Adam-
czyk, M. Cichański, S. Grzywacz, sołtysi. Obradom
przysłuchiwali się J. Kochniarczyk i M. Mrowca.

Po przyjęciu porządku i protokołu z poprzedniej se-
sji, ślubowanie złożył radny z Koniny Radosław Kap-
turkiewicz, który z przyczyn obiektywnych nie mógł

być obecny na sesji inauguracyjnej. Rafał Rusnak ode-
brał z rąk Wójta List Gratulacyjny w uznaniu za wybór
na radnego do Rady Powiatu w Limanowej.

Następnie J. Potaczek złożył informację o zrealizo-
wanych zadaniach inwestycyjnych w minionej kaden-
cji oraz odpowiedział na zapytania radnych dotyczą-
cych tejże informacji.

Kolejnym punktem obrad były wybory stałych Ko-
misji Rady Gminy, poprzedzone wyczerpującą infor-
macją regulaminową podaną przez Przewodniczącego
Edwarda Krzysztofiaka.

W wyniku tychże wyborów wyłonione zostały wła-
dze oraz skład osobowy poszczególnych Komisji Ra-
dy Gminy. I tak:

- Komisja Rewizyjna: przewodnicząca - Palka Hali-
na zastępca - Palac Joanna, członkowie: Domagała Ta-
deusz, Rapciak Franciszek, Wielowski Wojciech.

- Komisja sportu, turystyki, rekreacji i młodzieży:
przewodniczący-Wielowski Wojciech, zastępca - Sko-
wronek Joanna, członkowie: Kapturkiewicz Rado-
sław, KościelniakAlbina, Mysza Marek.

- Komisja budżetu, finansów, działalności gospodar-
czej i planowania: przewodniczący - Mysza Marek,
zastępca - Kościelniak Albina, członkowie: Dziedzic
Zenon, Krzysztofiak Edward, Najda Tomasz, Wsolak
Kazimierz.

- Komisja leśnictwa, ochrony środowiska, gospodar-
ki wodnej, terenowej i porządku publicznego: prze-
wodniczący - Wsolak Kazimierz, zastępca - Domagała
Tadeusz, członkowie: Adamczyk Adam, Kapturkie-
wicz Radosław, Rapciak Franciszek.

- Komisja oświaty, kultury, opieki społecznej i zdro-
wia: przewodniczący - Najda Tomasz, zastępca - Li-
berda Anna, członkowie: Adamczyk Adam, Dziedzic
Zenon, Palac Joanna, Palka Halina, Skowronek Joanna

W dalszej kolejności obrad, radni po wcześniejszym
przedyskutowaniu:

- pozostawili wysokość diet na dotychczasowym po-
ziomie (500 zł dla radnego, 700 zł dla wiceprzewod-
niczących Rady Gminy i Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej oraz 1200 zł dla Przewodniczącego Ra-
dy);

- wyrazili zgodę na propozycję J. Potaczka o nie pod-
noszeniu wynagrodzenia dla Wójta i pozostawieniu go
na tym samym poziomie. Wynosi ono ponad 8 tys. zł.
brutto (i jest jednym z najniższych w powiecie);

- dokonali zmian w budżecie gminy na 2014 rok za-
proponowanych przez Wójta Gminy;

- dokonali zmiany uchwały nr XL/296/13 dotyczącej
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy;

- pozostawili wysokość podatków i opłat lokalnych
na dotychczasowym poziomie, co oznacza, że obowią-
zują stawki takie, jak w 2014 roku. Wyjątek stanowi
abonament za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, który
radni podnieśli o 1 zł + VAT. Wysokość opłaty za pobór
wody pozostaje bez zmian.

Stanisław Stopa



Po raz czterdziesty muzycy, gawędziarze, śpiewacy,
grupy obrzędowe i zespoły walczyły o nagrody i wy-
różnienia podczas jubileuszowej, 40 edycji „Limano-
wskiej Słazy”, która odbyła się w dniach 6 - 9 listopa-
da w Limanowej.

Uczestniczyły w niej 683 osoby: 13 zespołów regio-
nalnych, w tym 8 dorosłych, 2 młodzieżowy i 3 dzie-
cięce, 4 grupy regionalne, 16 muzyk w tym 12 doro-
słych, 3 młodzieżowe i 1 dziecięca; 14 instrumentali-
stów, w tym 9 dorosłych, 1 młodzieżowy i 4 dzieci;
14 śpiewaków solistów, w tym 5 dorosłych, 1 młodzie-
żowy, 8 dzieci; 6 grup śpiewaczych, w tym 4 doro-
słych, 1 młodzieżowa i 1 dziecięca; 11 gawędziarzy,
w tym 5 dorosłych, 1 młodzieżowy i 5 dzieci; 3 mi-
strzów z uczniami.

Nie mogło zabraknąć w tej prestiżowej imprezie
przedstawicieli naszego folkloru. Tym razem honoru
naszej Gminy bronili przede wszystkim górale z Nie-
dźwiedzia i Poręby Wielkiej.

Oto wyniki naszych:

z Poręby Wielkiej;
z Niedźwiedzia;

z Niedźwiedzia.

z Koniny;
z uczniem

z Niedźwiedzia.

z Niedźwiedzia;
z Poręby Wielkiej.

S. Stopa

Pośród wiernych, którzy z roku na rok coraz liczniej
wypełniają kościół w Święto Niepodległości, obecni
byli przedstawiciele władz Gminy z Wójtem Janu-
szem Potaczkiem, przedstawiciele samorządu, peda-
godzy, poczty sztandarowe. Animację muzyczną litur-
gii upiększyła gminna orkiestra dęta pod batutą Syl-
wii Karpierz. Reasumując, było godnie, uroczyście,
barwnie, a to za sprawą strojów regionalnych w które
ubranych było wielu uczestników uroczystości. SS

I MIEJSCE

Bronisław Kaczor
Karol Adamczyk
Hubert Adamczyk

II MIEJSCE

Stanisław Kurek
Tadeusz Wielgus Jakubem Woja-
Kowskim

III MIEJSCE

Paweł Smaciarz „Porymbianie”

Jak co roku, 11 listopada - dzień Święta Niepodległo-
ści obchodziliśmy w naszej Gminie uroczyście. O go-
dzinie 10.00 w kościele parafialnym w Niedźwiedziu
odprawiona została Msza święta w intencji Ojczyzny.
Nabożeństwo poprzedził występ młodzieży szkolnej
z Podobina, która zaprezentowała specjalny montaż
słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym, zwią-
zany z tematyką odzyskania niepodległości przez Pol-
skę po 123 latach życia pod zaborami. Następnie roz-
poczęła się Msza św. w intencji Ojczyzny, którą odpra-
wił ks. Dziekan Marek Wójcik z ks. Wikarym Toma-
szem Nowakiem. Na uwagę zasługuje piękna, pełna
patriotycznych treści homilia, wygłoszona przez księ-
dza Dziekana.

Serdecznie dziękuję w imieniu własnym i męża Ta-
deusza tym wyborcom, którzy obdarzyli nas zaufa-
niem i oddali na nas głos w wyborach w dniu 16 listo-
pada 2014 roku.

Będąc radną przez trzy kadencje czasu nie zmarno-
wałam. Jestem dumna z tego, co udało nam się zrobić
wraz z kolegami i koleżankami z Rady i p. Wójtem Ja-
nuszem Potaczkiem dla naszej Gminy i wsi Poręba
Wielka - Koninki. To, że nie wszyscy wyborcy to zau-
ważyli i docenili, to trudno, im też dziękuję. Wszyst-
kim życzę dużo zdrowia i wszystkiego dobrego, a no-
wym radnym, by nie zaprzepaścili tego, co z trudem
zostało osiągnięte oraz samych miłych słów od miesz-
kańców. „Radnym się bywa, a człowiekiem zostaje”.

Barbara Cichańska
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Kapituła nagrody Orzeł Agrobiznesu pod honoro-
wym patronatem wicemarszałka Sejmu RP Eugeniu-
sza Grzeszczaka na swoim posiedzeniu w dniu 8 listo-
pada 2014 roku uznała, że Zakład Produkcji Mięsno-
Wędliniarskiej Marek Florczak w Niedźwiedziu speł-
nia wszelkie kryteria do otrzymania nominacji do Orła
Agrobiznesu i postanowiła przyznać jej nominację do
tej nagrody. Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się
podczas 49 edycji OrłówAgrobiznesu w dniu 10 grud-
nia wAuli Domu Literatury w Warszawie.

Nominacja otwiera drogę do zdobycia Orła Agrobiz-
nesu 2015 w 50. jubileuszowej edycji nagrody marzec
2015. W przypadku dotarcia firmy do finału konkursu,
jej właściciel pan Marek Florczak otrzyma honorowy
tytuł i nagrodę Srebrnego Promotora Orłów Agrobiz-
nesu. SS

7 grudnia 2014 r. odbyła się w Domu Kultury w Nie-
dźwiedziu „Estrada Młodych Artystów” pt. „Mikoła-
jowe Czytanie”, zorganizowana z inicjatywy Szkoły
Muzycznej I stopnia w Niedźwiedziu, w której swój
udział miało również Gminne Centrum Kultury.

Tym razem uczniowie Szkoły Muzycznej, oprócz
umiejętności muzycznych, zaprezentowali także zdol-
ności literackie, recytując bajki i legendy o świętym
Mikołaju.

W koncercie, obok uczniów szkoły, wystąpili rów-
nież zaproszeni goście: Anna Zapała (skrzypce), Ela
Mąkowska (fortepian) i trio klarnetowe.

Na koncert, który trwał blisko dwie godziny, dotarł
sam św. Mikołaj, który na koniec imprezy obdarował
wszystkich zebranych słodyczami. SS

ORZEŁ

AGROBIZNESU

W roku urodziło się w naszej gminie dzieci

( dziewczynek i chłopców). Z tego:

- w Koninie (1 dziewczynek i chłopców);

- w Niedźwiedziu ( dziewczynek i chłopców);

- w Podobinie ( dziewczynek i chłopców);

- w Porębie Wielkiej dzieci ( dziewczynek

i chłopców).

2014 81

39 42

27 7 10

17 9 8

11 6 5

26 10

16

Z powyższego wynika, iż w roku naszej gminie

przybyło mieszkańców (przed rokiem było ich )

w tym płci żeńskiej i męskiej. Odnotowaliśmy

zatem po raz kolejny, dodatni przyrost naturalny.

W naszej gminie żyje osób w wieku powyżej

lat ( mężczyzna i kobiet): w Koninie - , w Niedź-

wiedziu - , w Podobinie - , i w Porębie Wielkiej - .

2014

35 34

17 17

11 90

1 10 2

2 5 2

W tymże samym roku zmarło w naszej gminie

mieszkańców; ( kobiety i mężczyzn), z czego:

- w Koninie ( kobiet i mężczyzn);

- w Niedźwiedziu ( kobiet i mężczyzn);

- w Podobinie ( kobiet i mężczyzn);

- w Porębie Wielkiej ( kobiet i mężczyzn).

2014

46 23 23

11 6 5

12 6 6

11 6 5

12 5 12

Seniorzy (najstarsi mieszkańcy poszczególnych wsi)

liczą sobie: w Koninie - lat, w Niedźwiedziu - ,

w Podobinie - , i w Porębie Wielkiej - lata.

Seniorem Gminy jest mieszkaniec Koniny - lat.

Wszystkim życzymy długiego i spokojnego życia!

95 91

92 93

95

Na koniec roku naszą Gminę zamieszkiwało

osób: kobiet i mężczyzn.

W poszczególnych sołectwach mieszka osób:

- Konina - ( kobiet i mężczyzn);

- Niedźwiedź - ( kobiet i mężczyzn);

- Podobin - ( kobiety i mężczyzn);

- Poręba Wlk. - ( kobiet i mężczyzn).

2014

7313 3570 3743

2172 1037 1135

1374 691 683

1282 624 658

2485 1218 1267

Na podstawie danych z Urzędu Gminy według stanu

na dzień 15 grudnia 2014 roku. S. Stopa
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Proszę o przybliżenie swojej Oso-
by naszym Czytelnikom.

Jakie są Pańskie wrażenia po ro-
ku funkcjonowania szkoły?

Czy placówka pedagogiczna, któ-
rą Pan kieruje „ma wzięcie” na na-
szym terenie?

Może nieco szczegółów informa-
cyjnych o strukturze organizacyj-
nej, kadrze pedagogicznej, liczbie
uczniów, rozkładzie zajęć, czy sek-
cjach instrumentalnych?

Jakie warunki winien spełniać
kandydat na ucznia Pańskiej szko-
ły? Które z instrumentów cieszą się
największym „popytem”?

Proszę wymienić najważniejsze
potrzeby szkoły na dziś i na jutro?

Jak się Panu współpracuje z wła-
dzami naszej Gminy, a także gospo-
darzem obiektu, dyrektorem T. Za-
wirskim?

Czego należy życzyć Panu, współ-
pracownikom, wreszcie uczniom
Szkoły w nowym, 2015 roku?

Zatem życzymy, aby spełniły się
owe plany i zamierzenia. Dziękuje-
my Panu Dyrektorowi za rozmowę.
Do Siego Roku!

Urodziłem się w rodzinie muzy-
ków. Mam młodszą siostrę, która
jest skrzypaczką. Rodzice studio-
wali w PWSM w Krakowie, do któ-
rej i ja w późniejszym okresie - rów-
nież zdałem egzamin, ale PWSM
zmieniła już nazwę na - Akademię
Muzyczną.

Całe moje dzieciństwo spędziłem
w Limanowej, gdzie ukończyłem
szkołę podstawową, liceum ogól-
nokształcące, zdałem maturę.

Uczęszczałem też do PSM I St. im
Grażyny Bacewicz w Limanowej
oraz PSM II St. w Nowym Sączu do
klasy fortepianu, gdzie przez rok
prowadziła mnie mgr Teresa Or-
chel. Od klasy II byłem już w klasie
fortepianu prof. Jerzego Łukowicza
- którego później, po ukończeniu
szkoły II stopnia - byłem studen-
tem, również w Akademii Muzycz-
nej w Krakowie, aż do jego śmierci.
Kontynuowałem studia u Jana Lu-
bienieckiego oraz ad. Janusza Sko-
wrona, w którego klasie ukończy-
łem studia, uzyskując tytuł mgr
sztuki. Prócz studiów muzycznych
ukończyłem studia podyplomowe
na Uniwersytecie Jagiellońskim
(Zarządzanie Kulturą), Uniwersy-
tecie Rzeszowskim (Zarządzanie
Oświatą) oraz studia podyplomo-
we w Akademii Muzycznej w Kra-
kowie (Kameralistyka).

Trudno mówić o wrażeniach.
Szkoła dopiero niedawno powstała.

Od 1 września 2014 r. rozpoczęli-
śmy drugi rok działalności, więc są
to dopiero początki, które bardzo
dobrze rokują na przyszłość.

Oczywiście! Świadczy o tym du-
że zainteresowanie i frekwencja
osób przychodzących na przesłu-
chania wstępne. Ilość kandydatów
pojawiających się na przesłucha-
niach przekracza możliwości loka-
lowe naszej szkoły. W tym roku
zgłosiło się 117 kandydatów.

Szkoła prowadzi klasy: fortepia-
nu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary,
fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki,
akordeonu oraz zajęcia teoretyczne
i chór. Wszyscy nauczyciele naszej
szkoły to absolwenci najlepszych
Akademii Muzycznych w Polsce,
posiadają wyższe wykształcenie
kierunkowe z przygotowaniem pe-
dagogicznym.

Szkoła prowadzi również zajęcia
zespołowe - od duetów po orkiestrę
smyczkową i zespół instrumentów
dętych. Obecnie w szkole uczy się
87 uczniów.

Szkoła prowadzona jest przez Sa-
morząd Gminny, jest to szkoła pu-
bliczna. Kandydat do szkoły muzy-
cznej powinien posiadać zdolności
muzyczne oraz wykazywać chęć
kształcenia się i otwierania na nowe

horyzonty. Wszystkie instrumenty
cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród kandydatów.

Wśród wielu potrzeb szkoły mu-
zycznej, najważniejszym jest ulo-
kowanie jej w jednym budynku.
Obecnie jesteśmy „gośćmi” w Ze-
spole Szkoły i Gimnazjum w Nie-
dźwiedziu, dzięki dobrej woli Dy-
rekcji i Grona Pedagogicznego ko-
rzystamy z sal należących do tej
szkoły.

Współpraca z Gminnym Samo-
rządem oraz z Dyrektorem Toma-
szem Zawirskim układa się dosko-
nale. Dzięki wsparciu Rady Gminy
i Wójta zakupiliśmy instrumenty:
elektroniczny stage piano firmy

, 2 saksofony: sopranowy i ba-
rytonowy firmy oraz forte-
pian firmy .

Z dyrektorem T. Zawirskim po-
dejmujemy współpracę podczas or-
ganizacji uroczystości gminnych
(spotkanie opłatkowe nauczycieli
z gminy w 2013 r.) oraz Mikołajowe
czytanie (7. XII. 2014 r).

Zdrowia oraz wytrwałości w rea-
lizowaniu zamierzonych celów.

Ro-
land

Yamaha
Kambel

Rozmawiała Maria Lupa

Jak podaje portal Limanowa.in, drużyna piłkarska GKS „Orkan” z Niedźwiedzia odniosła
duży sukces, zajmując I miejsce w kategorii Żaków podczas XXI Halowego Turnieju o Mi-
strzostwo Powiatu Limanowskiego, rozegranego w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Młodziutkim adeptom piłkarskim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na sporto-
wej niwie.
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Katarzynę Adamczyk, wieloletnią
pracownicę Urzędu Gminy w Niedź-
wiedziu, a przede wszystkim aktyw-
ną działaczkę społeczną, pożegna-
liśmy 1 sierpnia 2014 r. W pełni za-
sługuje na trwałe miejsce w gronie
osób zasłużonych dla naszego te-
renu i pozostanie we wdzięcznej
pamięci mieszkańców. Za aktywną
działalność i pracę społeczną otrzy-
mała odznaczenia: Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą
i Srebrną i Odznakę Honorową Pol-
skiego Komitetu Pomocy Społecz-
nej, Brązowy Krzyż Zasługi, Zasłu-
żony Pracownik Państwowy, Srebr-
ną Odznakę za zasługi dla woje-
wództwa Nowy Sącz.

Urodziła się w 1935 r. w Porębie
Wielkiej - Koninkach. Lata dziecię-
ce przeżyła w bardzo trudnym okre-
sie II wojny światowej. Lata mło-
dzieńcze były już trochę lepsze, bez
strachu i większego głodu. Szkołę
podstawową ukończyła w Porębie
Wielkiej, a w 1952 r. w Rabce Pań-
stwową Zawodową Szkołę Handlo-
wą. W tamtym czasie o pracę było
łatwo toteż znalazła ją w Nadleśnic-
twie w Porębie Wlk., gdzie praco-
wała do 1965 r. Po przeniesieniu
siedziby Nadleśnictwa do Limano-
wej, podjęła pracę w Gminnej Ra-
dzie Narodowej w Niedźwiedziu,
zaś po utworzeniu w 1972 r. Urzę-
du Gminy, pracowała w nim do cza-
su przejścia na wcześniejszą eme-
ryturę w 1981 r. Od 1984 do 1989 r.
pracowała na pół etatu w Gminnej
Spółdzielni .

Pracując zawodowo, mocno an-
gażowała się w prace społeczne.
W latach młodzieńczych była człon-
kiem Związku Młodzieży Wiejskiej
w Porębie Wielkiej, gdzie całe życie
kulturalne toczyło się pod opieką
tejże organizacji. W latach 60-tych,
mieszkając w Podobinie, pracowała

w Kole Gospodyń Wiejskich i była
jego przewodniczącą. Prowadzono
wówczas kursy kroju,szycia, goto-
wania i pieczenia, pikowania kołder,
co na ówczesne czasy było bardzo
potrzebne. Prowadziła Komitet Po-
mocy Społecznej, gdzie zajmowa-
no się gromadzeniem środków fi-
nansowych i rzeczowych, które po-
tem dzielono między osoby i rodzi-
ny najbiedniejsze.

Przez wiele lat pracowała w Ko-
mitecie Rodzicielskim przy szkole
w Podobinie. Aby działać społecz-
nie i realizować zadania wynikające
z potrzeb wsi, powstawały komitety
społeczne, których była członkiem,
prowadząc także ich dokumenta-
cję. Z inicjatywy i działalności społe-
cznej powstało wiele obiektów uży-
teczności publicznej, np. elektryfi-
kacja wsi, sieć wodociągowa, roz-
budowa szkół i przedszkoli, budowa
dróg wiejskich i osiedlowych oraz
dojazdowych do pól uprawnych.

W ostatnich latach swojego życia
bezinteresownie współpracowała
z redakcją biuletynu „Zgoda”. Za-
mieszczaliśmy Jej wartościowe ma-
teriały o tematyce regionalnej, spo-
łecznej i kulturalnej związanej z tra-
dycją naszego regionu.

Do końca swojego życia intereso-
wała się problemami społecznymi
i bieżącymi sprawami. Była zawsze
pogodna, życzliwa, otwarta na in-
nych i taką pozostała we wspomnie-
niach ludzi.

Samopomoc Chłopska

Opracowanie: Anna Liberda

Co mogę powiedzieć o śp. Kasi
Adamczyk?

Anna Blacharczyk z Podobina

Zofia Pankiewicz z Podobina

Bogdan Gawlik z Niedźwiedzia

Same dobre rzeczy.
Jako koleżanka z pracy, mieszkan-
ka Podobina, była bardzo sumienna
i obowiązkowa, koleżeńska, uczu-
ciowa i pomocna w potrzebie. Kie-
dy rozpoczęłam pracę w Urzędzie
Gminy w 1973 r., Kasia już praco-
wała. Znała pracę, służyła radą, po-
magała rozwiązywać problemy,
mieliśmy w niej bratnią duszę.

W latach, kiedy wszystkiego bra-
kowało prowadziła działalność cha-
rytatywną przy rozprowadzaniu
odzieży i sprzętu. Pomagała pisać
prośby lub odwołania do urzędów,
nikomu nie odmówiła w potrzebie.

Kasia „Miciutka”, bo taki miała
przydomek nie miała lekkiego ży-
cia. Mąż zmarł przedwcześnie, zo-

stała sama z 5-giem dzieci i całym
gospodarstwem na głowie. Dzięki
uporowi i energii łączyła pracę za-
wodową z domową i wychowywa-
niem dzieci. Razem pracowałyśmy
przez 19 lat, przemierzając setki ki-
lometrów na piechotę, ponieważ
były to czasy bez samochodów.

Miała duszę społecznika, lubiana
przez sąsiadów, którzy ją często od-
wiedzali, kiedy już miała trudności
z chodzeniem.

Katarzyna Adamczyk zachowała
się w mej pamięci, jako osoba dobra
i ciepła, gotowa pomagać potrzebu-
jącym. Pracowała w Urzędzie Gmi-
ny i jako osoba mądra, służyła zaw-
sze swoja radą i pomocą. Miała du-
szę społecznika. Założyła Koło Go-
spodyń Wiejskich. Bardzo angażo-
wała się w sprawy społeczne, orga-
nizując kursy gotowania i szycia.
Dla śp. Kasi, odkąd pamiętam,spra-
wy naszej wsi były zawsze ważne.
Na dożynki pisała teksty do przy-
śpiewek. Pisała wiersze, była poet-
ką ludową. Bardzo nam Jej brak.

Pani Katarzyna była jedną z pier-
wszych osób, które poznałem tuż
po podjęciu pracy w Podobinie.

Obok pracy zawodowej, wielu o-
bowiązków związanych z prowa-
dzeniem gospodarstwa, znajdowa-
ła zawsze czas na działanie dla śro-
dowiska.

Aż do ukończenia szkoły przez
najmłodszego syna, była aktywna
w pracach Komitetu Rodzicielskie-
go - potem Rady Rodziców.

Gdy w 1980 r. powstawał Społe-
czny Komitet Budowy Szkoły w Po-
dobinie była wśród jego założycieli.
Aż do sfinalizowania zakupu działki
pod budowę Szkoły bardzo aktyw-
nie uczestniczyła w pracach Komi-
tetu polegających głównie na prze-
prowadzaniu zbiórek środków pie-
niężnych. Pozostaje w pamięci jako
Osoba pracowita, pogodna, pełna
empatii.
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Drogi czytelniku, świat wokół nas
zmienia się bardzo szybko i nie cho-
dzi tylko o nowe technologie, zmia-
ny polityczne, klimatyczne czy no-
we mody i trendy społeczne.

Wszystkie te zmiany i inne, które
zachodzą wokół nas szczególnie
wyraźnie odciskają swoje piętno na
naszej młodzieży i na szkole.

W zmieniającym się świecie szko-
ła jest jak zwierciadło tych przeo-
brażeń: młodzież ulega nowym mo-
dom, organizacja szkoły i jej zada-
nia zmieniają się jak w kalejdosko-
pie, pojawiają się nowe zagrożenia,
wchodzą do użytku nowe technolo-
gie i nowe metody nauczania. Za
tym wszystkim, czy chcemy czy nie
chcemy, trzeba nadążać. Nauczy-
ciel, który 20 lat temu kończył stu-
dia wyższe w chwili obecnej funk-
cjonuje w zupełnie innym świecie.

Czy mógłby dobrze wykonywać
swoją pracę gdyby nie nadążał za
zmianami, które wokół niego za-
chodzą? To pytanie retoryczne, od-
powiedź jest oczywista: NIE! Jeżeli
nauczyciel chce być wzorem dla
swoich wychowanków, chce mieć
na nich realny wpływ, musi nadążać
za zmianami, musi być nowoczes-
ny. Musi się ciągle szkolić i dosko-
nalić.

Niestety, szkoły na ogół nie mają
wystarczającej ilości środków, aby
finansować doskonalenie i rozwój
nauczycieli. Dlatego powstają cią-
gle nowe programy finansowane
przez Komisję Europejską, które
skierowane są do sektora edukacyj-
nego, aby umożliwić między inny-
mi doskonalenie się kadry nauczy-
cielskiej. Takim programem jest na
przykład obowiązujący od 2014 ro-
ku ERASMUS+ Mobilność Eduka-
cyjna, który jest kontynuacją pro-
gramu COMENIUS Uczenie się
Przez Całe Życie z lat ubiegłych,
w ramach którego nasza szkoła zre-
alizowała w latach 2010 - 2012 dwa
duże projekty partnerskiej współ-
pracy szkół angażując w wymianę
międzynarodową 31 uczniów i 19
nauczycieli naszej szkoły.

Mając już pewne doświadczenie
w realizowaniu projektów unijnych
postanowiliśmy i tym razem wysłać
wniosek aplikacyjny. Kilkumiesię-
czna praca nad wnioskiem p. Bogu-
sławy Gnieckiej i p. Mariana Talara
przyniosła wspaniałe rezultaty, po-
nieważ nasz wniosek otrzymał ma-
ksymalną ilość punktów i znalazł
się na III miejscu zatwierdzonych
w naszym kraju wniosków w ra-
mach akcji Mobilność Edukacyjna.

Nasz projekt nazywa się „Języki
są kluczem - rozwój poprzez przeła-
mywanie barier”. To projekt trwa-
jący 2 lata i jest w pełni finansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej.
Realizację projektu szkoła rozpo-
częła w sierpniu 2014 r. Jego pod-
stawowe cele obejmują: przełama-
nie językowej bariery komunika-
cyjnej kadry nauczycielskiej i ucz-
niów, doskonalenie umiejętności
językowych nauczycieli uczących
języków obcych, przygotowanie
nauczycieli do planowanych w
przyszłości projektów obejmują-
cych uczniów naszej szkoły, przy-
gotowanie nauczycieli do wprowa-
dzenia do zajęć pozalekcyjnych ele-
mentów języka obcego (CLIL), co
ma być zachętą dla uczniów do na-
uki języków obcych. W ostatnich
latach CLIL stało się słowem -

w edukacji w Europie i na
świecie, właśnie z powodu wzrasta-
jącego zainteresowania takim nau-
czaniem w szkołach gimnazjalnych
i średnich. Ponadto program zakła-
da doskonalenie metod nauczania
przedmiotów ścisłych i języków
obcych, poszerzanie palety różno-
rodnych środków dydaktycznych
zwiększających motywację ucz-
niów, poszerzenie zastosowania te-
chnologii cyfrowych w nauczaniu,
zwiększenie znaczenia metody pro-
jektów w nauczaniu przedmiotów
ścisłych. Cele te zamierzamy osią-
gnąć głównie poprzez położenie na-
cisku na doskonalenie umiejętności
językowych nauczycieli uczących
w naszej szkole. W roku bieżącym
uruchomiony został w szkole kurs

języka angielskiego prowadzony
przez zewnętrzną szkołę języków
obcych przeznaczony dla pracow-
ników szkoły. Bierze w nim udział
11 pracowników, w tym 10 nauczy-
cieli. Część uczestników kursu ję-
zykowego latem 2015 roku wyje-
dzie na dwutygodniowy kurs języka
angielskiego do Wielkiej Brytanii,
aby doskonalić zdobyte wcześniej
umiejętności. Nabyte umiejętności
językowe pozwolą im w przyszło-
ści na branie udziału w różnego ro-
dzaju szkoleniach, warsztatach me-
todycznych, obserwacji pracy szkół
w krajach Unii Europejskiej, peł-
nieniu roli opiekuna uczniów wy-
jeżdżających na wymiany czy pro-
jekty zagraniczne, na korzystanie z
wielu źródeł zasobów edukacyj-
nych dostępnych w Internecie, czę-
sto w języku angielskim i wreszcie
na zastosowanie metody CLIL o
której wyżej wspominaliśmy.

Równie istotne jest dla nas, by na-
uczyciele języków obcych uczący
w naszej szkole języka angielskie-
go i niemieckiego ciągle doskona-
lili swoje umiejętności językowe
i metodyczne w kontakcie z żywym
językiem obcym. Żadne szkolenie
nie zastąpi dwu, lub trzytygodnio-
wego kontaktu z ludźmi mówiący-
mi na co dzień językiem angielskim
czy niemieckim, z kulturą kraju,
w którym ludzie posługują się tymi
językami. Dlatego wśród zadań na-
szego projektu są udziały nauczy-
cieli języków obcych w dwu lub
trzytygodniowych warsztatach ję-
zykowo - metodycznych organizo-
wanych w Niemczech i Wielkiej
Brytanii.

Wreszcie unowocześnianie metod
nauczania przedmiotów ścisłych
jest trzecim z głównych filarów na-
szego projektu.W żadnej innej dzie-
dzinie we współczesnym świecie
nie dokonują się tak wielkie prze-
miany jak w dziedzinie nauk przy-
rodniczych, a co za tym idzie w me-
todach ich nauczania. Aby nadążać
za współczesnymi trendami, pro-
jekt zakłada udział nauczy-

klu

czem
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cieli przedmiotów przyrodniczych
w różnego rodzaju warsztatach me-
todycznych uczących nowoczes-
nych technik w nauczaniu, organi-
zowanych przez renomowane
ośrodki dydaktyczne takich krajów
europejskich jak Hiszpania, Portu-
galia, Grecja, czy Wielka Brytania

Innym projektem finansowanym
przez Komisję Europejską, w któ-
rym bierze udział Zespół Szkoły
i Gimnazjum w Niedźwiedziu jest
projekt o nazwie MUST co jest ak-
ronimem nazwy angielskiej Maths
Understanding Using Science and
Technology. W tłumaczeniu na ję-
zyk polski

.
Projekt ten jest projektem innego

typu niż projekt „Języki są kluczem
rozwój poprzez przełamywanie ba-
rier”. Po pierwsze dlatego, że reali-
zuje go 6 partnerów z różnych kra-
jów: Hiszpanii, Słowenii, Rumunii
i Polski. Wszyscy partnerzy to są
szkoły lub instytucje związane z e-
dukacją. Koordynatorem i autorem
pomysłu jest szkoła IES Mediterra-
nia z Benidorm w Hiszpanii. Z Hi-
szpanii jest poza tym jeszcze dwóch
partnerów i po jednym z pozosta-
łych krajów. Po drugie inny jest cel
projektu, którym jest stworzenie in-
nowacyjnego narzędzia dydaktycz-
nego, którym będzie kurs interneto-
wy z matematyki i fizyki, którzy

stworzą nauczyciele ze szkół part-
nerskich. Kurs będzie zorganizo-
wany na platformie Moodle i będzie
oferowany dla uczniów szkół gim-
nazjalnych w 5 językach: angiel-
skim, hiszpańskim, polskim, sło-
weńskim i rumuńskim.

Czas realizacji projektu przewi-
dziany jest na 2 lata, w którym to
czasie kurs będzie tworzony, tłuma-
czony na języki narodowe partne-
rów, rozpowszechniany wśród nau-
czycieli, testowany przez nauczy-
cieli i uczniów i wreszcie udostęp-
niony jako MOOC, czyli masowy
otwarty kurs online dla uczniów

w dowolnym kraju na świecie. Obe-
cnie różnego rodzaju MOOC-i są
bardzo rozpowszechnioną formą
uczenia się na całym świecie. Nie-
stety nie w Polsce. Nasz udział w
tym projekcie, pomoże choć trosze-
czkę przybliżyć nas do nowoczes-
nych środków stosowanych w edu-
kacji. Nasza szkoła ma możliwość
brania udziału w tym projekcie
dzięki wcześniejszej realizacji in-
nego indywidualnego projektu, rea-
lizowanego przez p. Mariana Talara
w ramach programu COMENIUS

LLP (Uczenie się przez całe życie)
w roku 2013. Był to udział w szko-
leniu organizowanym przez IES
Mediterrania w Benidorm, którego
celem było poznanie metod tworze-
nia kursów matematycznych i fizy-
cznych w MOODLu. Warsztaty te
były również całkowicie sfinanso-
wane przez Komisję Europejską.
Przykład ten wskazuje, jak ważny
jest udział w tego typu projektach.
Pozwala to na rozbudowanie całej
sieci kontaktów ponadnarodowych,
które z kolei umożliwiają w dłuż-
szej perspektywie rozwój kadry
szkolnej, a więc i podnoszenie jako-

ści pracy szkoły poprzez uczestni-
ctwo w ciekawych projektach edu-
kacyjnych. Przez dłuższy czas ob-
szar ten był mocno zaniedbywany.
Mamy nadzieję, że udział szkoły
w tych projektach doda naszej pra-
cy więcej „paliwa” i uczyni naszą
pracę dla dzieci jeszcze ciekawszą
zarówno dla samych nauczycieli,
jak i przede wszystkim dla naszych
uczniów.

Adres projektu MUST w Interne-
cie:

Autor: Marian Talar

Rozumienie matematyki

poprzez zastosowanie nauk przy-

rodniczych i technologii kompute-

rowych

http://mustpro.eu

Biuletyn „Zgoda” ukazuje się już niemal od 20 lat. Czytelnicy przyzwyczaili się do systematycznego ukazywania
się Gazety i czekają na każdy jej nowy numer. W różnorodnych artykułach przekazywane są ważne dla mieszkań-
ców Gminy informacje, głównie dotyczące spraw bieżących. Ze stron Gazety dowiedzieć się można także o wyda-
rzeniach kulturalnych, sportowych, kościelnych, jakimi w ostatnim czasie żyła społeczność poszczególnych wsi.
Prezentowane są także wywiady z gośćmi, mieszkańcami, przedstawicielami władz.

„Zgoda” jest forum, na którym wypowiadają się członkowie różnych organizacji i instytucji działających na terenie
Gminy Niedźwiedź. Mogą zaprezentować swoje osiągnięcia, a także plany na przyszłość. Redakcja dopuszcza
publikowanie wyjaśnień i sprostowań, co jest niezwykle ważne dla pełnego przedstawienia poruszanych tematów.
Opisywane w artykułach problemy są wtedy zaprezentowane z różnych perspektyw, co daje pełniejszy obraz za-
gadnienia. Może warto wrócić do artykułów o tematyce historycznej, prezentujących przeszłość naszej Gminy.

Z myślą o odwiedzających nas turystach w każdym numerze można zaprezentować jedną atrakcję, opowiedzieć
o miejscu, które warto odwiedzić, o związanych z nim ludziach i interesujących wydarzeniach.

Z okazji Jubileuszu życzę Redakcji kolejnych, pięknie wydanych numerów, wypełnionych interesującymi artyku-
łami.

Ewa Strauchmann



Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Podo-
binie Barbara Dziwisz wraz z nauczycielami i ucznia-
mi wzięła udział w spotkaniu opłatkowym, na które
zostali zaproszeni emerytowani nauczyciele oraz pra-
cownicy oświaty. Spotkanie stało się okazją do wspól-
nego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Boże-
go Narodzenia.

Wszystkim uczestnikom spotkania życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożyły:
dyr. szkoły Barbara Dziwisz oraz wiceprzewodniczą-
ca Rady GminyAnna Liberda.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście
i nauczyciele podzielili się opłatkiem - symbolem zgo-
dy i pojednania, po czym zasiedli przy wspólnym sto-
le.

W tym roku w Zespole Placówek Oświatowych
w Podobinie młodzież w sposób bardzo ciekawy przy-
bliżyła nam istotę świąt Bożego Narodzenia. W samo
południe w dniu 19.12. 2014 r. miało miejsce interesu-
jące przedstawienie jasełkowe pt. „Jasełka na stry-
chu”. Uczniowie klasy I gimnazjum i klasy III szkoły
podstawowej zaprezentowali świąteczne przedstawie-
nie wg scenariusza pana Marcina Kobierskiego - kra-
kowskiego aktora. Reżyserią zajęli się wychowawcy
tych klas Szczepan Zaręba i Karolina Rusnak oraz
s. Janina Rokosz. Dekoracją natomiast Sylwia Zapała.

Historię o narodzeniu Jezusa w tym przedstawieniu
opowiadały stare meble - fotel, kufer i wieszak. Opo-
wieści ze strychu słuchała zaskoczona publika, czyli
zaproszeni goście, nauczyciele oraz koledzy i kole-
żanki młodych aktorów.

Wszyscy znamy opowieść o narodzinach Jezusa
w stajence, ale uczniowie postanowili pokazać tę hi-
storię od innej strony. Tak jeszcze nie widzieliście.

Akcja dzieje się na strychu w święta Bożego Naro-
dzenia. Bohaterowie Pola i Max rozmawiają ze stary-
mi przedmiotami tam znajdującymi się. Gadające rze-

czy? Wydaje się to dziwne, ale przecież w święta zda-
rzają się cuda. Stare krzesło, kufer czy wieszak opo-
wiadają gościom skróconą wersję betlejemskiego wy-
darzenia sprzed ponad 2000 lat. Narrację mebli wzbo-
gacają sceny odgrywane przez aktorów, a publiczność
uważnie słucha.

To nie pierwszy raz, kiedy w naszej szkole można zo-
baczyć narodzenie Jezusa w inny sposób. Staramy się
co roku robić oryginalne jasełka, żeby nie powtarzać
historii o narodzeniu Jezusa ciągle w ten sam sposób,
ale w taki, by zaciekawić uczniów, nauczycieli, rodzi-
ców i zaproszonych gości. Taka wersja jasełek spodo-
bała się przybyłym gościom.

Po jasełkach zebrani goście włączyli się w śpiew ko-
lęd i pastorałek, które aranżowała młodzież ze szkol-
nego chórku pod opieką Doroty Sochackiej.

Również w tym roku przedszkolaczki włączyły się
w uroczystość. Z wielką radością i przejęciem zaśpie-
wały pastorałkę „Był pastuszek bosy”. Na koniec wy-
stąpiły dzieci ze szkolnego kółka tanecznego „Impuls”
z Justyną Potaczek tańcząc w rytmie zumby „Last
Christmas”.

Tekst s. Janina Rokosz
Wstęp i zakończenie Anna Liberda
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Odblask już o zmierzchu świeci, pa-
miętają w Niedźwiedziu o tym dzieci.

Anna Liberda

W r. 2014 szkoła w Niedźwiedziu
przystąpiła do konkursu „Odblas-
kowa Szkoła”, którego organizato-
rami byli: Małopolska Wojewódz-
ka Rada Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, Wydział Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie, Małopolskie
Kuratorium Oświaty, Małopolski
Urząd Wojewódzki oraz Małopol-
ski Urząd Marszałkowski.

W trosce o bezpieczeństwo ucz-
niów podjęto wiele działań, aby wy-
posażyć uczniów w wiedzę, umie-
jętności i nawyki niezbędne do bez-
piecznego zachowania się na dro-
gach, tak, aby zmniejszyć skalę
wypadków i promować bezpie-
czeństwo. Wyposażono całą społe-
czność szkolną w kamizelki i ele-
menty odblaskowe. Ponadto:

- odbyły się pogadanki na temat
bezpiecznego poruszania się na
drodze;

- organizowano zajęcia pozalek-
cyjne z wychowania komunikacyj-
nego celem poszerzenia wiedzy
o ruchu drogowym;

- przeprowadzono konkurs plasty-
czny na powyższy temat;

- odbył się szkolny konkurs wie-
dzy o ruchu drogowym oraz spotka-
nie z policjantem.

W działania zaangażowani byli
uczniowie klas I - III i IV - VI, oraz
wolontariat.

Powyższe działania podjęte przez
szkołę na pewno zwiększyły świa-
domość uczniów, jako uczestników
ruchu drogowego, co winno prze-
łożyć się na ich bezpieczeństwo na
drogach. Koordynatorem przedsię-
wzięcia była

W dniu 30 października 2014 roku
odbyło się uroczyste podsumowa-
nie akcji. Podczas uroczystości ucz-
niowie dumnie prezentowali swoje
koszulki odblaskowe. Prelekcję na
temat bezpiecznego poruszania się
po drodze i konieczności noszenia
odblasków wygłosił dyrektor szko-
ły Tomasz Zawirski. W części arty-
stycznej wystąpił zespół z klasy V b
z autorską wyliczanką „Odblasko-
wa szkoła nasza ma”, oraz odbył się
pokaz multimedialny „Teatr cieni”
przygotowany przez uczniów z wo-
lontariatu. Wręczono nagrody ucz-
niom i zespołom klasowym w po-
staci dyplomów i książek za miej-
sca uzyskane w poszczególnych
konkursach dotyczących „Odbla-
skowej Szkoły”.

Najpiękniejsze prace plastyczne
wykonali uczniowie z kl. I-III:

miejsce - ,
- ,
- .

Z kl. IV - VI:
miejsce - ,
- ,
-

W konkursie wiedzy o bezpie-
czeństwie w ruchu drogowym zdo-
były:

miejsce - ,
- ,
- .

Prace zwycięzców i pozostałych
uczestników konkursu plastyczne-
go zostały wyeksponowane w sali
gimnastycznej.

Joanna Cichańska.

I Kacper Misiura
II Natalia Zapała
III Klaudia Zapała

I Martyna Zapała
II Julia Bulik
III JuliaKrzan,

I Julia Krzan
II Marcelina Misiura
III Gabriela Merklinger

Klaudia Misiu-
ra.

Martyna Zapała - kl. Vb
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5 grudnia do Przedszkola w Nie-
dźwiedziu przybył wyczekiwany
gość w osobie św. Mikołaja.

Siedemdziesięcioro dzieci powi-
tało go serdecznie i radośnie, za-
prezentowało przygotowane wcze-
śniej piosenki i wiersze, a następ-
nie z wielkim przejęciem odebrało
od Mikołaja słodkie podarunki.

Miłego gościa wspomagały dwa
aniołki - mamy z Rady Rodziców.

Dziękujemy wszystkim Rodzi-
com, którzy wspomogli św. Miko-
łaja i ufundowali dzieciom poda-
runki, oraz zadbali o uwiecznienie
uśmiechu dzieci na zdjęciach z na-
szej uroczystości.

Proszę o krótkie zapre-
zentowanie swojej osoby

Pracując w przedszkolu
poczyniła Pani własne
obserwacje. Czy są po-
trzebne - Pani zdaniem -
zmiany w funkcjonowa-
niu przedszkola?

Proszę o przedstawienie
wizji dalszej działalności
kierowanej przez Panią
placówki.

Czego należy życzyć Pa-
ni w Nowym Roku 2015?

Dziękuję Pani za roz-
mowę i życzę spełnienia
ambitnych zamierzeń.

.
Jestem nauczycielem

dyplomowanym, magi-
strem pedagogiki przed-
szkolnej i wczesnoszkol-
nej, absolwentką studiów
podyplomowych z zarzą-
dzania instytucją oświa-
tową i matematyki.

Od 17 lat nauczycielka
z wykształcenia i pasji.
MamaAlicji.

Na pewno potrzebny
jest jego dalszy rozwój
i unowocześnienie bazy
materialnej oraz dydakty-
cznej. Obecne warunki
lokalowe staramy się ma-

ksymalnie wykorzystać.
Od września udało nam
się już na parterze przed-
szkola zagospodarować
szatnię dla starszaków
oraz gabinet logopedy.

Systematycznie chce-
my podnosić jakość pracy
przedszkola, jego dostęp-
ność i otwartość na środo-
wisko i rodziców.

Istotą wychowania nie
jest to, aby dziecko zacho-
wywało się dokładnie tak,
jak chcemy, ale aby było
niezależne, potrafiło so-
bie radzić w trudnych sy-
tuacjach i umiało dokony-
wać mądrych wyborów.
Dlatego chciałabym roz-
wijać placówkę tak, aby
uczące się w niej dzieci
mogły w otoczeniu przy-
jaznym, nowoczesnym,
wyposażonym w kształ-
cące pomoce dydaktycz-
ne, rozwijać swoją osobo-
wość.

Podnoszenie estetyki
przedszkola oraz unowo-
cześnianie bazy eduka-
cyjnej oraz wyposażenia
będzie moim priorytetem
na najbliższy czas.

Jeżeli chodzi o działal-
ność dydaktyczno - wy-
chowawczą i opiekuńczą,
to chciałabym, aby przed-
szkole rozwijało szeroką
współpracę ze środowi-
skiem lokalnym i rodzica-
mi.

Chcemy, aby rodzice,
których wspieramy w wy-
chowaniu ich dzieci,
czynnie uczestniczyli
w życiu przedszkola
i wraz z dziećmi i nauczy-
cielami je tworzyli.

Chcemy poznawać śro-
dowisko lokalne, pielęg-
nować przekazywane
wartości kulturowe.

Będziemy kultywować
wydarzenia, które na stałe
wpisały się w nasz kalen-
darz przedszkolny, jak
choćby zabawa andrzej-
kowa z wróżbami, Dzień
Babci i Dziadka, Dzień

Matki czy spotkanie z Mi-
kołajem, jakie odbyło się
ostatnio w przedszkolu.

Dziecięcych uśmie-
chów będących wyra-
zem zadowolenia z poby-
tu w przedszkolu i ich ra-
dości z nauki i zabawy.

Rozmawiała

Anna Liberda
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Walne Zebranie
Oddziału Związku Podhalan

w Niedźwiedziu

23 listopada 2014 roku w Domu Kultury odbyło się
Walne Zebranie Oddziału Związku Podhalan w Niedź-
wiedziu. Miało ono na celu podsumowanie działalno-
ści w okresie ostatniej kadencji, udzielenie absoluto-
rium ustępującemu prezesowi i wybór nowych władz
Związku.

Na zebraniu obecni byli: Wójt Janusz Potaczek, ks.
Kapelan Władysław Ulmaniec, honorowy członek
Związku Stanisław Potaczek.

Przewodniczącym zebrania wybrano Andrzeja Gru-
szczyka, który sprawnie je poprowadził.

Sprawozdanie z działalności za okres mijającej ka-
dencji złożył prezes Andrzej Napora. Ponieważ było
dosyć obszerne, przytoczę tylko wybrane wątki, poka-
zujące ogólny obraz działań Związku:

Okres sprawozdawczy obejmował czas od paździer-
nika 2011 do listopada 2014 r. Była to czwarta kaden-
cja od czasu powstania Oddziału. W okresie sprawoz-
dawczym Zarząd pracował w niezmienionym składzie
(jedynie w maju br. z przyczyn osobistych z członko-
stwa w Zarządzie zrezygnował Franciszek Krzyszto-
fiak).

W 2013 roku uchwałami Zarządu Oddziału i Zebra-
nia członków złożono wnioski do Kapituły Związku
Podhalan o nadanie tytułów „Zasłużony dla Kultury
Podhalańskiej” Stanisławowi Kurkowi, i „Zasłużony
dla Związku Podhalan” Januszowi Potaczkowi i An-
drzejowi Gruszczykowi, które zostały ocenione pozy-
tywnie i wręczone w formie stosownych dyplomów
przez prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan
w drugim dniu Zjazdu Związku Podhalan w Jabłonce.

Stan liczebny Oddziału Związku na dzień 31 grudnia
2013 r. wynosił 216 osób, z tego osób czynnych w sen-
sie płacenia składek i uczestnictwa w zebraniach, to
około 92 osoby.

Zarząd odbył 14 posiedzeń protokołowanych i kilka
doraźnych spotkań związanych z bieżącymi potrzeba-
mi. Poczet sztandarowy Oddziału pod kierunkiem
chorążego J. Napory uczestniczył w 24 uroczystych
mszach okolicznościowych.

W roku 2012 odbyła się w Niedźwiedziu uroczystość
10-lecia istnienia i działalności Związku, uświetniona

wydaniem dzięki wsparciu „Lokalnej Grupy Działa-
nia” i Wójta Gminy Janusza Potaczka, albumu „I my
tys bedziemy, bośmy ich synowie” pod redakcją Sta-
nisława Stopy z Koniny.

Oddział był współorganizatorem Majówek na Orka-
nówce, organizował jesienne Posiady, a także dorocz-
ne spotkania opłatkowe. Co roku uczestniczył w opra-
wie Dożynek Gminnych. Systematyczne informacje
o bieżącej działalności Oddziału ukazywały się w biu-
letynie „Zgoda”.

Na posiedzeniach Zarządu Oddziału i na ogólnych
zebraniach wielokrotnie poruszano sprawę braku ja-
kichkolwiek efektów działania Spółki „Gorczańskie
Wody Termalne” i coraz dziwniejszych koncepcji fi-
nansowania działalności spółki. Oddział zaangażował
się też w działania przeciw objęciu programem Natura
2000 prywatnych gruntów przylegających do GPN.

Z mojej inicjatywy jako prezesa Zarządu Oddziału
i dzięki życzliwości Wójta Janusza Potaczka, podjęte
zostały działania z pozytywnym skutkiem w celu prze-
jęcia budynku dawnej przepompowni w Porębie Wiel-
kiej. Budynek będzie wymagał generalnego remontu
adaptacyjnego w kierunku uzyskania pomieszczeń dla
organizacji imprez, zebrań, a także ekspozycji i prze-
chowywania pamiątek.

Po odczytaniu pozostałych sprawozdań zgłoszono
wniosek o udzielenie absolutorium dla prezesa An-
drzeja Napory; został przyjęty jednogłośnie. Następ-
nie przystąpiono do wyboru władz na nową kadencję.

W tajnym głosowaniu wybrano:
- Prezesa Oddziału Związku, którym został

.
- Zarząd Oddziału w składzie: Andrzej Napora - wi-

ceprezes, Andrzej Gruszczyk - sekretarz, oraz człon-
kowie:A. Smaciarz, J. Palac, R. Kapturkiewicz, W. Ja-
rosik J. Zapała, J. Lach, M. Cieniawski,A. Misiura.

Wybrano również Komisję Rewizyjną i Sąd Kole-
żeński. Nowo wybranym władzom gratulacje złożył
Wójt Gminy, życząc sił do pracy społecznej i dalszej
dobrej współpracy z władzami gminy.

Opracowanie - Anna Liberda

Tadeusz
Cichański



Gminne Centrum Kultury w Nie-
dźwiedziu, jak co roku skupia się na
działalności polegającej na aktywi-
zacji społeczności lokalnej i promo-
waniu kultury naszego regionu oraz
realizacji zadań statutowych.

Dzięki wsparciu Urzędu Marszał-
kowskiego zrealizowaliśmy wnio-
ski pn.:

oraz „

w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju dla małych projektów. Na wy-
konanie w/w zadań otrzymaliśmy
zAgencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa dofinansowanie
w kwocie: 12 900,00 zł (wydanie
folderu), 21605,70 zł (remont).

Przy pomocy środków przyzna-
nych przez Starostwo udało się nam
zorganizować XIII Majówkę u Or-
kana i Gminne Dożynki.

Wśród zaplanowanych przedsię-
wzięć na rok 2014 możemy się po-
chwalić, że zrealizowaliśmy niemal
wszystkie zamierzone zadania.

Wśród imprez o których było naj-
głośniej znalazły się: „Majówka
u Orkana”, „Odkryj Beskid Wyspo-
wy” - na Górze Potaczkowej w Po-
dobinie, Dożynki Gminne, Posiady
Zagórzańskie i Jubileusz par mał-
żeńskich.

W wakacje zorganizowaliśmy za-
jęcia plastyczne w których uczest-
niczyło bardzo dużo dzieci. Ich ce-
lem było wychowanie poprzez sztu-
kę, rozwijanie wyobraźni, poprawa
sprawności manualnej, wyrażanie
emocji w procesie twórczym. Mło-
dzi artyści tworzyli mnóstwo prac
plastycznych, wykazywali się krea-
tywnością i wielkim zaangażowa-
niem w wykonywaniu powierzo-
nych im zadań. Każde zajęcia miały
niepowtarzalną tematykę i odbywa-
ły się w przyjaznej atmosferze. By-
ły urozmaicane zabawami sporto-
wymi, które cieszyły się pozytyw-
nym odbiorem u dzieci. Ponadto,
w dalszym ciągu były prowadzone

lekcje gry na instrumentach muzy-
cznych oraz nauka tańców regional-
nych. Zespoły wchodzące w skład
GCK uczestniczyły w wielu wyda-
rzeniach kulturalnych na terenie
Gminy i poza jej granicami. Ze-
społy regionalne, jak i pojedyncze
osoby brały udział w różnych kon-
kursach oraz przeglądach, osiąga-
jąc bardzo dobre wyniki.

Dom Władysława Orkana w Porę-
bie Wielkiej nieustannie cieszył się
dużą ilością zwiedzających.

Według sprzedanych biletów
zwiedziło 2700 osób. Do-

chód ze sprzedaży biletów wstępu
wyniósł prawie 10 tys. zł. Prócz te-
go były osoby, które zwiedziły mu-
zeum nieodpłatnie podczas imprez
odbywających się na „Orkanówce”.
Wśród nich były szkoły i przed-
szkola z terenu Gminy Niedźwiedź.

Wydanie folderu informa-
cyjnego „125 lat szkoły w Koninie”,

Remont połączony z moderni-
zacją pomieszczeń budynku „Domu
Kultury im. ks. Baradzieja” w Nie-
dźwiedziu”

Or-
kanówkę

Jadwiga Zapała
Kierowniczka GCK

W roku 2014 z pomocy psycholo-
gicznej w Punkcie Konsultacyjno-
Informacyjnym Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych skorzy-
stało 26 osób.

Główna część pracy psychologa
związana była z problemem uzależ-
nienia od alkoholu. Wsparciem psy-
chologicznym objęte zostały 4 oso-
by uzależnione od alkoholu i 8 osób
żyjących w rodzinach z proble-
mem uzależnienia od alkoholu.

Poza tym psycholog udzielał kon-
sultacji i porad rodzicom w proble-
mach wychowawczych (3 osoby),
a także dokonywał diagnozy psy-
chologicznej dzieci i młodzieży
(6 osób). Z konsultacji z psycholo-
giem korzystały również osoby do-
rosłe, aktualnie przeżywające trud-
ności życiowe (5 osób).

Beata Wietrzyk - psycholog

Scholka składa się z 42 dziew-
czynek parafii Niedźwiedź. Cho-
dzimy do szkoły podstawowej i do
gimnazjum. Swoim śpiewem chwa-
limy Pana Boga na mszach św. dla
dzieci o godz. 9.00 przez cały rok li-
turgiczny. Wtedy też można usły-
szeć owoce naszej pracy, a trzeba jej
włożyć sporo.

Co piątek spotykamy się w salce
Jana Pawła II, aby uczyć się pieśni.
Na skrzypcach przygrywa nam Ba-
sia Krzysztofiak, a na flecie Julcia
Krzan. Nad przygotowaniem pieśni
i jego nauką czuwa p. Agata Napo-
ra. Wielką pomoc otrzymujemy tak-
że od p. Kasi Pająk, która od zawsze
z nami pięknie śpiewała i śpiewa
(obecnie jest studentką). Nad czy-
stością i estetyką naszych strojów
czuwa p. Stasia Liberda. Opiekę du-
chową sprawuje nad nami ks. Pro-
boszcz Marek Wójcik, a wcześniej
s. Teresa Jacek i s. Maria Rokosz.
Wszystkim, którzy nam pomagają
i pomagali, bardzo dziękujemy!

Na koniec roku szkolnego ks. Pro-
boszcz sponsoruje nam wycieczkę;
w br. zwiedziłyśmy Centrum św. Ja-
na Pawła II w Łagiewnikach oraz
Kopalnię Soli w Wieliczce.

W scholce obecnie śpiewają: Ka-
tarzyna Krzan, Aleksandra Krzan,
Julia Krzan, Malwina Misiura, Ko-
ścielniak Marcelina, Podoba Oli-
wia, Sutor Zuzanna, Michalczew-
ska Katarzyna, Piwowar Anna, Za-
jąc Oliwia, Czech Julia, Michal-
czewska Wiktoria, Misiura Marce-
lina, Hadwiczak Zuzanna, Liberda
Wiktoria, Gaweł Partycja, Misiura
Klaudia, Hanula Katarzyna, Krzan
Karolina, Hanula Karolina, Krzan
Anna, Marta Szymańska, Paulina
Krzan, Kowalczyk Klaudia, Mag-
dalena Pająk, Natalia Stróżak, Po-
taczek Weronika, Fornal Zuzanna,
Podoba Zuzanna, Julia Skowronek,
Karolina Szczypta, Patrycja Wsół.
W br. do scholki zostały przyjęte:

Basia Krzysztofiak, Marlena Stra-
ma, Kinga Kacik, Nadia Drus, Ka-
sia Starmach, Sylwia Więcławek,
Marysia Wielowska, Aleksandra
Wielowska, Iwona Niedźwiecka.

Wszystkie dziewczynki, chcące
śpiewać z nami na chwałę Bożą, za-
praszamy na próby w piątek o godz.
nie 15.00. Lista jest zawsze otwarta

Agata Napora
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