


Od 9 kwietnia w kawiarni Mount
Blanc w City Center Bonarka w Kra-
kowie ma miejsce wystawa prac ma-
larskich Wiktorii Liberdy z Niedźwie-
dzia. Wiktoria jest uczennicą V klasy
ZPO w Podobinie, uczy się też w kuź-
ni talentów pod okiem artysty Micha-
ła Liszki w Mszanie Dolnej. Jej prace
inspirowane są pejzażem, ale może-
my w nich odnaleźć i inną interpreta-
cję, świadczącą o zaangażowaniu
w to, co tworzy. Wiktoria jest pracowi-
tą, młodziutką malarką z perspekty-

wami na przyszłość. Swoje prace wystawiała w szkole w Podo-
binie z okazji „Pikniku rodzinnego”. Bierze udział w konkursach
plastycznych. Ostatnio w międzyszkolnym konkursie pt. „Se-
gregować śmieci chciej, Matce Ziemi będzie lżej”, zajęła I miej-
sce. Konkurs organizowała szkoła w Koninie. AL

W kościele w Koninie odbyły się gminne obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczał prze-
marsz delegacji z pocztami sztandarowymi, na czele z Gminną
Orkiestrą Dętą, od szkoły do kościoła. Obchody w kościele za-
początkował występ miejscowej młodzieży szkolnej pod opie-
ką dyr. Elżbiety Kurek, Grażyny Kowalczyk i Joanny Szarek.
Mszę św. sprawował i Słowo Boże na temat ojczyzny, wiary i pa-
triotyzmu, wygłosił ks. Proboszcz Jan Wróbel. Po nabożeń-
stwie Wójt Gminy podziękował wszystkim, którzy przyczynili się
do uświetnienia tej podniosłej uroczystości. SS

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie:

Annę Kaciczak-Domagałę

W Podegrodziu odbyła się XXXIV edycja „Konkursu Mu-
zyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów We-
selnych - Druzbacka 2016”. Oto osiągnięcia „naszych”:

: Anna Kaciczak-Domagała z Poręby Wielkiej -
Konkurs Śpiewu Solowego;

Bronisław Kaczor z uczniami Marcinem Kaczorem i
radem Kowalczykiem - w kategorii Mistrz i Uczeń;

: „Gorcanie” z Niedźwiedzia w Konkursie Muzyk
Ludowych, oraz Bronisław Kaczor z Poręby Wielkiej w Konkur-
sie Instrumentalistów.

: Hubert Adamczyk z Poręby Wiekiej w Konkur-
sie Instrumentalistów - kategoria dziecięca;

Maria Adamczyk z Poręby Wielkiej w Kon-
kursie Instrumentalistów - kategoria młodzieżowa; Paweł Sma-
ciarz z Niedźwiedzia w Konkursie Instrumentalistów - katego-
ria dziecięca;

Na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów,
Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Baja-
nia”, który odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w sierpniu br.,
Komisja zakwalifikowała m.in. z Po-
ręby Wielkiej w kategorii śpiewaków solistów dorosłych. SS

Kon-

24 maja odbył się II Gminny Przegląd Teatralny. W tym roku
nosił tytuł: „W krainie baśni i legend”. Wzięły w nim udział:
Zespół Placówek Oświatowych w Podobinie, Zespół Szkoły
i Gimnazjum w Niedźwiedziu i Zespół Szkoły Podstawowej im.
W. Orkana w Porębie Wielkiej. Uczniowie pod opieką nauczy-
cieli przygotowali pięć spektakli. Wszystkie dotyczyły baśni.

Otwarcia Przeglądu dokonały organizatorki - mgr Agniesz-
ka Rataj i mgr Beata Sułkowska. Gości przywitali radny powia-
towy - Rafał Rusnak i przewodniczący Komisji Oświaty - To-
masz Najda.

W jury zasiadły: kierownik GCK - Jadwiga Zapała, kierow-
nik GBP Aneta Kujacz, przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych - Mariola Rusnak oraz dyry-
gent Gminnej Orkiestry Dętej - Sylwia Karpierz. Jury nagrodziło
następujące spektakle. Pierwsze miejsce w kategorii szkół pod-
stawowych zdobyła grupa teatralna z Podobina przygotowana
przez Karolinę Rusnak i Dorotę Sochacką, zaś w kategorii gim-
nazjów, najlepszą okazała się grupa z gimnazjum w Niedźwie-
dziu, pod opieką Joanny Cichańskiej.

Uczniowie, którzy brali udział w przeglądzie mieli zapewnio-
ny posiłek: drożdżówki, batoniki, napoje i ciastka. Nagrody dla
uczniów za I miejsce ufundował Urząd Gminy, pozostałe spon-
sorowali Dyrektorzy Andrzej Ślazyk i Tomasz Zawirski. Oprócz
pierwszego miejsca w dwóch kategoriach, jury nagrodziło pię-
ciu uczniów za „osobowość sceniczną”. Uczniowie byli zado-
woleni z przebiegu przeglądu i gromkimi

Współorganizatorami przeglądu są Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Niedźwiedziu i Gminny Ośrodek Kultury. Pragniemy
podziękować Urzędowi Gminy, p. Maksymilianowi Rusnak -
Piekarni „Rusnak”, Kamilowi Zapale - ciastkarni „Zapała” i kie-
rownik ze sklepu „Silla Bis”. Liczymy na kolejne lata współpracy.

Wygrane spektakle zostaną pokazane pozostałym
wszystkich szkół z terenu naszej Gminy. Wszystkie szkoły za-
praszamy na przegląd w następnym roku. AL

brawami nagrodzili
laureatów.

uczniom
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JUBILEUSZOWA MAJÓWKA

IX ZLOT SZKÓŁ IM. ORKANA

DZIEŃ MAMY W PODOBINIE

Magdalena Kluska Katarzyna Stal
Weronika Wolak

Józef Potaczek Jakub Sobies
Katarzyna Tęczar

Katarzyna Kalęba Justyna Bednarz
Jakub Orzeł

Szkoła z Sieniawy Szkoła z Wiśniowej

Opracowanie strony:Anna Liberda

W sobotę 28 maja przy zabytkowej Orkanówce w Porębie
Wielkiej, spotkali się na XV Majówce miłośnicy gorczańskiego
Piewcy oraz tradycji zagórzańskich.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Nabożeństwa
Majowego przy kapliczce, które prowadził kapelan Oddziału
Związku Podhalan ks. Władysław Ulmaniec. Następnie, ucze-
stnicy imprezy udali się do ogrodu okalającego dom pisarza,
gdzie mieli okazję zobaczyć występy zespołów działające przy
Gminnym Centrum Kultury w Niedźwiedziu: „Turbacyki - Gor-
ce”, „Porębiański Ród”, „Mali Porymbianie”, uczniowie Jakuba
Rusieckiego, kapela „Kaczory” z Basią Krzysztofiak oraz zapro-
szony zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Olszówki. Widowni
zaprezentowali się także uczniowie i nauczyciele Szkoły Mu-
zycznej z Niedźwiedzia. Chętni, mieli możliwość zwiedzenia
domu Władysława Orkana.

Po występach odbyła się filmowa projekcja planów rozbu-
dowy siedziby Oddziału Związku Podhalan w Niedźwiedziu.
Imprezę zakończyła wspólna biesiada przy muzyce zespołu
„Porębiański Ród”, który grą i śpiewem zjednał sobie sympatię
wszystkich zaproszonych gości. Imprezie towarzyszyła degu-
stacja potraw regionalnych.

25 maja w Zespole Placówek Oświatowych w Podobinie
odbyła się impreza z okazji Dnia Matki. Przygotowały ją przed-
szkolaki z grupy „Mali Odkrywcy” pod kierunkiem Ani Cichórz,
Karoliny Napory i Karoliny Rusnak. Oprawę muzyczną zapew-
niła Dorota Sochacka. Dyr. szkoły Barbara Dziwisz powitała
zgromadzonych, mamom złożyła życzenia zdrowia, radości,
uśmiechu na co dzień i pociechy z dzieci. W części artystycz-
nej 3, 4 i 5-latki tańczyły, śpiewały piosenki i recytowały wiersze.
Z okazji pięknego święta, maluszki życzyły swoim mamom wie-
lu lat zdrowia, szczęścia i sukcesów. W przygotowanej z zaan-
gażowaniem inscenizacji, dzieci ukazały rolę swoich mam
w różnych sytuacjach. Okazało się, że mama jest niezastąpio-
na w kuchni, w czasie choroby pełni rolę pielęgniarki, pracuje ,
jest nauczycielką w codziennym życiu. Mamy z dumą i wzru-
szeniem słuchały swoich pociech. Nie zabrakło słodkiego po-
częstunku. Na koniec dzieci wręczyły mamom własnoręcznie
wykonane prezenty, oczywiście z pomocą i pod kierunkiem pań
wychowawczyń.

Przy „Orkanówce” miał miejsce IX Zlot Szkół Podstawo-
wych i Gimnazjów im. Władysława Orkana, zorganizowany
przez Gminne Centrum Kultury w Niedźwiedziu. W tegorocz-
nym Zlocie wzięły udział reprezentacje siedmiu szkół: Cha-
bówki, Rabki, Koniny, Rozdziela, Sieniawy, Niedźwiedzia i Wi-
śniowej, które przywitała Jadwiga Zapała - kustosz muzem.

Na program Zlotu złożyły się konkursy, zwiedzanie domu
Orkana i poczęstunek.

Komisja konkursowa, po długiej naradzie (jako, że poziom
uczestników indywidualnych oraz zespołów był bardzo wysoki
i wyrównany), przyznała następujące miejsca i nagrody w kon-
kursach:

„Wiedza o życiu i twórczości W. Orkana”:

I miejsce - z Rabki;  II - -
mach z Wiśniowej; III - z Rozdziela.

„Tłumaczenie wyrazów gwarowych”:

I miejsce - z Koniny; II- z Sie-
niawy; III - z Niedźwiedzia;

„Przyśpiewki o Orkanie i jego bliskich”:

Soliści:
I miejsce - z Rabki; II -
z Koniny; III - z Rozdziela.

Grupy:
I miejsce - ; II - ;
III - Szkoły z Chabówki i z Niedźwiedzia.

Uczestnicy mogli skosztować kiełbaski z grilla, dodatkowo
każdy otrzymał małe „co, nieco”. Zlot zakończył się ogłosze-
niem wyników konkursu i wręczeniem nagród. Organizatorzy
dziękują wszystkim uczestnikom za przybycie na IX Zlot Szkół.
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Siostry Służebniczki
Starowiejskie

w Niedźwiedziu

Siostra Służebniczka Starowiejska
Anna Baran z Niedźwiedzia.

Wprawdzie moje miejsce uro-
dzenia to Rabka, ale moje dzieciń-
stwo i młodość związana jest z Nie-
dźwiedziem. Tu się wychowałam,
chodziłam do szkoły, chodziłam do
kościoła w parafii św. Sebastiana,
który spłonął w czerwcu 1992 roku.
W tym miejscu wybudowano nowy
kościół pw. Matki Bożej Różańco-
wej.

W wieku 20 lat (1991) uczestni-
czyłam w Światowych Dniach Mło-
dzieży na Jasnej Górze. Przewodni-
kiem tego spotkania był oczywi-
ście Jan Paweł II. Wówczas z całą
pewnością poczułam powołanie do
służby zakonnej.

Służbę rozpoczęłam w Zgroma-
dzeniu Zakonnym Sióstr Służebni-
czek Starowiejskich NMP Niepo-
kalanie Poczętej w Starej Wsi. Za-
łożycielem Sióstr Służebniczek był
bł. Edmund Bojanowski, nazywa-
ny „serdecznie dobrym człowie-
kiem”.

Odwiedzając mój dom rodzinny,
przy okazji jednej z wizyt, śp. Oj-
ciec Stanisław wspomniał, że przed
wojną w Niedźwiedziu mieściła się
placówka Sióstr Służebniczek Sta-
rowiejskich. W 1908 roku z inicja-
tywy ks. Józefa Mrugacza doszło do
założenia placówki. Od właściciel-
ki ziemskiej Ludwiki Sobańskiej,
Siostry otrzymały stary dom i mały
ogródek. Tam prowadziły ochronkę
dla dzieci, kursy kroju i szycia dla
dziewcząt, Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży Żeńskiej, pielę-
gnowanie chorych, prace przyko-
ścielne.

W 1939 roku w czasie działań
wojennych dom Sióstr został spa-
lony. Siostry Służebniczki Staro-
wiejskie opuściły Niedźwiedź 20
stycznia 1940 roku. Na dzień dzi-
siejszy najbliższe placówki Sióstr
Służebniczek znajdują się między
innymi w Rabce, Krzeszowie i Łę-
towni.

Okazuje się, że nie jestem jedy-
ną Siostrą Służebniczką pochodzą-
cą z Niedźwiedzia. Poza mną, Panu
Bogu służyły:

- Siostra Starmach Zofia, imię
zakonne Leonarda, zm. w 1974 r.
w Krzeszowie;

- Siostra Rapta Helena, imię za-
konne Alojza, zm. w 1990 r. w Łę-
towni;

- Siostra Starmach Katarzyna,
imię zakonne Edyta, zm. w 1929 r.
w Starej Wsi.

Chciałabym również wspom-
nieć siostry, które służyły w Niedź-
wiedziu, m.in:

- Siostra Filipek Apolonia Zu-
zanna,1935-1940; kursy kroju i szy-
cia. W lecie zajmowała się dziećmi;

- Siostra Kostyszyn Maria Mela-
nia 1931-1934, przełożona w 1937 r

- Siostra Marszałek Wiktoria
Bonitacja, 1935-1940, przełożona,
opiekowała się chorymi; przy czym
nie umniejszam roli pozostałych
Sióstr służących i pracujących
w Niedźwiedziu.

W roku 2016 obchodzę srebrny
jubileusz, czyli 25 lat życia zakon-
nego. Z tej to, bardzo ważnej dla
mnie okazji, chciałabym serdecznie
podziękować wszystkim, których
spotkałam do tej pory na mojej dro-
dze życia, nie tylko zakonnego.
W sposób szczególny składam po-
dziękowania moim świętej pamięci
Rodzicom, mojemu Rodzeństwu,
Kapłanom związanym z parafią
w Niedźwiedziu, Siostrom Franci-
szkankom z Rodziny Maryi, Nau-
czycielom, Bliskim i Znajomym.
W ramach wdzięczności, wszyst-
kich wspominam w codziennej mo-
dlitwie i zachowuję w serdecznej
pamięci.
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Zgromadzenie Sióstr Francisz-
kanek Rodziny Maryi założone
zostało przez św. Zygmunta Szczę-
snego Felińskiego w 1857 r. w celu
zaopiekowania się sierotami i ubo-
gimi, dla których za-
brakło miejsca we
własnej rodzinie.

Siostry od począt-
ku służą Bogu, Ko-
ściołowi i Ojczyźnie.
Aktualnie prowadzą
działalność apostol-
ską w Polsce, Brazy-
lii, Italii, Białorusi,
Rosji, Kazachstanie
i na Ukrainie.

Niosą pomoc po-
trzebującym dzie-
ciom, ludziom star-
szym, chorym i opu-
szczonym. Pracują w domach dzie-
cka, w zakładach wychowawczych
i opiekuńczych, w szkołach, przed-
szkolach, szpitalach. Przy parafiach

pracują jako zakrystianki, organi-
stki, opiekunki chorych, katechetki.
Na placówkach misyjnych poma-
gają najbardziej potrzebującym,
oraz przygotowują do przyjmowa-

nia sakramentów świętych.
W Niedźwiedziu Siostry miesz-

kają i pracują od 15.VIII 1945 roku.
Przybyły na prośbę ks. Dziekana

Franciszka Baradzieja - tutejszego
duszpasterza.

Pierwotnie, dom w którym mie-
szkały Siostry wyglądał jak na zdję-
ciu. Parter zajmowała szkoła pod-

stawowa, zaś Siostry
górną część budynku.
Pracowały w przed-
szkolu, w Punkcie Sa-
marytańskim, udzie-
lały pomocy chorym
w domach, obsługi-
wały kościół i wspie-
rały kapłanów w pra-
cy katechetycznej.

Obecnie w Niedź-
wiedziu mieszkają
i pracują cztery Sio-
stry: organistka s. Te-
resa Boczar, zakry-
stianka s. Justyna Paz-

dan, oraz dwie katechetki: s. Berna-
detta Jurkowska i s. Janina Rokosz.

Geneza Światowych Dni
Młodzieży sięga Niedzieli
Palmowej roku 1984, kiedy
odbył się Nadzwyczajny Ju-
bileusz Odkupienia. Ty-
dzień później, 22 kwietnia,
Jan Paweł II przekazał mło-
dzieży Krzyż Roku Święte-
go, (który jest symbolem
ŚDM). Następna Wielkanoc

(29-31 marca 1985) w Międzynarodowym Roku Mło-
dzieży przyniosła kolejne spotkanie młodzieży z pa-
pieżem. Do Rzymu przybyło wówczas 350 000 mło-
dych z całego świata. Oficjalnie datę 20 grudnia 1985
uznaje się za dzień ustanowienia ŚDM. Wtedy to Jan
Paweł II na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnienie,
by Światowe Dni Młodzieży odbywały się regularnie,
co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diece-
zjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez
niego miejscu, jako spotkanie międzynarodowe.

I Światowy Dzień Młodzieży (jeszcze w wymiarze
diecezjalnym) odbył się w Niedzielę Męki Pańskiej
1986 roku pod hasłem: „

” (1P3, 15).
Do tej pory odbyło się 12 obchodów międzynaro-

dowych. Pierwsza międzynarodowa edycja ŚDM zor-
ganizowana została w stolicy Argentyny Buenos Aires
pod hasłem:

IV ŚDM: 15-20 08. 1989, Santiago de Compostella
(Hiszpania);

VI ŚDM: 14-15 sierpnia 1991, Częstochowa (Pol-
ska);

VIII ŚDM: 11-15 sierpnia 1993, Denver (USA);

X ŚDM: 10-15 stycznia 1995, Manila (Filipiny);

XII ŚDM: 19-24 sierpnia 1997, Paryż (Francja);

XV ŚDM: 15-20 sierpnia 2000, Rzym (Włochy);

XVII ŚDM: 23-28 lipca 2002, Toronto (Kanada);

XX ŚDM: 16-21 sierpnia 2005, Kolonia (Niemcy);

XXIII ŚDM: 15-20 lipca 2008, Sydney (Australia);

XXVI ŚDM: 15-21 sierpnia 2011, Madryt (Hiszpa-
nia);

XXVIII ŚDM: 23-28 lipca 2013, Rio de Janeiro;

XXX ŚDM odbędą się w dniach 26-31 lipca bieżą-
cego roku w Krakowie pod hasłem:

,

Abyście umieli zdać sprawę
z nadziei, która jest w was

Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką
Bóg ma ku nam.

Jam jest Drogą i Prawdą i Życiem.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów.

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały
je w obfitości.

Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam.

Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zoba-
czycie.

A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas.

Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem
świata.

Przybyliśmy oddać Mu pokłon.

Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc i bę-
dziecie moimi świadkami.

Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni
w wierze.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!

Błogosławieni mi-
łosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Strony 4 i 5 opracował
ks. Dziekan Marek Wójcik

-



Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Koninie przygotowuje się do wielkiego religijnego
wydarzenia, jakim będzie, planowana na jesień, kon-
sekracja kościoła parafialnego. Termin będzie usta-
lony w najbliższym czasie z księdzem Kardynałem
S.Dziwiszem.

Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościo-
ła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów li-
turgicznych. Miejsce, bowiem, gdzie gromadzi się
wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Boże-
go, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a prze-
de wszystkim sprawować sakramenty i gdzie prze-
chowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest
szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbu-
dowanej z „żywych kamieni”. Konsekracja jest to Bo-
ża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszy-
stkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie
wybrał, jako miejsce spotkania, przebaczenia, jako
miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią. Ten akt
potwierdza również godność człowieka, który wy-
szedł od Boga, jest Jego odblaskiem przez wolność,
możliwość wyboru i zdolność do miłości.

Z tej okazji przypomnijmy najpierw w kilku zda-
niach 10-letnią historię parafii:

- oddanie do użytku kaplicy pw. św. Stani-
sława BM. W dniu 29 IX tegoż roku ówczesny ks. Bi-
skup Kazimierz Nycz odprawił pierwszą Mszę świętą
(wcześniej budowę kaplicy wizytował i poświęcił ks.
Biskup Albin Małysiak), która zapoczątkowała syste-
matyczne sprawowanie Eucharystii w każdą niedzie-
lę oraz w święta. Kaplica stanowiła filię kościoła pa-
rafialnego w Niedźwiedziu i administrowana była
przez tamtejszego ks. Proboszcza Marka Wójcika;

- powołanie (dekretem księdza Kardynała
S. Dziwisza, metropolity krakowskiego) rektoratu,
czyli przejściowego etapu przygotowania do usta-
nowienia parafii. Nastąpiło ono w grudniu tegoż,
2006 roku. Funkcję rektora, następnie proboszcza
pełnił ks. Piotr Pławecki;

- probostwo w naszej parafii objął przybyły
z Krempach na Spiszu ks. Jan Wróbel, gdzie był przez
11 lat, zaś dotychczasowy gospodarz ks. Piotr Pła-
wecki przeszedł do Zakopanego, sprawując tam do
dziś posługę proboszcza w parafii Miłosierdzia Boże-
go na Chramcówkach;

- poświęcenie cmentarza parafialnego, któ-
re miało miejsce 15 września.

Wspólnota parafialna pod przewodnictwem swo-
jego Duszpasterza godnie przygotowuje się do uro-

czystości konsekracji swojej świątyni. To wielkie za-
danie i wyzwanie dla wszystkich parafian, zarówno
pod względem duchowym, religijnym jak i material-
nym. Dziś,o tym drugim.

Od samego początku pasterzowania obecny ks.
Proboszcz kontynuuje dzieło swojego poprzednika,
przystąpiwszy do licznych prac mających na celu od-
nowienie, uporządkowanie wewnętrznego i zewnę-
trznego wyglądu kościoła, jego otoczenia, a także
cmentarza parafialnego.

Na początek podjęto prace na placu przykościel-
nym. Zostały wykonane z kostki granitowej, trwałe
i bardzo estetyczne chodniki wokół kościoła oraz
plac przed kościołem. Otoczenie świątyni zostało,
wręcz wzorowo, upiększone kwiatami, klombami
i ozdobnymi krzewami. Jakże miło na nie popatrzeć.
To epsze świadectwo świadczące o Gospodarzu
kościoła, który osobiście zajmuje się pielęgnacją te-
goż otoczenia, ale i wielkiej uwadze, jaką przykłada
do godnego wyglądu i zewnętrznego wizerunku
świątyni.

1992

2006

2012

2014

2011 - oddanie do użytku cmentarza parafialne-
go (znajdującego się pod „Ostryszkiem”);

najl
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Ta, przysłowiowa wręcz pedantyczność i pietyzm
ks. Proboszcza widoczne są na każdym kroku. Wy-
starczy, choćby udać się na cmentarz, zobaczyć jego
wygląd, zawsze wykoszoną trawę (niejednokrotnie
przez samego ks. Proboszcza), solidne, granitowe
drogi i ścieżki między poszczególnymi kwartałami,
wreszcie pięknie wykończoną kaplicę cmentarną.
Pieczołowita dbałość o wygląd miejsca wiecznego
spoczynku parafian, rzuca się w oczy. Obecnie trwają
prace nad doprowadzeniem energii elektrycznej.

Wspomniana wcześniej pedanteria widoczna jest
szczególnie w wyglądzie wewnętrznym świątyni.
W okresie ostatnich dwóch miesięcy, jej wnętrze
przeszło całkowitą renowację. W jej ramach wyko-
nano następujące, ważniejsze prace:

- pomalowano wnętrze kościoła;
-zainstalowano nowoczesną wentylację powie-

trza, sterowaną przez zamocowany na poddaszu re-
kuperator;

- wzorowo odnowiono tabernakulum, a także
świeczniki obok tabernakulum i umieszczony na nim
krzyżyk;

- wykonano nowy, stały, granitowy stół ołtarzowy
oraz ambonkę i chrzcielnicę, wykonane z takiego sa-
mego granitu;

- zakupiono i zawieszono piękny, ozdobny żyran-
dol w stylu neogotyckim, oraz zainstalowano odno-
wione świeczniki na ścianach, umieszczając je nieco
wyżej, robiąc w ten sposób miejsce na „zacheuszki”,
potrzebne przy konsekracji kościoła;

- odnowiono i powieszono na ścianach bocznych
kościoła obrazy MB Nieustającej Pomocy oraz Jezusa
Miłosiernego;

- zakupiono liczne akcesoria liturgiczne w postaci
nowego metalowego krzyża ołtarzowego, podstawy
pod Paschał; naczyń liturgicznych, pięknej, ozdobnej
podstawy pod mszał, szat liturgicznych, itp.;

- wykonano z solidnego, dębowego drzewa trzy
krzesła tzw. „sedilia” (Sedilie - miejsce w kościele
przeznaczone dla celebransa i służby liturgicznej.
Zazwyczaj znajduje się w prezbiterium).

w prezbiterium umieszczono nowe dywany na
podłodze;

- wykonano i powieszono na ścianie ołtarzowej
wspaniały tryptyk poświęcony patronowi św. Stani-
sławowi BM, który w sposób niezwykły upiększył
wnętrze kościoła.

Jak widać z powyższego wykazu, w naszej świą-
tyni wciąż i nieustannie dzieje się coś dobrego. Oczy-
wiście są to rzeczy kosztowne i drogie. Nie byłoby
możliwe ich wykonanie, bez hojnego wsparcia finan-
sowego parafian oraz zacnych fundatorów, którym
należy się w tym miejscu podziękowanie. Dużą po-
mocą przy wszystkich tych pracach służy księdzu
Proboszczowi zaangażowanie Rady Parafialnej.

Reasumując, część materialną kościoła mamy już
nieźle przygotowaną. Czas na odnowę duchową i re-
ligijne przygotowanie, ale tu potrzebne będzie pełne
zaangażowanie wszystkich, bez wyjątku, parafian.

-
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Pod koniec marca ucznio-
wie pierwszych klas Gimna-
zjum napisali do Ojca święte-
go list w którym podzielili się
informacją o realizowanym
projekcie uwrażliwiającym młode pokolenie na po-
trzeby innych i promującym środowisko lokalne -
program wolontaryjny AISEC. W liście znalazły się
także życzenia świąteczne dla Jego Świątobliwości.

Po trzech tygodniach nadeszła z Watykanu od-
powiedź, którą zamieszczamy obok.



WÓJT GMINY
INFORMUJE

SESJA MARCOWA

We wszystkich szkołach
odbyły się zebrania rodzi-
ców i Rad Pedagogicznych
(w Porębie Wielkiej i Niedź-
wiedziu połączone z przed-
szkolami). Temat: Co z 6-cio-
latkami - szkoła, czy przed-
szkole? Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej obniżyło
nam po raz kolejny subwen-
cję oświatową o 300 tys. zł,
tłumacząc, że wszystkie sze-
ściolatki winny iść do przed-
szkola, a nie do szkoły. Sub-
wencja oświatowa na przed-
szkolaka wynosi 1370 zł, zaś
na pierwszoklasistę w szko-
le 5278 zł. W naszej Gminie
jest 100 pierwszoklasistów,
stąd prosty rachunek. No,
ale przedszkole też trzeba
utrzymać i pytanie: skąd
wziąć te 300 tysięcy zł?

- W Limanowej odbyło się
spotkanie z wojewodą mało-
polskim, który następnie od-
wiedził odwierty termalne.
Okazjonalne spotkanie było
pożyteczne i satysfakcjonu-
jące. Wojewoda obiecał nam
dużą pomoc, przynajmniej
w sensie promocyjnym.

- Z czteroosobową dele-
gacją byliśmy w Busku oraz
w Solcu. Wyjazdy okazały
się pożyteczne, szczególnie
ten do Solca, gdzie są wew-
nątrz trzy baseny: solanko-
wy, siarkowy i zwykły oraz
jeden na zewnątrz. Całość
mieści się na obszarze jed-

ści publicznej. We wstęp-
nym wykazie jesteśmy na 13
miejscu (1.200.000 zł). Z in-
formacji ostatnio pozyska-
nych, cytuję: „…jednocze-
śnie informujemy, że nabór
wniosków o dofinansowanie
poszczególnych obiektów,
zostanie uruchomiony w II
kwartale 2016 roku”. Zabie-
ramy się już teraz z Markiem
Mąkowskim i Rafałem Ru-
snakiem do przygotowania
odpowiednich wniosków.

- Chcemy także sporzą-
dzić wnioski na moderniza-
cję Domu Kultury i osobno
na Szkołę Muzyczną oraz in-
stalację przeciwpożarową
„Orkanówki”. Nabór będzie
w listopadzie; mamy teraz
czas na przygotowanie po-
trzebnych dokumentów.

- Chcemy w niedalekiej
przyszłości wziąć się za
sprawę wodociągów i kana-
lizacji, przynajmniej I części
Koninek, do Borku. PROW
nam daje 2 miliony zł na każ-
dą gminę i można jeszcze
uzyskać środki finansowe -
tak sądzę - z innych źródeł,
to trzeba mieć już przygoto-
waną dokumentację. Jeste-
śmy w kontakcie z projek-
tantami; w kwietniu ruszy-
my z pracami projektowymi.

- Istnieje możliwość do-
finansowania zakupu 200 m
blachy z funduszu szwajcar-
skiego; prowadzi to Szczu-
cin. Informacje szczegółowe
można uzyskać u Stanisławy
Potaczek, jest także infor-
macja na 9 stronie biulety-
nu „Zgoda” (nr 105). Bardzo
proszę się tym zaintereso-
wać, są ludzie, którzy chcą
wymienić eternit, a nie stać
ich na to. Pomóżcie im!
W biuletynie jest też zamie-
szczony komunikat Powia-
towego Inspektora Wetery-
narii; chodzi o zmianę prze-
pisów w zakresie przemie-
szczania trzody chlewnej.

- Mamy poważny pro-
blem związany z brakiem
środków na funkcjonowanie
oświaty. Musimy się w gro-
nie samych radnych

2

nego hektara. Nawiązaliśmy kontakty, które
mogą okazać się pomocne w przyszłości. Byli-
śmy z A. Rogiem u starosty i burmistrza Bu-
ska odnośnie fotowoltaiki obiektów użytecz-
ności publicznej. Chcemy to zrobić drogą na-
wiązania współpracy Buska z naszymi gmina-
mi, by mieć argument, iż oni z funduszu szwaj-
carskiego mogą nas - w miarę posiadanych
oszczędności - dofinansować.

- Program 500+. Wykonany został remont
połowy lokalu po śp. J. Kochniarczyku, dokąd
przeniesiemy całe rolnictwo („Solidarność RI”
i zajmowany przez zmarłego gabinet doradcy
rolników). Zakończony został remont pomie-
szczeń do obsługi Programu 500+, w wyniku
którego uzyskaliśmy przyjemne pomieszcze-
nia. Pozostaje zdobyć pieniądze i zapłacić za
remont.

- Złożone zostały wnioski o dofinansowanie
programu: remont remizy strażackiej (ostatni
garaż). Rozstrzygnięcie w miesiącu kwietniu.

- Urząd Marszałkowski podpisał umowę
„Mały Mistrz”. Znów pojawia się problem, bo-
wiem tworzy się program dla uczniów pierw-
szych klas. Zobaczymy, ilu pierwszoklasistów
będzie w szkołach?

- Złożyliśmy trzy wnioski na drogi rolnicze.
To sąmo dotyczy dróg zniszczonych w czasie
powodzi, gdzie zgłosiliśmy ich pięć. Jeżeli do-
staniemy, to maksimum dwa, dlatego, że wa-
runkiem - ciągle to powtarzam - jest własność
Gminy. Jeżeli takiej własności nie będzie, Mi-
nisterstwo i Urząd Wojewódzki nie będą dofi-
nansowywać remontów zniszczonych dróg.

- Są procesowane wnioski - zobaczymy, co
z tego wyniknie - na zakup nowego mikrobusu
do przewozu dzieci niepełnosprawnych, czyli
z możliwością wjechania do niego wózkiem.
Zgłosiłem je do kilku organizacji za to odpo-
wiedzialnych, również niektórych osób nam
przyjaznych, sprawujących dziś ważne funk-
cje w Państwie. Zamierzamy się udać się Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej i pytać, czy
nie dałoby się zakupić mikrobusu z części sub-
wencji oświatowej, która dotyczy dzieci nie-
pełnosprawnych. Gdybyśmy uzyskali zgodę
MEN, to możemy kupić samochód za 100%
wartości. Na 5 dzieciaków, które uczestniczą
do przedszkola integracyjnego w Podobinie
mamy trochę pieniędzy i nie wolno wydać ich
na nic innego, tylko na ten program. Obecnie
trwają kontrole sprawdzające, jak wydane zo-
stały pieniądze w ubiegłym roku. Jeżeli udało-
by się coś takiego zrobić, to nie musielibyśmy
zwracać tych niewykorzystanych środków. Je-
śli tylko pojawi się jakakolwiek nadzieja na do-
finansowanie zakupu, wtedy ustalimy z ludź-
mi, którzy się na tym znają, jakie przedstawić
warunki ogólne, a następnie będziemy czekać
na jak najlepszą ofertę.

- Termomodernizacja obiektów użyteczno-
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Ośrodka Zdrowia, wodocią-
gów, kanalizacji; to wniosek
Komisji Rewizyjnej i musimy
go uszanować.

- Otrzymaliśmy dotację
w wysokości 30 tys. zł, na re-
mont 3 dróg rolniczych.

- Dostaliśmy faks o możli-
wym dofinansowaniu kolej-
nych dróg rolniczych. Drogi
rolni ze to drogi idące w po-
la gdzie nie powinno być go-
spodarstw, ani domów. Te,
które teraz realizujemy do-
tyczą osiedli: Pudlaki, Gawły
i Hudomięty w Podobinie.

- Dziwi brak wiedzy o mo-
żliwości dofinansowania za-
kupu blachy na domy miesz-
kalne. Mówiłem o tym, że do
200 metrów można się o nią
starać. Jeżeli ktoś nie był zo-
rientowany, mógł się zwró-
cić do mnie, albo Stanisła-
wy Potaczek i uzyskać infor-
mację. Wpłynęło (ze wszyst-
kich sołectw) 21 wniosków
na kwotę 67.200 zł. Wnioski
są analizowane przez lidera
przedsięwzięcia (miasto-
gmina Szczucin). Jeżeli speł-
niają odpowiednie kryteria,
zostaną im przyznane pie-
niądze. Reguła jest taka, że
musimy wpierw znaleźć pie-
niądze w budżecie i zafundo-
wać blachę, oni potem nam
to refundują. Jeżeli ktoś jest
w dalszym ciągu tym zainte-
resowany, niech się skontak-
tuje ze Stanisławą Potaczek.

- Projekt Obywatelski.
Z subregionu nowosądec-
kiego zostało zgłoszonych
19 wniosków. Z naszej gmi-
ny zgłoszono dwa wnioski
obywatelskie: zakup narzę-
dzi hydraulicznych „holma-
tro” dla OSP i naprawa bo-
iska przyszkolnego przy
ZPO w Podobinie. Wnioski
zostaną sprawdzone pod
względem formalnym i me-
rytorycznym. Jeżeli znajdą
się na liście, która zostanie
ogłoszona 10 czerwca, mu-
simy zaraz rozpocząć proce-
durę głosowania, żeby uzy-
skać pieniądze na ich reali-
zację.

2

c

na przeszkodzie. Z kolei, strażacy chcą za-
kupić specjalne urządzenia.

- Otrzymaliśmy promesę w wysokości 140
tys. zł na odbudowę dróg popowodziowych
z dotacjami imiennymi dla dwóch dróg: Ostra
- górny odcinek i Bulasy-Michalczewscy (pro-
tokół strat z 2014 r). Pozostały nam jeszcze
trzy drogi, ale, jeżeli nie będzie w tym roku
powodzi, to żadne pieniądze z tego tytułu już
nie wpłyną, bowiem nie mamy dróg zweryfi-
kowanych przez Komisję Wojewody jako skut-
ki powodziowe.

- Sprawa sprzedaży Ośrodka Zdrowia.
Oprócz komunikatów, radni otrzymali pisma,
które wysłałem do inicjatorów, widniejących
na pierwszej stronie list z podpisami. Infor-
muję, że sprzedaż znacznej wartości, (tak jest
w przypadku ośrodka) wymaga następują-
cych procedur: referendum mieszkańców
Gminy o ewentualnej sprzedaży; podjęcie sto-
sownych uchwał przez Radę Gminy; wyceny
biegłego-rzeczoznawcy; ogłoszenia przetar-
gu; zawarcia aktu notarialnego z uwarunko-
waniami. Co to są te uwarunkowania? To zna-
czy to, że sprzedający i kupujący uwzględ-
niają procedury (nawiązuję tu do naszej sy-
tuacji), że w tym obiekcie musi być służba
zdrowia. Jeżeli kupujący zamieni sposób użyt-
kowania obiektu, to sprzedający zabiera go
z powrotem bez grosza odszkodowania. To
jest tzw. akt notarialny z uwarunkowaniami.

- Rozesłałem do sołtysów materiały doty-
czące remontu i modernizacji dróg na wnio-
sek mieszkańców. Proszę o zorganizowanie
spotkań rad sołeckich w celu ustalenia proce-
dury. Materiały przesłaliśmy za pośrednic-
twem sołtysów radnym i członkom rad sołe-
ckich. Są one bardzo dobrze przygotowane,
załączone są potrzebne mapy; decyzja nale-
żeć będzie do władz sołeckich.

- Bardzo się niepokoję o oświatę. Chodzi
o to, że u nas nie ma klas pierwszych. Poprosi-
łem o spotkanie z Zarządem Związku Nau-
czycielstwa Polskiego. Chcemy na ten temat
porozmawiać, bo nauczyciele też się muszą
w to włączyć i muszą wiedzieć, co ich czeka?
Nie jest sztuką nauczyciela zwolnić, wypłacić
6-miesięczną odprawę…i co dalej? Przecież
w przyszłym roku pierwsze klasy będą obliga-
toryjne i musimy w jakiś sposób ten problem
rozwiązać.

Odbyły się zebrania samorządowe w po-
szczególnych sołectwach, na których złożono
66 wniosków o remonty dróg. Wszyscy otrzy-
mali odpowiedź. Co z ich realizacją? - będzie-
my się później zastanawiać. Nieraz mówiłem,
że kosztem ograniczenia remontów dróg
gminnych idziemy w kierunku realizacji np.

SESJA MAJOWA

-

bardzo poważnie za-
stanowić nad tą sprawą,
przeanalizować ją i podjąć
odpowiednie decyzje.

- Zgłasza się coraz więcej
firm zainteresowanych foto-
woltaiką. Na temat wysoko-
ści dofinansowania firmy te,
niestety, milczą.

- Zgodnie z otrzymanym
zaleceniem Komisji Rewizyj-
nej, wystąpiłem z apelem
o niepalenie traw i spalanie
śmieci. Reakcja po ogłosze-
niu komunikatu w kościo-
łach była odwrotna; na po-
czątku mieliśmy trzy poża-
ry, potem znów dwa. Zgłosi-
liśmy je na Policję.

Na ostatnim konwencie
wójtów i burmistrzów w La-
skowej zadałem kompetent-
nym osobom pytania: jakie
uprawnienia mają gmina
i Wójt - w przypadku braku
straży gminnej - do przepro-
wadzenia śledztw, kto trawy
podpalił? Nie ma żadnych!
Mnie nie wolno wejść na po-
sesję prywatną. Może to zro-
bić policja i straż państwo-
wa (nie ochotnicza). Jeśli nie
„obudzimy” ludzi i nie bę-
dziemy energiczniej uświa-
damiać, to będzie źle. Dam
konkretny przykład: gość
podpalił trawę, spaliło mu
się trochę lasu i …nie przy-
znał się do tego. Zaprzeczył,
że to jego las! Dlaczego tak
zrobił? - bo się bał konse-
kwencji. Proszę was: uświa-
damiajmy ludzi.

- Szkoła Podstawowa i Gi-
mnazjum w Porębie Wielkiej
otrzymała wspaniałe wyróż-
nienie „Wiarygodna szkoła”.
Serdeczne gratulacje!

- Budżet obywatelski.
Projekt prowadzi R. Rusnak.
Dziś otrzymałem informa-
cję, że nauczyciele z Podo-
bina chcą ramach tego bu-
dżetu zrobić boisko szkolne.
Udostępniliśmy dokumen-
tację kosztorys i nic nie stoi,

SESJA
KWIETNIOWA
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Wójt Gminy - zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/125/16 Rady Gminy z dnia
23 lutego br. w sprawie nagród i wy-
różnień za wyniki szkoleniowe i osią-
gnięcia w działalności sportowej -
przyznał dwie nagrody:

trenera
piłki nożnej GKS „Orkan”Niedźwiedź,

Osiągnięcia sportowe:
- Awans z drużyną seniorów do

klasy A rozgrywek piłki nożnej Lima-
nowskiego Podokręgu Piłki Nożnej;

I miejsce w rozgrywkach piłki noż-
nej o mistrzostwo klasy B oraz uzy-
skanie awansu do klasy A w sezonie
2014/2015;

II miejsce w rozgrywkach piłki noż-
nej o mistrzostwo pierwszej ligi mło-
dzików w sezonie 2014/2015;

III miejsce w turnieju klubowym
o Puchar Wójta Gminy Słopnice w pił-
ce nożnej halowej w kategorii młodzi-
ków 2016 r.;

III miejsce w drugim turnieju GKS
Orkan Niedźwiedź Cup '2016.

- , Akademicki
Związek Sportowy Klub Uczelniany
Uniwersytetu Śląskiego,

Osiągnięcia sportowe:
- „Sportowiec Roku” (2013, 2014,

2015);
- reprezentacja gminy Niedźwiedź

w Biegu Podhalańskim im. Jana Pa-
wła II w 2015 roku;

I miejsce w Ogólnopolskich Igrzy-
skach Studentów I Roku w ergome-
trze wioślarskim w 2012 r.;

- wielokrotna medalistka Akade-
mickich Mistrzostw Polski w ergome-
trze wioślarskim;

- od 2012 roku Mistrzyni Śląska
w ergometrze wioślarskim.

Nagrodzonym serdecznie gratulu-
jemy i życzymy wielu dalszych sukce-
sów na sportowej niwie!

- dla

za działalność sportową na rzecz
mieszkańców Gminy.

za wyniki
sportowe.

Mateusza Misiury Karoliny Mrowcy,

<><><><><>

9 Do 15 czerwca ogło-
szone będą wyniki złożone-
go przez nas wniosku o do-
tację dla klubu jednosekcyj-
nego (10 tysięcy złotych).
To dodatkowe pieniądze dla
trenerów oraz instruktorów
na zakup sprzętu, w zamian
musimy zorganizować tur-
nieje o Puchar Wójta Gminy
w szkołach podstawowych
i osobno w gimnazjach

- Chcę poinformować o te-
gorocznych wynikach egza-
minów klas szóstych. Wypa-
dliśmy w nich bardzo do-
brze. W skali 1-9, Konina
zdobyła 7 pkt, Podobin 6 pkt,
Niedźwiedź 4 pkt, Poręba
Wielka 4 pkt. Z jęz. angiel-
skiego Podobin zdobył 7 pkt,
Niedźwiedź 7 pkt, Konina 4
pkt, i Poręba Wielka 3 pkt.

- Rozpoczynamy proce-
durę dokończenia budowy
Ośrodka Zdrowia w oparciu
o partnerstwo publiczno-
prywatne. Priorytetowe te-
raz wymogi to; opracowanie
analiz przedrealizacyjnych

- 10 -

w zakresie prawnym i finansowym.
- Byłem na bardzo miłej uroczystości wrę-

czenia nagrody uczniowi I klasy Szkoły Pod-
stawowej w Niedźwiedziu P. Potaczkowi. Re-
prezentował on Dekanat Mszański. W całej
archidiecezji krakowskiej było tylko 5 wyróż-
nień. Uroczystość miała miejsce w Łagiewni-
kach w sanktuarium św. Jana Pawła II. Gra-
tuluję dyrektorowi T. Zawirskiemu i siostrze
katechetce B. Jurkowskiej.

- 8 czerwca odbędzie się Walne Zgroma-
dzenie Członków Lokalnej Grupy Działania
„Piękna Ziemia Gorczańska”. Zostanie wy-
brana nowa Rada i uzupełniony Zarząd. Gru-
pa nie ma prezesa, wiceprezesem jest Mate-
usz Cichański. Chcemy uzupełnić skład i wy-
brać z tego grona, członków zarządu i preze-
sa LGD. Jeżeli ktoś z radnych zechciałby ucze-
stniczyć w pracach Rady, proszę o zgłoszenie
się. Aktualnie mamy trzech kandydatów (Elż-
bietę Kurek, Kazimierza Wsolaka i Franciszka
Rapciaka). Brakuje nam jeszcze trzech osób.
Bardzo proszę o pełną frekwencję, żebyśmy
wybrali odpowiednie, kompetentne władze.

- 9 czerwca na ul. Krupniczej w Krakowie
odbędzie się zebranie dotyczące solarów. We-
zmą w nim udział: Niepołomice, Sucha Be-
skidzka, Dolina Wisłoki, my, i Busko-Zdrój.
Jest to spotkanie ze Szwajcarami, u których
będziemy zabiegać o ewentualną możliwość

uzyskania dalszych instala-
cji.

- Ukazały się zmiany
przepisów dotyczących
przejmowania dróg. Nie wy-
starczy już samo oświadcze-
nie podpisane przez właści-
ciela i uchwała Rady Gminy
(jak było dotychczas), ale
musi to być akt notarialny.
W najbardziej pilnych spra-
wach jesteśmy gotowi za akt
zapłacić. W każdym innym
przypadku muszą zapłacić
sami mieszkańcy.

- Bardzo serdecznie dzię-
kuję za udział w „Majówce u
Orkana”. Niestety, dotych-
czasowa formuła tej pięknej
imprezy chyba się zużyła
(o czym świadczy malejąca
z roku na rok liczba uczest-
ników, szczególnie naszych
mieszkańców). Musimy się
zastanowić nad sposobami
jej uatrakcyjnienia i ożywie-
nia.

Janusz Potaczek
Wójt Gminy



Dyrektor GPN poinformował, że w tym roku wykonane zostaną dodatkowe alejki w parku,
zagospodarowany będzie dół oficyny podworskiej, gdzie ma powstać muzeum przyrodni-
cze. Ma też powstać wychodnia w górnym parku podworskim do obserwacji ptaków. Jest
zgłoszona do funduszy europejskich budowa tężni i amfiteatru zgodnie z projektowanym
planem i cała ta infrastruktura zagospodarowania terenu i część inwestycji związanej z bu-
dową amfiteatru i tężni, Wójt zadeklarował, że to zrobilibyśmy ze środków gminnych. O po-
stępach w wyłanianiu inwestora strategicznego będę, co miesiąc, informował na sesjach.
Prace są rozpisane na siedem etapów. Każdy z nich ma maksymalny czas na realizację.
My, etap po etapie, będziemy płacić firmie na zasadzie: zrealizowany etap, płacimy i tak ko-
lejno. Ma to wszystko być zrobione w ciągu 180 dni od podpisania umowy, pod warunkiem,
że w trakcie nie wynikną sprawy nieprzewidziane, które mogą zakłócić zaplanowany har-
monogram. (Informacja z sesji marcowej).

Zgodnie z informacją przedstawioną przed miesiącem, zamierzenia wtedy opisane są
realizowane według harmonogramu. Do końca kwietnia ma być zamieszczona informacja
na stronach internetowych Biuletynu Europejskiego odnośnie poszukiwania inwestorów,
chętnych do budowy i prowadzenia naszych basenów termalnych. Dokumenty są gotowe
i mogliśmy je zawiesić już w poniedziałek, ale w sobotę Starosta poinformował o osobach
z okolic Nowego Sącza, które chciałyby w tym projekcie uczestniczyć. Żeby uczestnictwo
było możliwe, trzeba spełnić pewne warunki brzegowe, określone w tym ogłoszeniu. Aby
im umożliwić przyjęcie zgłoszenia, musimy się z nimi spotkać i uzgodnić pewne rzeczy, by
wiedzieć, czy te warunki spełniają? Jeden z nich jest na przykład taki, że w ostatnich pięciu
latach trzeba mieć przeprowadzoną inwestycję na kwotę co najmniej 30 milionów zł. Jeżeli
by się okazało na przykład, że oni mają ją za 25 milionów, to trzeba obniżyć, tak, by też mo-
gli złożyć swoją ofertę i wystartować. Na razie mamy pewnego jednego oferenta, który bę-
dzie startował, ale dobrze, żeby było ich więcej, bo wtedy jest możliwość wybrania lepszej
oferty, poza tym inaczej się negocjuje. W związku z tym została podjęta decyzja, że to ogło-
szenie pojawi się dopiero po spotkaniu (w piątek się spotkamy z prawnikami tych osób, bę-
dzie przedstawiciel firmy, która działa na rzecz Spółki i przygotowuje całą dokumentację).
Będzie też Starosta i dopiero po tym spotkaniu zawiesimy na stronach Biuletynu Europej-
skiego ogłoszenie o poszukiwaniu inwestorów strategicznych, którzy chcieliby u nas zain-
westować. Od tego momentu, zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publiczno-pry-
watnych, będzie 45 dni na zgłaszanie się i składanie dokumentów, po czym wchodzimy
w rundę negocjacji. Ponieważ jest to postępowanie publiczne, Spółka musi mieć swój Biu-
letyn Informacji Publicznej. Poczyniliśmy odpowiednie kroki, tak, że już jest on w posiada-
niu Spółki. Będzie można w nim przeczytać wszystkie informacje, ogłoszenia, materiały
i na bieżąco śledzić postępy. Chcę dodać, że przedstawiłem harmonogram, ale nie jestem
w stanie odpowiedzieć na pytanie: za ile lat baseny zostaną wybudowane? Podpisana
umowa jest realizowana na bieżąco, a jakie będą wyniki negocjacji, nikt nie jest teraz w sta-
nie tego przesądzić. Trzeba będzie pokonać wiele trudnych problemów, jak choćby sposób
utylizowania solanki. Reasumując, są chętni, trwają negocjacje w wyniku których - miejmy
nadzieję - inwestycja ruszy. Jej koszt wyniesie około 80 milionów złotych.

(Informacja z sesji majowej). Opracowanie - Stanisław Stopa

(Informacja z se-
sji kwietniowej).

Odnośnie poszukiwania inwestorów, jest ogłoszenie w Europejskim Biuletynie Zamó-
wień Publicznych. Termin zgłaszania chęci do wzięcia udziału w następnym etapie mija 4
lipca i do tego czasu czekamy na zgłoszenia firm, które pisemnie wyrażą chęć uczestnic-
twa w tym przedsięwzięciu zgodnie z opisem zamieszczonym w ogłoszeniu. Nas intere-
suje, by byli to inwestorzy, którzy wezmą ciężar inwestycji na siebie. Termin ogłoszenia zo-
stał opóźniony z uwagi na to, że jedna z dużych firm krakowskich wyraziła chęć przystą-
pienia do udziału w tym postępowaniu i musieliśmy przeprowadzić rozmowy dotyczące
warunków. Z naszego punktu widzenia każdego oferenta jest szkoda, więc musieliśmy
uzgodnić pewne rzeczy dotyczące warunków przetargu. Potem zostało to ogłoszone, tak,
że czekamy na wyniki (do 4 lipca). Wtedy będzie wiadomo, jakie firmy się zgłosiły i nastąpi
kolejny etap postępowania. Mamy ogólny zarys przedsięwzięcia, natomiast nie mamy go-
towego projektu; zostanie on opracowany po przetargu przez inwestora, który go wygra.
Nasza gmina ma taki wpływ, jaki ma udział. Zawsze można to zmienić poprzez zmianę
udziałów w Spółce. Obecnie wynosi on 517.500 zł. (ok 20%) Celem spółki jest powstanie
basenów, a nie ich prowadzenie. Zainteresowani szczegółami i aktualną sytuacją mogą
wejść na stronę internetową Spółki, bądź na stronę Europejskiego Biuletynu Zamówień
Publicznych. Osobiście odpowiadam tylko za informacje zamieszczane na naszej stronie
internetowej, a nie na innych forach, gdzie ukazują się różne informacje na ten temat. Spół-
ka utrzymuje się z pieniędzy wpłaconych przez wspólników, bo nie prowadzi żadnej dzia-
łalności gospodarczej. Jej majątek został w tej chwili wyceniony przez biegłych rzeczo-
znawców na 14 milionów zł. Przypomnę, że samorządy (wspólnicy) wpłaciły dotychczas
3 miliony zł, tak, że choć Spółka otrzymała „małe” pieniądze, jej wartość księgowa niepo-
miernie wzrosła. Miesięczne utrzymanie Spółki wynosi teraz około trzy tysiące złotych.

Rozpoczynamy syste-
matyczny przekaz o sytua-
cji w Spółce „GWT”. Źród-
łem informacji będą wystą-
pienia Prezesa - Marka Mą-
kowskiego na sesjach Ra-
dy Gminy.

Marzec miał być poświęcony
na wyłonienie firmy, która by da-
lej poprowadziła sprawy zwią-
zane z wyłonieniem inwestora
strategicznego. Takie postępo-
wanie udało się przeprowadzić.
Jutro podpisujemy umowę z war-
szawską firmą Investment Sup-
port, która deklaruje, że w ciągu
6-ciu miesięcy od dnia podpisa-
nia umowy (to najdłuższy termin,
bo w zależności od sytuacji ten
czas może się skrócić) jest w sta-
nie doprowadzić do podpisania
umowy partnerstwa prywatno-
publicznego z inwestorem.
Koszt przedsięwzięcia wynosi
netto 90 tysięcy złotych.

Zainwestowaniem w budowę
basenów jest zainteresowana
poważna firma, istnieje więc du-
ża szansa, że to się uda do koń-
ca doprowadzić. Wojewoda ma-
łopolski zadeklarował na spotka-
niu w Koninkach, że na tyle na ile
będzie mógł, będzie nas wspie-
rał w tej sprawie. Otrzymawszy
informację o firmie, która jest za-
interesowana budową potwier-
dził, że to bardzo porządna fir-
ma, i jeżeli ona w to wejdzie, to
jest gwarancja, że uda się wszy-
stko przeprowadzić i zrobić.Ju-
tro w Krakowie spotykamy się
z jej przedstawicielami tej i roz-
poczynamy rozmowy. Zobaczy-
my, jak to dalej pobiegnie?

W Limanowej doszło do spo-
tkania ze Starostą i Dyrektorem
Gorczańskiego Parku Narodo-
wego w sprawie realizacji przy-
gotowanego już projektu zago-
spodarowania parku odwor-
skiego pod kątem turystycznym,
związanym z mającymi powstać
basenami. Starosta zadeklaro-
wał zadania, które będzie reali-
zował (m.in. doprowadzenie rury
od złoża do mającej powstać tę-
żni i zakładu balneologicznego).

p
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XVIII sesja Rady miała miejsce w dniu 30 III. Za stołem obrad zasie-
dli: radni, wójt J. Potaczek, komendant Komisariatu Policji w Mszanie
Dolnej A. Pękała, kierowniczki: GOPS Z. Szymańska, GCK J. Zapała,
dyrektorzy: szkoły w Niedźwiedziu T. Zawirski, Przedszkola w Porębie
Wielkiej E. Flig, sołtysi.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z sesji lutowej, głos zabrała
podkom. Anna Pękała, która przedstawiła szczegółową informację na te-
mat stanu bezpieczeństwa na terenie działania mszańskiego komisaria-
tu, upiększając ją kolorowymi slajdami (informację o stanie bezpieczeń-
stwa na terenie naszej Gminy zamieściliśmy w poprzednim numerze).
Komendant wysoko oceniła współpracę policji ze szkołami,GOPS, Ośrod-
kiem Zdrowia oraz pielęgniarkami środowiskowymi z naszej gminy. Po-
informowała, że co miesiąc, odbywają się spotkania interdescyplinarne,
poświęcone współpracy w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa.
Wspomniała także o 4 śmiertelnych ofiarach wypadków drogowych
w tym roku. Nastąpiły one - zdaniem policji - z winy osób pieszych.

Z kolei głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował o swojej pracy
w okresie od ostatniej sesji. Z kolei, Prezes „GWT” M. Mąkowski omówił
bieżącą sytuację Spółki (informacje zamieszczamy na osobnym miejscu).

Dalszym tematem sesji była informacja o programie 500+, który bę-
dzie realizowany w naszej Gminie. Kierownik GOPS-u Zofia Szymańska
zapoznała obecnych z aktualnym stanem przygotowań do wdrożenia
programu na naszym terenie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Halina Palka zapoznała z tema-
tem ostatniego posiedzenia komisji, jakim była ochrona zdrowia, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na zatruwanie mieszkańców tzw. dio-
ksynami (tekst wystąpienia podajemy na osobnej stronie). Głos zabrała
także Anna Liberda, wskazując na konieczność wymiany rakotwórczych
rur azbestowych, którymi dostarczana jest do domów woda bieżąca.

Jadwiga Zapała - kierowniczka GCK, zarazem kustosz „Orkanówki”
przypomniała o zeszłorocznej konferencji naukowej poświęconej okrą-
głym rocznicom urodzin i śmierci W. Orkana, oraz wręczyła wszystkim
książkę, będącą zbiorem wygłoszonych na konferencji referatów.

Radni wysłuchali także sprawozdania z realizacji Gminnego Progra-
mu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2015. Końcowa część sesji miała charakter niejawny,
stąd nie braliśmy w niej udziału.

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

XVIX sesja miała miejsce w dniu 27 kwietnia. Wzięli w niej udział:
radni, wójt J. Potaczek, prezes Spółki „GWT”, sekretarz Gminy M. Mąko-
wski, radny powiatowy R. Rusnak, kierowniczka GOPS Z. Szymańska,
dyrektorki: szkoły w Koninie i przedszkola w Niedźwiedziu, sołtysi oraz
pracownicy Urzędu Gminy: S. Smreczak, S. Grzywacz, A. Sowa.

Radni
zdecydowali:

Na sesji marcowej

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

1. Udzielić pomocy finansowej
dla miasta Nowy Sącz: Postanawia
się udzielić pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Mia-
sta Nowy Sącz w postaci przekaza-
nia środków finansowych w kwo-
cie 2.300 zł na zapewnienie schro-
nienia dla mieszkańców Gminy
Niedźwiedź znajdujących się w sy-
tuacji ostrego kryzysu związanego
z zagrożeniem życia i zdrowia oraz
ofiar przemocy dla Sądeckiego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Nowym Sączu w formie współfi-
nansowania.

2. Udzielić pomocy rzeczowej
dla Powiatu Limanowskiego po-
przez wykonanie dokumentacji
projektowej budowy chodnika przy
drodze powiatowej 1629K Mszana
Dolna-Hucisko w ramach realizacji
zadania pn. „Budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 1629K Msza-
na Dolna-Hucisko w miejscowości
Poręba Wielka-Koninki (od cmen-

tarza do os.Borek)”
3. Dokonać zmian w budżecie

Gminy na 2016 rok.

4. Przyjąć zmiany w wieloletniej

prognozie finansowej Gminy Niedź-

wiedź.

5. Wprowadzić zmiany w statu-

cie Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej.

6. Przyjąć darowizny nierucho-

mości

7. Zmienić uchwałę z 2003 roku

w sprawie wykazu dróg gminnych

publicznych.

gruntowej tj. działkI ewiden-

cyjnej o powierzchni 0,71 ha poło-

żonej w Niedźwiedziu, stanowiącej

własność: Parafii Rzymskokatolic-

kiej pw. św. Sebastiana w Niedź-

wiedziu, objętej księgą wieczystą
NS2L/0000621/3.
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Po otwarciu, przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji,
głos zabrał Wójt J. Potaczek, który przekazał informację na temat pracy
między sesjami. Kolejnym mówcą był radny T. Najda - Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia, który poinformo-
wał o tematyce ostatniego posiedzenia komisji ze szczególnym uwzględ-
nieniem sytuacji w oświacie. Następnie głos zabrał M. Mąkowski - Prezes
„GWT”, informując radnych o bieżącej sytuacji w Spółce.

Istotnym wątkiem dyskusji okazał się Ośrodek Zdrowia, dokładniej in-
formacji krążących w sferze publicznej dotyczących zamiaru jego sprze-
daży. W nurt dyskusji ostro i zdecydowanie włączyła się obecna na sesji
mieszkanka Koniny, która obok tematu Ośrodka poruszyła sprawę dzia-
łalności GOPS-u, w aspekcie utrudnień w dotarciu do niego, związanych
z umieszczeniem lokalu.

Radny powiatowy R. Rusnak przekazał informację o budżecie obywa-
telskim. W dalszej kolejności posiedzenia, radni po przedyskutowaniu je-
dnogłośnie podjęli uchwały.

Sesję zakończyły wolne wnioski, w których poruszono m.in. problem
wymiany wodociągowych rur azbestowych (A. Liberda) i prośbę poczty
o obniżkę wysokości opłaty czynszowej za wynajem zajmowanego lokalu.

XX sesja miała miejsce w dniu 30 V. Uczestniczyli w niej:

ki „GWT” M. Mąkowski, dyrektor GPN J. Toma-
siewicz, prezes OPS Andrzej Smaciarz, kierownik GOPS Z. Szymańska,
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej A. Kujacz, zastępca dyrektora
ZPO w Podobinie I. Czech, kierownik GCK J. Zapała, sołtysi, pracownicy
Urzędu Gminy: skarbnik S. Smreczak i protokolant Anna Sowa.

Po przyjęciu porządku obrad oraz zatwierdzeniu protokołu z ostatniej
sesji głos zabrał J. Potaczek, który zapoznał radnych ze swoją pracą w cią-
gu ostatniego miesiąca. Kolejnym mówcą był prezes M. Makowski, który
przekazał informację o bieżącej sytuacji w Spółce „GWT”. Po nim głos za-
brał przewodniczący Komisji Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Gospo-
darki Wodnej, Terenowej i Porządku Publicznego K. Wsolak. Poinformo-
wał o decyzjach powziętych przez radnych na ostatnim posiedzeniu Ko-
misji. Wystąpienie wywołało obszerną dyskusję i polemikę w którą ak-
tywnie włączył się J. Tomasiewicz - dyrektor parku, odpowiadając na za-
rzuty radnych i broniąc postępowania władz GPN. Tematem był problem
„ingerencji” władz GPN w prywatną własność lasów. Zadeklarował też
wolę pełnej współpracy z władzami samorządowymi.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej H. Mróz przekazała informację
z posiedzenia komisji. Na wnioski skierowane przez pod adresem Wójta
Gminy, odpowiedział szczegółowo sam zainteresowany, który na piśmie
wyłożył swoje racje i przedsięwzięcia dotyczące realizacji wniosków Ko-
misji Rewizyjnej.

Istotną decyzję stanowiło udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za
2015 rok. Nie obyło się bez kwiatów i gratulacji zarówno dla Wójta, jak
i Skarbnika Gminy Sylwii Smreczak.

Odnotować należy wystąpienie prezesa OSP A. Smaciarza w którym
przedstawił obecny stan przepisów regulujący możliwości uczestnicze-
nia strażaków w akcjach, niezwiązanych z pożarami i klęskami żywio-
łowymi. Podjęcie uchwał, zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady
Gminy oraz zapytania i wolne wnioski zakończyły majowe obrady.

radni, wójt
J. Potaczek, prezes Spół

Radni
zdecydowali:

Na sesji kwietniowej

Na sesji majowej

Opracowanie stron 12 i 13
Stanisław Stopa

1. Dokonać zmian w planowa-
nych dochodach, przychodach
i wydatkach budżetu gminy na
2016 rok.

2. Przyjąć zmiany w wielolet-
niej prognozie finansowej Gminy.

1. Udzielić absolutorium Wój-
towi Gminy z tytułu wykonania bu-
dżetu Gminy za rok 2015.

2. Zatwierdzić roczne sprawo-
zdanie finansowe Gminnego Cen-
trum Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej za 2015 rok.

3. Dokonać zmian w budżecie
gminy na 2016 rok.

4. Przyjąć zmiany w wielolet-
niej prognozie finansowej Gminy.

3. Wyrazić zgodę na przyjęcie
darowizny nieruchomości grunto-
wej o powierzchni 0,02 ha położo-
nej w miejscowości Konina, a sta-
nowiącej własność: Anny Bunsch,
Marcina Bunsch, Katarzyny Droź-
dzik, Krzysztofa Komorowskiego,
Beaty Komorowskiej, Urszuli Men-
del, Mieczysława Pycińskiego, ob-
jętej księgą wieczystą, oraz daro-
wizny nieruchomości gruntowej
o powierzchni 0,04 ha położonej
w miejscowości Konina, a stano-
wiącej własność: Piotra Michałek,
Elżbiety Magdaleny Michałek-Gą-
sior, Józefa Uryga, Krystyny Uryga,
Czesława Zając, Marii Barbary Za-
jąc, objętej księgą wieczystą.
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IV Piknik Rodzinny
w Podobinie

<><><><><>

A. Liberda

Piknik Rodzinny w Zespole Pla-
cówek

atmosferze.

Oświatowych w Podobinie miał
miejsce w dniu 5 czerwca. Piknik wpisał
się już w kalendarz cyklicznych imprez,
jakie odbywają się w szkole. Miejscem
wspólnej zabawy i serdecznych rodzin-
nych spotkań uczniów, rodziców i nau-
czycieli, był plac przyszkolny i boisko.
Słoneczna pogoda sprzyjała tym, któ-
rzy tego dnia chcieli odwiedzić szkołę.

Otwarcia Pikniku dokonała Dyrektor
Barbara Dziwisz witając przybyłych go-
ści: Wójta Janusza Potaczka, Przewod-
niczącego Rady Gminy E. Krzysztofia-
ka, Wiceprzewodniczącą A. Liberdę,
uczniów ze swoimi rodzinami i miesz-
kańców wsi. Prowadzący imprezę nau-
czyciel Szczepan Zaręba zaprosił do
obejrzenia programu artystycznego
i skorzystania ze wszystkich przygoto-
wanych atrakcji.

Jako pierwsza, wystąpiła uczennica
kl. V Wiktoria Liberda, która zaprosiła
na wernisaż swoich prac plastycznych,
wyeksponowanych w jednej z sal na te-
renie szkoły. Następnie rozpoczęły się
występy artystyczne. Uczniowie posz-
czególnych klas na pięknie udekorowa-
nej scenie przed szkołą, prezentowali
wokalne i taneczne umiejętności. Były
skecze, układy taneczne pod kierun-
kiem J. Potaczek, pokaz mody, insceni-
zacja bajki „Kapturek” przygotowanej
pod kierunkiem I. Czech i J. W. Burnus.
Duże zainteresowanie wzbudził występ

rodziców i nauczycieli w przedstawie-
niu „Smerfy”. Zgromadzeni mieli okazję
do podziwiania talentów aktorskich. Hu-
morystyczne teksty i barwne przebrania
wszystkim bardzo się podobały. Duże
brawa otrzymał szkolny zespół wokalny
wraz z zespołem „Magnetik” za piękne
wykonanie piosenek pod kierunkiem
Doroty Sochackiej. Gościnnie wystąpił
młodzieżowy zespół „Górmani”, które-
go muzyczne rytmy porywały do tańca.

W czasie pikniku odbywała się lote-
ria fantowa pod opieką wicedyrektor
I. Czech, J. Wójtowicz we współpracy
z J. Sochacką i O. Domagałą, w której
wygrywano, pozyskane od sponsorów,
bardzo atrakcyjne nagrody.

Rodzice, nauczyciele i uczniowie
przygotowali dla dużych i małych także
inne rozrywki i atrakcje. Najmłodsi mo-
gli poszaleć na dmuchanych zjeżdżal-
niach, zajadać się watą cukrową, loda-
mi, czy popcornem. Ci, których dopadł
większy głód, mogli kupić „coś” pyszne-

go z grilla obsługiwanego przez
M.Adamczyk, H.Adamczyk i E. Tram.

Duże zainteresowanie wzbudzał
wóz strażacki i jego wyposażenie, a tak-
że stoisko, przy którym s. J. Rokosz ma-
lowała dzieciom twarze.

Niedzielny piknik przebiegł w ro-

dzinnej i przyjacielskiej
Dopisała zarówno pogoda, jak i liczba
uczestników, świadcząca o tym, że mie-
szkańcy Podobina bardzo pozytywnie
odbierają taka formę spędzania wolne-
go czasu i integracji.

Przygotowanie pikniku wymagało
sporo wysiłku zarówno ze strony nau-
czycieli rodziców i uczniów. Wysiłek ten
przyniósł fantastyczne rezultaty, wszy-
scy, bowiem bawili się doskonale.

Należą się słowa podziękowania dla
organizatorów pod nadzorem Dyrektor
placówki Barbary Dziwisz, oraz bardzo
licznej grupy sponsorów.

W pierwszą niedzielę czerwca, Zespół Placó-
wek Oświatowych w Koninie zorganizował trady-
cyjny, doroczny piknik rodzinny. Licznie przybyłych
uczestników powitała Dyrektor placówki Elżbieta
Kurek.

W pierwszej części imprezy mali i dorośli wi-
dzowie mieli okazję zobaczyć występy przedszko-
laczków i uczniów. Pierwsi, w barwnie przybra-
nych strojach i odpowiednią choreografią pięknie
zaśpiewały piosenki o tematyce rodzinnej. Drudzy

zatańczyli brawurowego krakowiaka i zaprezentowali inscenizacje „Samochwały” i „Rodzina na dobre i na złe”,
przygotowane pod opieką swoich nauczycieli i wychowawców. Widzowie nagrodzili występy gromkimi brawami.

Druga część pikniku miała miejsce na placu przedszkolnym. Tu w roli wodzireja wystąpił animator firmy „Aster”
z Grybowa, który w znakomity sposób bawił zarówno dzieci jak i rodziców. Tańcom, konkursom i niespodziankom nie
było końca. O zgłodniałych i spragnionych zadbała Rada Rodziców, która przygotowała apetyczne przysmaki
i napoje.

DZIEŃ RODZINY W KONINIE

S. Stopa
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„MÓWIĘ - NIE, WSZYSTKIEMU, CO ZŁE”

Pod takim hasłem 1 kwietnia odbył się III Piknik Informacyjno -
Edukacyjny w Zespole Placówek Oświatowych w Podobinie.
Organizatorami byli: ZPO w Podobinie we współpracy z GOPS,
Komisariatem Policji z Mszany Dolnej i OSP w Niedźwiedziu.
Do udziału w imprezie zaproszono wszystkie szkoły Gminy; od-
powiedziała tylko szkoła w Koninie, z której przybyła delegacja
uczniów z klas IV - VI pod opieką Małgorzaty Ptaszek. Program
pikniku przygotowała Justyna Sochacka we współpracy z Joanną
Wójtowicz i Dominiką Gniecką.

W sali gimnastycznej z okolicznościową dekoracją wyeks-
ponowano prace plastyczne uczniów szkół naszej Gminy, którzy
brali udział w konkursie pod tytułem „Mówię nie, wszystkiemu, co
złe”. Zespół interdyscyplinarny działający przy GOPS przygotował
stoisko z materiałami informacyjnymi o podejmowaniu działań
w sprawie przemocy w rodzinie oraz oferty wsparcia.

Piknik rozpoczął się o godzinie 8.00 w dwóch różnych miej-
scach. Klasy I-III miały w programie spotkanie z policjantem, zwie-
dzały wozy: strażacki i policyjny. Uczestniczyły w spektaklu
pt. „Mówię nie, wszystkiemu, co złe”, przeprowadzonym w formie
dobrej zabawy, ostrzegającej przed różnymi niebezpieczeństwa-
mi, a także skutkami złych zachowań.

Klasy IV-VI oraz gimnazjum obejrzały spektakl „ALIBI” przy-
gotowany przez agencję artystyczną „Galana”, w którym poruszo-
no temat przestępczości, agresji i nietolerancji.

Następnie uczniowie przeprowadzali wywiad z zaproszonymi
gośćmi na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Na pyta-
nia odpowiadali: Komendant Policji Anna Pękała, strażak Robert
Szarek, ratownik medyczny z grupy podhalańskiej GOPR, nau-
czyciel informatyki Justyna Potaczek. Wywiad przeplatany był po-
kazem mody wiosennej, przygotowany przez uczniów kl. IV - VI
i Gimnazjum, „You can dance” oraz występem szkolnej grupy wo-
kalnej. W trakcie pikniku przeprowadzono szereg zabaw i konkur-
sów, a wszystkie dotyczyły bezpieczeństwa w szkole, na drodze
i w różnych, innych sytuacjach. Rozstrzygnięto gminny konkurs
plastyczny pn. „ Mówię nie, wszystkiemu, co złe”. Oto wyniki:

miejsce - (Poręba Wielka),
- (Podobin),
- (Niedźwiedź),

- (Konina);

miejsce - (Podobin),
- Emilia Szywała (Poręba Wielka),
- (Podobin);

miejsce - (Poręba Wielka),
- ,
- (Niedźwiedź);

miejsce - (Konina).
W przerwie między konkursami, uczniowie mogli skorzystać

z poczęstunku w postaci słodkich wypieków, soczków, lizaków, itp.,
a Grzegorz Popielarz z „Awiwy” wręczał każdemu uczestnikowi ko-
lorowy gadżet. Na zakończenie Dyrektor Szkoły Barbara Dziwisz
podziękowała zaproszonym gościom, wręczając im dyplomy.

Przedszkole:
I Martyna Rusnak
I I Natasza Pastor
III Sochacka Magdalena
Wyróżnienie Julia Jarosik

Klasy I - III
I Emilia Bolisęga
II
III Jan Rakoczy

Klasy IV - VI
I Joanna Brzezicka
II Oliwia Zając I
III Magdalena Pająk

Klasy I - III Gimnazjum
I Radosław Kurek

Podziękowania należą się sponsorom, dzięki którym dzieci
miały poczęstunek, a uczniowie biorący udział w konkursach na-
grody. Są nimi: Firma ubezpieczeniowa „Awiwa”, Apteka Mszań-
ska, Apteka „Krokus”, Teresa Rusnak, Bożena i Jacek Potaczek,
„Silla Bis”, Urząd Gminy, ZPO w Podobinie. A. Liberda
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Wsiądź do ,,balonu modlitwy”!

Już, już wakacje, czas zasłużonego odpoczynku,
a zarazem ostatnie chwile przygotowań do Świato-
wych Dni Młodzieży w Krakowie. By pogłębić ideę Ro-
ku Miłosierdzia i ŚDM w Zespole Szkoły Podstawowej
im. W. Orkana i Gimnazjum Publicznego w Porębie
Wielkiej odbyła się lekcja otwarta: ,,Ślady Bożego Mi-
łosierdzia”. Uczniowie z klasy II b Szkoły Podstawowej
z wielkim zaangażowaniem wcielili się w role biblij-
nych bohaterów z przypowieści o miłosiernym Sama-
rytaninie oraz przedstawili świętych Patronów ŚDM,
od których możemy uczyć się na co dzień - jak być mi-
łosiernym. Dużą radością była wspólna zabawa w ka-
lambury ,,Uczynki miłosierne”. A zadanie domowe? -
wielu uczniów, nauczycieli i rodziców podjęło wspól-
ną modlitwę w intencji Ojca świętego Franciszka
i pielgrzymów, którzy przybędą w lipcu do Polski.
Nasz dar modlitwy - symboliczny balon z wypisanymi
tytułami modlitw, które każdy kierował do nieba, zło-

Żyliśmy Panu Bogu w procesji z darami podczas Mszy
świętej na zakończenie roku szkolnego. Tym samym
dołączyliśmy do ogólnopolskiego projektu ,,Młodzi
Misjonarze Miłosierdzia”. Zachęcamy: wsiądź do ,,ba-
lonu modlitwy”! Bilety gratis:)



,,Bo w przedszkolu,

przedszkolu, czas miło mi-

ja nam”…

Dyrektor placówki
Małgorzata Drab

Słowa piosenki na-
wiązują do wydarzeń,
k t ó re m a j ą m i e j s c e
w Przedszkolu Samorzą-
dowym w Porębie Wiel-
kiej w ciągu całego roku
szkolnego. A dzieje się to
m. in. za sprawą realiza-
cji projektu ,,Kalendarz
ciekawych dni”. Zaplano-
wano i zrealizowano cy-
kle zajęć związanych
z nietypowymi świętami:
Dzień Marchewki, Uśmie-
chu, Przyjaciela, Dzień
Słońca, Wody, Ziemi,
Dzień Kundelka, Kota, Di-
nozaura, Dzień Chleba,
Misia Pluszowego, Dzień
Czekolady i wiele innych.

Nauczycielki opraco-
wały ciekawe zajęcia
związane z tymi wyda-
rzeniami z wykorzysta-
niem aktywizujących me-
tod pracy, a zaproszone
do zabawy dzieci miały
możliwość rozwijania
swoich zainteresowań,
predyspozycji i talentów.

Organizację Dnia Kota
zaplanowano w każdej
grupie inaczej: maluszki
„opiekowały” się kot-

kiem, próbowały jeść na
kocie sposoby, słuchały
wierszy i piosenek o tych
miłych zwierzętach. Star-
szaki wykonywały kocie
maski, przeliczały kocie
rodziny, pomagały kocim
mamom odszukać zagu-
bione, krnąbrne dzieci.
Poprzez zabawę zrealizo-
wano ważne cele wycho-
wania przedszkolnego:
umiejętności matematy-
czne, ćwiczenie narzą-
dów mowy, ale przede

wszystkim rozwijanie
uczuć opiekuńczych i od-
powiedzialności. Uświa-
damiano znaczenie zwie-
rząt w życiu człowieka
oraz uwrażliwiano na los
porzuconych i bezdom-
nych czworonogów.

Pamiętając o Dniu
Dziecka, już znacznie
wcześniej planujemy
atrakcyjne formy zajęć.
W tym roku szkolnym
wystawiono przedsta-
wienie teatralne „Króle-

wna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków” w wyko-
naniu rodziców i nauczy-
cieli przedszkola.

Z okazji Święta Dzieci
planujemy także wycie-
czki. Staramy się, aby pro-
ponowane przez placów-
kę wyjazdy miały nie tyl-
ko rekreacyjny, ale i po-
z n a w c z y c h a r a k t e r.
W tym roku odwiedzili-
śmy z grupami starszymi
Centrum Nauki i Zabawy
Klockoland w Krakowie.
Dzieci miały możliwość
konstruowania zabawki
wg instrukcji podanej
w formie kodu, kierowały
robotami, poznawały
różnorodne wykorzy-
stanie zabawek. Maluszki
odwiedzą „Małpi Gaj”
w Nowym Targu. Przed-
szkolaki pojadą także do
kina w Rabce i do Mszany
Dolnej, gdzie między in-
nymi odwiedzą pensjo-
nariuszy Domu Pomocy
Społecznej.

Wkrótce wakacje ,
czas zasłużonego odpo-
czynku, ale również czas
szukania inspiracji do
dalszej pracy.

W Szkole Podstawowej w Porębie
Wielkiej odbył się III Gminny Konkurs
Recytatorski. Wzięli w nim udział ucz-
niowie szkół naszej Gminy, którzy w eli-
minacjach szkolnych zdobyli uznanie
jury. W tym roku recytowali wiersze Ja-
na Brzechwy.

Celem konkursu było przybliżenie
utworów poety, rozwijanie zaintereso-
wań i zamiłowań czytelniczych, kształ-

towanie umiejętności zapamiętywania
przez dzieci treści utworów, pobudze-
nie aktywności uczniów. Dzieci recyto-
wały wybrany przez siebie wiersz,
wspomagając się rekwizytami, stosow-
ną mimiką, odpowiednią modulacją
głosu, a nawet uzasadnionym strojem.
Poziom, jaki zaprezentowały dzieci był
bardzo wysoki. Komisja po długiej nara-
dzie ogłosiła werdykt:

miejsce -
(szkoła w Koninie);

- (szkoła w Koninie;
- (szkoła

w Porębie Wielkiej);
Wyróżnienie -

(szkoła w Porębie Wielkiej).
Uczestnicy konkursu otrzymali dy-

plomy, które wręczył Dyrektor Andrzej
Ślazyk.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy
dalszych sukcesów w kolejnych, Gmin-
nych Konkursach Recytatorskich!

I

II
III

Daniel Krzysztofiak

Kinga Skóbel
Weronika Rapacz

Amelia Zapała
AL
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Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Zespół Placówek Oświatowych w Koninie zor-

ganizował w dniu 14 czerwca VII edycję Festiwalu

Piosenki Przedszkolnej. W stosownie udekorowa-

nej na tę okoliczność sali gimnastycznej, zasiadły

dzieciaki ze wszystkich placówek przedszkolnych

naszej gminy. Pomysłowe, barwne i fantazyjne stro-

je przedszkolaczków, dodawały całej imprezie nie-

mało uroku.

W trakcie Festiwalu zaprezentowały się

poszczególne grupy dzieci przedszkol-

nych (maluchy, starszaki). Występy były solidnie

dopracowane oraz wyuczone przez nauczycielki

przedszkoli. Wykonane zostały z polotem przez

uśmiechnięte dzieciaki, na których twarzach widać

było zadowolenie, ale też przejęcie artystycznymi

popisami. Wykazały się wysokim poziomem umie-

jętności wokalnych i tanecznych.

Finałem Festiwalu była niespodzianka w posta-

ci występów uczniów miejscowej szkoły, którzy

wyrecytowali (i to jak) wiersze Juliana Tuwima i Ja-

na Brzechwy.

Festiwal sprawnie poprowadziła dyrektor ZPO

w Koninie mgr Elżbieta Kurek, która na koniec wrę-

czyła dyrektorkom przedszkoli pamiątkowe dy-

plomy, zaś mali artyści otrzymali słodycze ufundo-

wane przez Gminne Centrum Kultury.

Festiwal zakończyła wspólna konsumpcja sma-

cznych ciasteczek oraz napojów, przygotowanych

i ufundowanych przez miejscową Radę Rodziców.

Do zobaczenia i usłyszenia za rok!

S. Stopa

w śpie-

wie i tańcu

Mamy problem
z oświatą...

...stwierdził radny To-
masz Najda - Przewodni-
czący Komisji, na kwietnio-
wej sesji Rady Gminy.

Nagranie i opracowanie
Stanisław Stopa

Komisja Oświaty spot-
kała się w tym miesiącu
dwukrotnie (12 i 22 kwiet-
nia). Jak wspomniał p.Wójt,
przed Komisją, całą Radą
Gminy, Gminą i jej budże-
tem stoi duże wyzwanie.
Jest ono związane z tym,
że dzieci 6-letnie nie mają

obowiązku szkolnego.
Przeprowadzone w miesią-
cu marcu spotkania we
wszystkich szkołach i pla-
cówkach oświatowych
z kadrą nauczycielską i ro-
dzicami, na których przed-
stawiliśmy sens reformy,
niewiele dały. W efekcie,
w szkole w Koninie jest
13 dzieci w I klasie, w Podo-
binie do I klasy nie idzie
żadne dziecko, w Niedź-
wiedziu jest 10 dzieci, i w
Porębie Wielkiej 10 dzieci.
Będziemy mieli w gminie
trzy (mało liczne) pierwsze
klasy. Pozostałe 6-latki zo-
stają w przedszkolach. To
rodzi problemy finansowe
bo subwencja, jaką dostaje
Gmina wynosi na jednego
przedszkolaka 1300 zł, zaś
na jedno dziecko szkolne
5.278.00 zł. Na okrągło li-
cząc, różnica na jedno
dziecko wynosi 4.000.00 zł.

Zaproponowaliśmy ob-
cięcie budżetu szkołom:
w Koninie - 70 tys. zł, w Po-
dobinie - 87.900 zł (bo nie

ma w ogóle I klasy), w Nie-
dźwiedziu - 70. 000 złotych
i w Porębie Wlk.- 70.000 zł,
razem: 297.000 zł. Propo-
zycje otrzymali dyrektorzy,
którzy będą się musieli z
niimi zmierzyć, gdyż do
końca kwietnia mają spo-
rządzić arkusze organiza-
cyjne na nowy rok szkolny.

Chcemy się spotkać ze
Związkiem Zawodowym
Nauczycielstwa Polskiego,
aby przedstawić ten pro-
blem, żeby nauczyciele do-
kładnie zrozumieli - w czym
rzecz? Spotykamy się z dy-
rektorami, chcemy jednak
bezpośredniego spotkania
z nauczycielami, by uświa-
domić im, że to nie radni są
niedobrzy, czy wójt jest nie-
dobry, ale żyjemy w takich
uwarunkowaniach, z takim
budżetem i tyle pieniędzy
dostajemy na szkoły.

Przy okazji wyszedł po-
mysł powiększenia przed-
szkola w Niedźwiedziu. Ma
ono obecnie najgorsze wa-
runki w gminie. Zwolniło się

mieszkanie po jednej z na-
uczycielek i mieliśmy po-
mysł, żeby p. Lupowej za-
proponować owo mieszka-
nie, a poprzez odpowiednie
prace budowlane zaadap-
tować jej mieszkanie na po-
trzeby przedszkola. Byli-
śmy tam na wizji lokalnej.
Zobaczyliśmy, jak to wyglą-
da, spotkaliśmy się z p. Lu-
pową, która wyraziła sprze-
ciw włącznie z pismem, pod
którym się podpisali wszy-
scy mieszkańcy Domu Na-
uczyciela.Komisja się z tym
zapoznała i stwierdziliśmy,
że są istotne problemy te-
chniczne oraz ludzkie i z te-
go pomysłu się wycofuje-
my. Będziemy musieli dalej
myśleć, co z tym przed-
szkolem zrobić, w którym
kierunku pójść, żeby dzieci
miały bardziej komfortowe
warunki.

<><><><><>
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Osiągnięcia sportowe
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

w Porębie Wielkiej
w roku szkolnym 2015/2016

Nauczyciele wychowania fizycznego

mgr Marian Zembura, mgr Ireneusz Potaczek
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

W Powiatowym Systemie Współzawodnic-
twa Sportowego Szkół Powiatu Limanowskiego
w roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podsta-
wowa w Porębie Wielkiej zajęła II miejsce na
67 szkół startujących. W punktacji Gimnazjów,
nasze Gimnazjum zajęło V miejsce na 37 startu-
jących.

. Mistrzostwa Powiatu Limanowskiego w indy-

widualnych biegach przełajowych :

Szkoła Podstawowa: I miejsce - Kaczor Marcin,

II - Gniecka Anna, IV - Krzysztofiak Kamil, V - Mysza

Dorota, VII - Liberda Sara, VII - Jania Sebastian.

Gimnazjum: I miejsce - Kozyra Monika, III - Li-

berda Zuzanna, IV - Liberda Magdalena, VII - Liber-

da Anna, VII - Stec Agnieszka, VIII - Misiura Michał,

VIII - Krzysztofiak Kamil.

Wyżej wymienieni uczniowie wzięli udział

w mistrzostwach Województwa Małopolskiego

w Nowym Targu.

. IV miejsce w mistrzostwach Powiatu w halo-

wej piłce nożnej dziewcząt szkół podstawowych.

. Mistrzostwa Powiatu Limanowskiego w indy-

widualnym tenisie stołowym: IV miejsce - Loranc

Julia, V - Zapała Alicja.

. Wicemistrzostwo Powiatu Limanowskiego

w drużynowym tenisie stołowym szkół podstawo-

wych (Loranc Julia, Zapała Alicja, Gniecka Anna).

. Mistrzostwach Powiatu Limanowskiego

w drużynowym tenisie stołowym - gimnazjum:

V miejsce (Zapała Tomasz, Zapała Paweł, Dawiec

Bartłomiej), VI miejsce (Stec Agnieszka, Loranc

Aleksandra, Haras Patrycja).

. Mistrzostwo Gminy Niedźwiedź w mini ko-

szykówce dziewcząt szkół podstawowych.

. IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lima-

nowskiego w mini koszykówce chłopców szkół

podstawowych.

. Wicemistrzostwo Powiatu Limanowskiego

w koszykówce dziewcząt w kategorii gimnazjum.

. V miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lima-

nowskiego w koszykówce chłopców w kategorii gi-

mnazjum.

. Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego

w narciarstwie alpejskim w punktacji drużynowej

dziewcząt - gimnazjum.

. Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego

w narciarstwie alpejskim w punktacji drużynowej

chłopców - gimnazjum.

. III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lima-

nowskiego w narciarstwie alpejskim chłopców

szkół podstawowych.

. VI miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lima-

nowskiego w narciarstwie alpejskim dziewcząt

szkół podstawowych.

IX miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lima-

nowskiego w piłce ręcznej dziewcząt gimnazjum.

. VII miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lima-

nowskiego w piłce ręcznej chłopców gimnazjum.

. Wicemistrzostwo Powiatu Limanowskiego

w piłce ręcznej dziewcząt szkół podstawowych.

. V miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lima-

nowskiego w piłce ręcznej chłopców szkół podsta-

wowych.

. Wicemistrzostwo Powiatu Limanowskiego

w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt

szkół podstawowych.

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lima-

nowskiego w sztafetowych biegach przełajowych

chłopców szkół podstawowych.

Wicemistrzostwo Powiatu Limanowskiego

w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt -

gimnazjum.

IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lima-

nowskiego w sztafetowych biegach przełajowych

chłopców - gimnazjum.

Udział sztafet szkoły podstawowej i gimna-

zjum publicznego w Porębie Wielkiej w Mistrzo-

stwach Województwa Małopolskiego w sztafeto-

wych biegach przełajowych w Nowym Targu.

IX miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lima-

nowskiego w piłce nożnej ,,7-ki ” szkoły podsta-

wowej.

VI miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lima-

nowskiego w piłce nożnej ,,6 - ki” gimnazjum.

Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego

w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt szkoły

podstawowej.

VI miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lima-

nowskiego w czwórboju lekkoatletycznym chłop-

ców szkoły podstawowej.

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lima-

nowskiego w szkolnej lidze lekkoatletycznej dzie-

wcząt gimnazjum.



Wystąpienie
na sesji

marcowej

Nagranie
i opracowanie

Stanisław Stopa

W dniu 3 marca odby-
ło się posiedzenie Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny, w którym wzięli udział:
Przewodnicząca Komisji
Halina Palka i jej członko-
wie (Franciszek Rapciak,
Wojciech Wielowski,
Piotr Domagała, Joanna
Misiura Palac), Przewod-
niczący Komisji Oświaty
i Zdrowia Tomasz Najda
oraz pracownik referatu
Urzędu Wydziału Ochrony
i Środowiska Stanisława
Potaczek. Tematem spot-
kania było przyjęcie in-
formacji o stanie zdrowia
m i e s z k a ń c ó w n a s z e j
gminy i analiza potrzeb
w tym zakresie. Poruszo-
nych zostało kilka spraw:

a/ Stan zdrowia miesz-
kańców naszej Gminy.

Z każdym rokiem się
pogarsza. Obserwujemy
bardzo duży wzrost cho-
rób układu krążenia, m.in.
nadciśnienie tętnicze,
które z roku na rok szybko
wzrasta, zwłaszcza wśród
m ł o d y c h p a c j e n t ó w
w przekroju wiekowym
20-30 lat. Wzrasta też

w dużym tempie liczba za-
chorowań na cukrzycę
oraz różnego rodzaju
alergii, zarówno u doro-
słych jak i u dzieci. U tych
ostatnich obserwuje się
też coraz częściej oty-
łość. Mamy około 90%
dzieci z chorobami aler-
gicznymi. Choroby te le-
czone metodami trady-
cyjnymi (leki), muszą być
powiązane z aktywnością
ruchową. Bez niej nie ma
profilaktyki, ani wydol-
nego ich leczenia, toteż,
zadaniem samorządow-
ców (czyli nas) jest two-
rzenie warunków ku te-
mu, żeby nasi mieszkańcy
mieli możliwość aktyw-
nego wypoczynku oraz
aktywnego spędzania
wolnego czasu. To czuły
i bardzo ważny punkt, nad
którym musimy się zasta-
nowić.

b/ Palenie śmieci, wy-
palanie traw i czystość
naszego powietrza.

Zgłaszane są od mie-
szkańców naszej Gminy
głosy, odnośnie palenia
śmieci na zewnątrz, tak
przez osoby prywatne, jak
i firmy. Jest to czynione
zarówno w postaci pale-
nia ognisk ze śmieciami
i wypalania traw.

c/ Szkodliwe substan-
cje wytwarzane w czasie
palenia, czyli dioksyny.

Są one uważane obec-
nie - na podstawie wyni-
ków amerykańskich ba-
dań nad środowiskiem -

za najsilniejszą truciznę
(po wielokroć silniejszą
od cyjanku potasu). Nie
ma silniejszej trucizny
rakotwórczej nad dioksy-
ny, które powstają w wy-
niku procesu spalania,
a które wpływają bardzo
szkodliwie na nasze na-
rządy wewnętrzne (nerki,
płuca, rdzeń kręgowy, wą-
troba). To trucizna, która
bardzo powoli ale i skute-
cznie niszczy te organy.

d/ Warunki leczenia
w Ośrodku Zdrowia.

Ośrodek wymaga pil-
nej rozbudowy i wykoń-
czenia, gdyż z roku na rok
jest u nas coraz ciaśniej.
Przed 30 laty, kiedy budo-
wano ośrodek, obsługi-
wał on 4 tysiące miesz-
kańców, były dwa gabine-
ty lekarskie. Teraz jest
siedem tysięcy miesz-
kańców i nadal są dwa
gabinety lekarskie. Mi-
mo, że przybywa chorób
i lekarzy różnych specjal-
ności, którzy te choroby
diagnozują i leczą, nie-
stety, nadal mają do dy-

spozycji tylko te dwa ga-
binety. Należy, zatem, pil-
nie zastanowić się nad
rozbudową ośrodka zdro-
wia.

e/ Podjęliśmy nastę-
pujące wnioski:

1. Sporządzenie pisma
do RZGW w sprawie wy-
czyszczenia okolic rzeki;
termin do końca maja.

2. Sporządzenie ko-
munikatów dla miesz-
kańców Gminy, uświada-
miających o zagroże-
niach, jakie niesie za so-
bą palenie śmieci, plasti-
ku i wyrzucanie wszelkie-
g o r o d z a j u o d p a d ó w
w niedozwolone miejsca.
Komunikaty należy za-
mieścić w Biuletynie Zgo-
da oraz ogłosić w kościo-
łach.

3. Podjęcie działań do-
tyczących dokończenia
rozbudowy Ośrodka Zdro-
wia w Porębie Wielkiej;
do 30 czerwca.

Halina Palka
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Skąd u Pana „żyłka” do pił-
ki nożnej?

Od kiedy zaczęła się Pań-
ska przygoda z klubem pił-
karskim GKS „Orkan”?

Proszę krótko scharakte-
ryzować warunki pracy (baza
lokalowa, liczba piłkarzy, ich
zaangażowanie w treningi).

Gdzie się Panu lepiej pra-
cuje: w szkole, czy w klubie?

Proszę wymienić trzy -
zdaniem Pana - największe
sukcesy sportowe osiągnięte
przez uczniów z Poręby Wiel-
kiej, w okresie Pańskiej pra-
cy?

Jak układa się współpraca
z piłkarzami klubu „Orkan”?
Za co można ich pochwalić,
a co, być może, wytknąć?

Największy sukces w pra-
cy z klubem GKS „Orkan”?

Jak Pan ocenia opiekę i po-
moc władz dla klubu?

Kto wygra Euro '2016?

Dziękuję za rozmowę. Ży-
czę wielu dalszych sukcesów
w pracy dla szkoły i dla klubu.

Piłka nożna pojawiła się

w moim życiu, gdy tylko zaczą-

łem chodzić, a tak na poważnie,

to tata w wieku 11 lat zabrał

mnie na trening klubu sporto-

wego „Turbacz” Mszana Dolna,

i tak już zostało. Przez 23 lata re-

prezentowałem ten klub .

Z klubem „Orkan” związałem

się w 2005 roku. Zaczynałem

z trampkarzami z rocznika

1991, teraz prowadzę dwie gru-

py: trampkarzy starszych i ju-

niorów.

Treningi w sezonie letnim

odbywają się na boisku GKS „Or-

kan”, zaś zimą w hali sportowej

w Porębie Wielkiej. Od dwóch

lat mamy piękną halę, ale i od

dwóch lat pogorszył się stan na-

szego boiska, który pozostawia

wiele do życzenia. W moich gru-

pach w sumie zarejestrowa-

nych jest około 40 zawodników,

którym zaangażowania nie mo-

gę odmówić.

I tu, i tu, pracuje mi się bar-

dzo dobrze. Wiadomo, w szkole

powinna być większa dyscypli-

na, a w klubie jest to bardziej

forma hobby dla zawodników,

ale spokojnie, można to pogo-

dzić.

- podwójne mistrzostwo po-

wiatu limanowskiego w piłce

ręcznej z rocznikami 94 i 95;

- podwójny udział w etapie

wojewódzkim prestiżowego

turnieju „Coca Cola Cup” (od te-

go turnieju karierę zaczynał też

Robert Lewandowski) z roczni-

kami 92 i 94;

- sukcesem jest też współ-

praca z p. Marianem Zemburą,

z którym pracuję od 10 lat i dzię-

ki wspólnym działaniom, nasza

szkoła i gimnazjum co roku zaj-

muje wysokie miejsce w gene-

ralnej klasyfikacji sportowej

szkół podstawowych i gimna-

zjów w powiecie, a w tym roku

szkolnym zdobyliśmy II miejsce

w powiecie.

Moim zdaniem, współpraca

układa się bardzo dobrze. Wia-

domo, są dni lepsze, są i gorsze,

ale generalnie jest w porządku.

Jak już wspomniałem wcześniej,

chłopaków można chwalić za

zaangażowanie na treningach

i meczach, a co wytknąć? To nie

Barcelona, żeby komuś coś wy-

pominać; tu chłopcy przycho-

dzą dla pasji i przyjemności, nie

dla pieniędzy, co w połączeniu

z sercem do walki pokazuje, że

można tą dyscypliną sportu się

cieszyć.

Największym sukcesem jest

to, że wielu moich podopiecz-

nych dalej kontynuuje swoją

przygodę z piłką „dorosłą”.

Część z nich ukończyła Szkoły

Mistrzostwa Sportowego; być

może niektórzy zrobią kariery?

W tych 12 latach było sporo suk-

cesów klubu, jak: mistrzostwa

ligi trampkarzy starszych w po-

wiecie, udział w nowosądeckiej

lidze, mistrzostwa powiatu

w turniejach halowych i udział

w wojewódzkim turnieju, a tak-

że to, że każdy w lidze się z nami

liczy i czuje do nas respekt, bo

przez poprzednie lata wyrobili-

śmy sobie solidną markę pod

nazwą „Orkan” Niedźwiedź.

Jeśli chodzi o sprzęt, niczego

zawodnikom nie brakuje. Wła-

dze gminne bardzo nam poma-

gają. Wójt i radni są zawsze po-

mocni, mamy też kilku sponso-

rów. Marzeniem moim i chło-

paków jest to, żeby móc kiedyś

zagrać mecz na pięknym, gmin-

nym stadionie, a przygotowy-

wać się do niego, trenując na

kompleksie pod nazwą „Orlik”.

Chciałbym, żeby była to Pol-

ska, bo współczesny futbol po-

kazuje, że każdy może wygrać

z każdym i tego im życzę.

Rozmawiał Stanisław Stopa
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Nazywam się Mateusz Misiura.

Jestem instruktorem sportu od ro-

ku 2012, z dzieciakami pracuję już

od lat 5. Mam 24 lata.

Co, zainspirowało Pana do za-

interesowania się piłką nożną?

Od kiedy zaczęła się Pańska

przygoda z klubem GKS „Orkan”?

Jak Pan ocenia warunki pracy

w klubie? (baza, liczba piłkarzy, ich

zaangażowanie w treningi).

Największe Pańskie sukcesy

sportowe osiągnięte przez podo-

piecznych w okresie pracy z nimi?

Za co pochwali Pan swoich pił-

karzy? Czy kogoś z nich wyróżni?

Co Pan sądzi o opiece i pomocy

władz gminnych dla klubu?

Kto zdobędzie tytuł piłkarskie-

go Mistrza Europy we Francji? Czy

Polska wyjdzie z grupy, a jeśli tak,

to które miejsce jej Pan wróży?

Rozmawiał Stanisław Stopa

Do gry w piłkę nożną nie trzeba

było mnie namawiać. Od dziecka

biegałem z chłopakami na osiedlo-

wych boiskach, gdzie bramki były

zrobione z gałęzi, linie usypane

z trotu i w takich warunkach rozgry-

waliśmy swoje mistrzostwa.

Moja przygoda z klubem zaczęła

się w wieku 11 lat. Wtedy, pod opie-

ką trenera Ireneusza Potaczka, by-

łem w drużynie trampkarzy napo-

zycji bramkarza. W tej drużynie

udało nam się wygrać druga ligę,

nie przegrywając meczu w całym

sezonie. To dało nam awans do

pierwszej ligi trampkarzy w Nowym

Sączu. Później w kategorii juniorów,

a teraz seniorów kontynuuję swoją

przygodę w GKS „Orkan”.

Warunki pracy w naszym klubie

są dobre, pomijając naszą drama-

tyczną, niedawno „wyremontowa-

ną” płytę boiska. Nie będę ukrywał,

że mamy najgorszą płytę w powie-

cie. Każda drużyna, która stawia się

na mecz na naszym boisku, łapie się

za głowę... Mamy co prawda piękne

oświetlenie, za które bardzo dzię-

kuję. Jest przydatne jesienią, kiedy

dni są krótkie.

Jak oceniam zaangażowanie

dzieci w treningi? Moje „walczaki”,

bo tak ich nazywam „niedźwiadki”,

to mega zdolne dzieci. Naprawdę

mamy cudowną i zdolną młodzież,

skorą do pracy. Czasem zdarzy się

słabszy dzień, tak zwany „dzień le-

ni”, ale kto z nas nie ma czasem

słabszych chwil?

Jeśli chodzi o postawę naszych

seniorów na treningu, jako ich tre-

ner, jestem pełen podziwu, że po

całym dniu pracy mają chęć przyjść

i dać z siebie 100% sił i zaangażowa-

nia. Jestem wymagającym trene-

rem, sami zawodnicy nazywają

mnie „katem”. Muszę podziękować

im za to, jak się przykładają do za-

dań na treningach. To wszystko

dzięki atmosferze w drużynie: Chło-

paki jesteście wielcy!

Moim największym sukcesem

jest reaktywacja po 10 latach dru-

żyny seniorów, gdzie na seniorskich

boiskach brakowało drużyny z na-

szego terenu. Udało się zebrać gru-

pę ludzi, którzy poświęcają swój

czas na to, by reprezentować naszą

gminę w powiecie. Obecnie nasi se-

niorzy grają w klasie A. W sezonie

2014/2015 wygraliśmy rozgrywki

o mistrzostwo klasy B i wywalczyli-

śmy awans do klasy A, gdzie wal-

czymy o zajęcie trzeciego miejsca

na koniec sezonu. W sekcji młodzi-

ków dwa razy z rzędu wywalczyłem

drugie miejsce w pierwszej lidze

młodzików.

Moich piłkarzy chcę pochwalić

za serce do walki. Kto był na meczu,

widział jak walczą, starają się zdo-

być sympatie kibiców. Nie będę ni-

kogo wyróżniał, ponieważ w moich

sekcjach liczy się drużyna i każdy za-

wodnik zasługuje na wyróżnienie.

Dziękuję Panu Wójtowi Januszo-

wi Potaczkowi oraz Panu Prezesowi

Janowi Szymańskiemu za pomoc

w działalności sekcji. Kiedy tylko jej

potrzebuję, zawsze starają się mi

pomóc i rozwiązać problem. Nato-

miast bardzo martwi mnie brak za-

angażowania reszty Zarządu i go-

spodarza obiektu, którzy nie wy-

wiązują się ze swoich obowiązków.

Dziekuję również mojemu koledze

po fachu Irkowi Potaczkowi za świe-

tną współpracę, dobre rady i pod-

powiedzi.

Jak każdy kibic, chcę, żeby to

Polska okazała się najlepszą druży-

ną w Europie, ale wydaje mi się, że

mistrzem będzie Francja, a polska

drużyna znajdzie się w najlepszej

ósemce Mistrzostw Europy.

Korzystając z okazji, chcę zaape-

lować do szkół w naszej gminie

o podsyłanie dzieci na treningi. Dla

porównania podam, że w sekcji

młodzików mam z Poręby Wielkiej

8 osób, w tym cztery dziewczynki,

z Koniny 6 osób, z Niedźwiedzia

3 osoby, a z Podobina tylko 2.

!

Bardzo serdecznie dziękuję Pa-

nu za rozmowę. Życzę, aby mło-

dzieńcza inwencja i pomysłowość
przyniosły wiele sukcesów i saty-

sfakcji z wykonywanej pracy w na-

szym, klubie sportowym. Powo-

dzenia, Panie Mateuszu

- 21 -



25 maja w krakowskim salonie
dziennikarskim „Pod Gruszą” miała
miejsce promocja książki „Władysław
Orkan - piewca Gorców i Podhala”, pod
redakcją naukową prof. dr hab. Bolesła-
wa Farona. Prelekcje wygłosili: prof. dr
hab. Agnieszka Ogonowska,dr Magda-
lena Stoch, prof. dr hab. Tadeusz Bujni-
cki i prof. dr hab. Jerzy Waligóra. Spo-

tkanie prowadził B. Faron, o opra-
wę muzyczną zadbał „Porębiań-
ski Ród” z Poręby Wielkiej.

Gośćmi honorowymi byli: Wójt
Gminy Janusz Potaczek, Prezes
Gorczańskiego Oddziału Związku
Podhalan im. Władysława Orkana
w Niedźwiedziu Tadeusz Cichań-
ski i SekretarzAndrzej Gruszczyk.

STAROSTWO POWIATOWE
INFORMUJE MIESZKAŃCÓW

Darmowa pomoc prawna

Od 4 stycznia funkcjonuje system darmowej

pomocy prawnej, będący skutkiem wejścia w ży-

cie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo

Sprawiedliwości. Na terenie powiatu limanow-

skiego wyznaczonych jest pięć punktów, w któ-

rych porad udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Do każdego z nich może przyjść osoba uprawnio-

na, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jeden

z punktów znajduje się w Mszanie Dolnej w bu-

dynku Urzędu Miasta, ul. Piłsudskiego 2.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku

w następujących godzinach:

Poniedziałek: 11.15 - 15.15;

wtorek: 14.00 - 18.00;

środa: 10.15-14.15;

czwartek: 8.00 - 12.00;

piątek: 14.00-18.00.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsą-

dowym) otrzymają następujące osoby uprawnio-

ne: młodzież do 26 roku życia, osoby posiadające

Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat,

osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzają-

cego zostało przyznane świadczenie z pomocy spo-

łecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani

katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią

techniczną.

Pomoc prawna udzielana w punktach polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowią-

zującym stanie prawnym,przysługujących jej upraw-

nieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwią-

zania dotyczącego jej problemu prawnego;

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy

prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym

do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism proceso-

wych w postępowaniach przygotowawczym lub są-

dowym i pism w postępowaniu sądowo-administra-

cyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od

kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocni-

ka z urzędu.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa cel-

nego, dewizowego, handlowego i działalności go-

spodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej

rozpoczęcia. Informacje szczegółowe można znaleźć

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego

w Limanowej, oraz pod nr telefonu:

Wejście
do punktu nieodpłatnych porad prawnych
znajduje się od strony parkingu.

18 33 37 804

Opracowanie strony: Stanisław Stopa

Wiesław Janczyk, Poseł Prawa i Sprawiedliwości z Limanowszczyzny został po-
wołany przez premier Beatę Szydło na stanowisko podsekretarza stanu w Minister-
stwie Finansów.

Wiceminister Wiesław Janczyk jest Osobą dobrze znaną naszej społeczności,
która systematycznie utrzymywała więź z naszą Gminą, biorąc udział we wszystkich
ważniejszych wydarzeniach i uroczystościach. Można powiedzieć: „nasz człowiek
w rządzie!”

Nasza Gmina realizuje program zagospodarowanie wolnego cza-
su dla dzieci i młodzieży z Placówek Oświatowych Gminy Niedźwiedź
pod nazwą „Już pływam”, współfinansowany z budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego.
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STRAŻACY WYBRALI NOWE WŁADZE
24 kwietnia w remizie OSP w Niedźwiedziu odbył

się Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych z Mszany Dolnej.
W spotkaniu uczestniczyli m.in: Kazimierz Czyrnek -
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP,
Tadeusz Patalita - Prezes Zarządu Miejsko Gminnego
ZOSP w Mszanie Dolnej, J. Kurzeja Komendant PSP
w Limanowej, A. Smaciarz - Prezes OSP w Niedźwie-
dziu, B. Żaba - Wójt Gminy Mszana Dolna, A. Kania -
Przewodnicząca Rady Gminy w Mszanie Dln., F. Dzie-

dzina - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, J. Potaczek - Wójt Gminy Niedźwiedź, A. Liberda - Wiceprzewodnicząca Ra-
dy Gminy w Niedźwiedziu i druhowie - delegaci z 11 jednostek OSP.

W imieniu ustępującego na koniec kadencji Zarządu, sprawozdanie z jego działalności złożył Prezes - Tadeusz Pa-
talita. Zjazd dokonał oceny działalności Zarządu, przyjął uchwałę programową na kolejne lata i dokonał wyboru no-
wych władz Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP, który stanowić będą: Prezes: Bolesław Żaba - Wójt Gminy
Mszana Dolna; Wiceprezes: Andrzej Smaciarz - OSP Niedźwiedź; Wiceprezes: Stanisław Antosz - OSP Mszana Dolna;
Sekretarz: Kazimierz Stożek

Nowo wybrany Prezes podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony. Zwrócił uwagę na to, że sukcesy są możli-
we do osiągnięcia przy pomocy wszystkich strażaków i o taką pomoc zaapelował. Na Zjazd Oddziału Powiatowego
wybrano delegatów w osobach: T. Patality, B. Żaby, P. Dolla, M. Szczypki, S. Antosz.

Przewodniczący obrad K. Czyrnek podziękował za przybycie uczestnikom zjazdu, zaproszonym gościom, zaś go-
spodarzom za gościnę. A. Liberda

„NATURA 2000”

SPOTKANIE INFORMACYJNE

A. Liberda

W niedzielę 10 kwietnia w Domu Ludowym
w Niedźwiedziu odbyło się - z inicjatywy Zarządu
Oddziału Związku Podhalan - spotkanie informa-
cyjne z mecenas Małgorzatą Kożuch i profesor Bar-
barą Iwańską z Krakowa, na temat ewentualnych
sposobów zniwelowania skutków objęcia siecią
Natura 2000 terenów prywatnych zarządzanych
przez samorządy, których właściciele i zarządcy nie
zgodzili się na objęcie tą sankcją, a dokonało się to
wbrew ich woli. Wiceprezes Oddziału ZP Andrzej
Napora powitał obecnych, w szczególności Małgo-
rzatę Kożuch - prawnika i naukowca Uniwersytetu
Jagiellońskiego, specjalizującą się w prawie unij-
nym oraz profesor Barbarę Iwańską.

Na spotkanie przybyli mieszkańcy naszej Gmi-
ny - właściciele działek objętych bez ich wiedzy
i zgody zasięgiem Natura 2000, którzy złożyli w tej
sprawie pisemne protesty na ręce śp. Jana Koch-
niarczyka, przekazane potem do Urzędu Gminy,
mieszkańcy Gmin: Nowy Targ, Ochotnica Dolna
i Mszana Dolna - posiadacze działek objętych Na-
turą 2000, oraz wójtowie: Nowego Targu - Jan
Smarduch, Niedźwiedzia - Janusz Potaczek i spe-
cjalista ds. ochrony środowiska z Gminy Mszana
Dolna Józef Pajdzik.

Celem spotkania było uzyskanie odpowiedzi na

pytanie: Czy istnieją możliwości prawne cofnięcia
granic obszaru Natura 2000 do granic Gorczańskie-
go Parku Narodowego, tak, aby sąsiadujące z Par-
kiem tereny prywatne podlegały w zakresie admi-
nistracyjnym tylko jurysdykcji dyr. GPN, a przestały
podlegać dodatkowo Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Krakowie.

Zaproszone Panie przekazały wiedzę z prawne-
go punktu widzenia na temat obszarów objętych
Naturą 2000. Doradzały, jak można skorzystać fi-
nansowo z faktu, że dany obszar znajduje się w Na-
turze 2000, oraz jak skorzystać z programu rolno -
środowiskowego? Zapewniały, że na tych terenach
można prowadzić działalność gospodarczą, z wy-
jątkiem znacząco negatywnie oddziaływującej na
środowisko, co nie jest tak łatwo udowodnić, zaś
cofnięcie granic obszaru objętych Naturą 2000,
zatwierdzonych przez Unię Europejską, jest proce-
sem bardzo trudnym i skomplikowanym. Spotka-
nie zakończyła dyskusja.
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