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Na terenie gminy czynne by³y 33 
punkty sprzeda¿y alkoholu (9 lokali 
gastronomicznych i 24 sklepy). 

Alkohol powy¿ej 18%  mo¿na 
sklepach i 5 

W innych sprzeda-
je siê napoje o zawartoœci do 18% alkoholu, tj. piwo i wino. 

W rozbiciu na poszczególne wioski liczba punktów sprze-
W roku 2010 urodzi³o siê w naszej da¿y napojów alkoholowych przedstawia siê nastêpuj¹co: 

gminie 108 dzieci (47 dziewczynek i Konina - 4, NiedŸwiedŸ - 11, Podobin - 5, i Porêba Wlk. - 13.
61 ch³opców), z tej liczby: w Koninie 
32 dzieci (11 dziewczynek i 21 ch³op-
ców), w NiedŸwiedziu 18 dzieci (9 

Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w NiedŸwiedziu 
dziewczynek i 9 ch³opców), w Podo-

odwiedzi³o w ci¹gu 2010 roku 475 czytelników,
binie 15 dzieci (6 dziewczynek i 9 

ch³opców) i w Porêbie Wielkiej 43 dzieci (21 dziewczynek i 
22 ch³opców). 

 W tym¿e samym 2010 roku zmar³o w na-
szej gminie 51 mieszkañców (21 kobiet i 30 
mê¿czyzn), z tej liczby: w Koninie - 17 zmar-
³ych (6 kobiet i 11 mê¿czyzn), w NiedŸwie-
dziu - 11 zmar³ych (4 kobiety i 7 mê¿czyzn), w 
Podobinie - 9-cioro (6 kobiet i 3 mê¿czyzn) i w 
Porêbie Wlk. - 13 zmar³ych (5 kobiet i 8 mê¿-
czyzn).

Z powy¿szego wynika, i¿ w roku 2010 na-
szej gminie przyby³o 57 mieszkañców (rok 
wczeœniej by³o ich 79) - w tym 26 p³ci ¿eñ-
skiej i 31 mêskiej. Odnotowaliœmy spadek 
przyrostu naturalnego w stosunku do roku 
ubieg³ego. 

Na terenie gminy ¿yje 14 osób w wieku powy¿ej 90 lat
(3 mê¿czyzn i 11 kobiet), z tego: w Koninie - 3, w NiedŸ-
wiedziu - 5, w Podobinie - 3 i w Porêbie Wielkiej - 3. 

Seniorzy (najstarsi mieszkañcy poszczególnych wiosek) 
licz¹ sobie: w Koninie - lat, w NiedŸwiedziu - 102 lata, 
w Podobinie -  lata i w Porêbie Wielkiej - 98 . 

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

Na koniec 2010 roku nasz¹ gminê  Na podstawie danych z Urzêdu Gminy, wed³ug stanu 
zamieszkiwa³o 7158 osób: 3502 ko- na dzieñ 15 grudnia 2010 roku, zebra³ i opracowa³ 
biety i 3656 mê¿czyzn. Stanis³aw Stopa

W poszczególnych so³ectwach mie-
szka: Konina - 2090 osób (993 kobiet i 
1097 mê¿czyzn), NiedŸwiedŸ - 1404 
osoby (710 kobiet i 694 mê¿czyzn), 

Podobin - 1366 osób (618 kobiet i 648 mê¿czyzn) i Porêbê 
Wielk¹ - 2408 osób (1181 kobiet i 1217 mê¿czyzn).
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W niedzielê 21 listopada  -  jak pamiêtamy - udaliœmy siê do lokali wyborczych, aby dokonaæ wyboru Wójta Gminy, radnych 
do Rady Gminy, do Rady Powiatu oraz Sejmiku Ma³opolskiego. Poni¿ej publikujemy dok³adne wyniki tych¿e wyborów.

WYBORY NA WÓJTA GMINY
                                1. Janusz Potaczek (KWW „Gorczañska Zgoda”)  -  otrzyma³ 1632 g³osy (71,27%)
                                2. Rafa³ Rusnak (KW „Prawo i Sprawiedliwoœæ”)  -  otrzyma³ 658 g³osów (28,73%) 

 

KONINA 

  1. Mysza Marek - 203 
  2. Hopek Andrzej - 150 
  3. Trojak Andrzej - 148 
  4. Domaga³a Tadeusz - 121 

  
  5. Palac Joanna - 113 
  6. Lupa Józef - 85 
  7. Kurek Jan – 81 
  8. £abuz Marek - 77 
  9. Stopa Stanis³aw - 77 
 10.Tarasek Dominik - 75 
 11. Krzan Barbara - 70 

  
  

  
  

 

NIED�WIED�  
  
  1. Palka Halina – 177  
  2. Liberda Anna - 139  
  3. Krzanik Józef – 136  
 
  4. Zapa³a Tadeusz -  88  
  5. Najda Tomasz - 80  
  6. Mrowca Marian - 73  
  7. Cieniawski Marian -  70  
 

  

 

PORÊBA WIELKA  
  
  1. Mróz Halina - 207  
  2. Cichañska Barbara - 184  
  3. Koœcielniak Albina - 165  
  4. Wsolak Kazimierz - 145  
  5. Napora Andrzej - 135  
 
  6. Niedoœpia³ Antoni -  132  
  7. Stró¿ak Marcin -  124  
  8. Potaczek Adam –  118  

  9. Tram Kazimierz -  118  
 10. Gierat Tomasz -  116  
 11. Ogiela Stanis³aw -  114  
 12. Kaczor Bronis³aw -  105  
 13. Ryœ Stanis³aw -  100  
 14. Zapa³a Grzegorz -  81  
 15. Pitek Jadwiga -  74  
 16. Zapa³a Zofia –  66  
 17. Kaczor Józefa -  46  

 

PODOBIN  
  

  1. Bieniek Halina - 139  
  2. Krzysztofiak Edward - 138  
  3. Koœcielniak Bogus³aw - 105* 

  
  4. Potaczek Stefan -  103  
  5. Pachowicz Maria -  99  
  6. Talarek Ma³gorzata -  82  
  7. Surówka Artur -  49  

 
   * Nie z³o¿y³ œlubowania.   

Odbêd¹ siê wybory uzupe³nia-
j¹ce. Powód: z³amanie przepi-
sów Ordynacji Wyborczej.
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Rusnak Rafa³ - 398, Florczak Marek - 385, M¹kowski Marek - 306, Potaczek Stanis³aw - 278, Cichañski Tadeusz - 202, 
Kochniarczyk Jan - 153, Rusnak Bogumi³a - 132, Moska³a Renata - 123, Kawala Stanis³awa - 89, Tram Ewa Barbara - 83, 
Sto¿ek Anna - 61. W wyborach do Sejmiku Ma³opolskiego: Huzior Piotr - 10, Gruszczyk Andrzej - 0.

T³ustym drukiem zaznaczono nazwiska i imiona kandydatów wybranych na radnych. 
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  tem Janem. Dok³adny opis powo³ania Celem pielgrzymek do czasów œred-
pierwszych swoich uczniów przytacza niowiecza by³ grób œw. Jakuba, który 
w swojej Ewangelii œw. Marek: „ujrza³ jako pierwszy z aposto³ów przela³ krew 
Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego za Jezusa. Sk¹d tam, daleko od Jerozo-
Jana, którzy te¿ byli w ³odzi i napra- limy, od Ziemi Œwiêtej, znalaz³ siê grób 
wiali sieci”. Œledz¹c dalej Ewangeliê tego Aposto³a? Legenda g³osi, ¿e zanim 
widzimy, ¿e Jakub by³ jednym z trzech Jakub zosta³ œciêty w Jerozolimie uca-
uczniów, których Jezus obdarzy³ szcze- ³owa³ wpierw swego kata. Ten gest wy-

Pod has³em „Pielgrzymuj¹c ku Œwia- gólnymi wzglêdami: Jakub by³ wiêc war³ wielkie wra¿enie na oprawcy, tak, 
t³u” w Koœciele Chrystusa zakoñczy³ œwiadkiem wskrzeszenia córki Jaira, ¿e siê nawróci³ i nastêpnie poniós³ mê-
siê 26 listopada, Rok œw. Jakuba Star- dost¹pi³ ³aski widzenia przemienienia czeñsk¹ œmieræ za Chrystusa. Przyja-
szego. W czasach œredniowiecza by³y Jezusa na górze Tabor, tak¿e Jezus za- ciele Jakuba chcieli go pochowaæ w 
trzy wa¿ne dla chrzeœcijan miejsca piel- bra³ go z Piotrem i Janem do ogrodu bezpiecznym miejscu, wziêli wiêc jego 
grzymek: pierwsze - Ziemia Œwiêta z Getsemani, by czuwali wraz z Nim w cia³o w kamiennym sarkofagu na statek 
Jerozolim¹, drugie - Rzym z grobem ostatni¹ noc przed Mêk¹ i œmierci¹ na i wyruszyli w dalek¹ podró¿. Uciekli z 
œw. Piotra Aposto³a i trzecie - Santiago krzy¿u. To synowie Zebedeusza znale- cia³em Jakuba z Jerozolimy do hiszpañ-
de Compostela z grobem œw. Jakuba Ÿli siê w gronie Aposto³ów, którzy na skiej Galicji, gdzie dotarli do przyl¹d-
Starszego - Aposto³a. w³asne uszy s³yszeli s³owa zmartwych- ku Finisterre. Tu wyci¹gnêli sarkofag 

Tradycja obchodzenia Œwiêtego Ro- wsta³ego Chrystusa, który trzykrotnie na brzeg i zanieœli w g³¹b l¹du. Podob-
ku Jakubowego pochodzi z XII wieku, zwróci³ siê do Piotra - ustanawiaj¹c go no prowadziæ mia³ ich anio³ - mówi le-
kiedy to papie¿ Kalikst II nada³ kate- pasterzem swojej owczarni: „Paœ owce genda. Miejsce pochówku œw. Jakuba 
drze w Santiago de Compostela prawo moje”. Po zes³aniu Ducha œw. na Apo- na wiele wieków by³o owiane tajemni-
obchodzenia jubileuszu w roku w któ- sto³ów, Jakub zosta³ pierwszym bisku- c¹, odnaleziono je dopiero w IX wieku. 
rym 25 lipca, czyli w samo œwiêto Pa- pem Jerozolimy. Pod wp³ywem jego Wokó³ tego wydarzenia naros³o wiele 
trona przypada w niedzielê. Dziêki te- nauczania wielu ¯ydów w Jerozolimie legend. Jedna z nich g³osi, ¿e zapom-
mu przywilejowi pielgrzymi, którzy w sta³o siê wyznawcami Chrystusa, co niany grób Aposto³a wskazywa³o niez-
tym czasie nawiedz¹ grób Aposto³a, u- wywo³a³o wielki gniew Sanhedrynu. wyk³e œwiat³o gwiazdy. Na polecenie 
zyskuj¹ przebaczenie grzechów w sa- Jak nam podaj¹ Dzieje Apostolskie, miejscowego biskupa przeszukano to 
kramencie pokuty, wyrzekn¹ siê przy- by przypodobaæ siê arcykap³anom i ich wzgórze i odnaleziono cia³o œw. Jaku-
wi¹zania do jakiegokolwiek grzechu poplecznikom, Herod Agrypa rozkaza³ ba. Na pami¹tkê tego wydarzenia miej-
(nawet powszedniego) wezm¹ udzia³ w œci¹æ mieczem Jakuba. Mia³o to miej- sce to nazwano „Polem gwiazdy” (po 
Mszy œw. i przyst¹pi¹ do Komunii œw. sce prawdopodobnie w 44 roku. Tak to ³acinie „Campus steallae”) i z czasem 
oraz pomodl¹ siê w intencji Ojca œw.) o- œw. Jakub Starszy jest drugim, po œw. przyjê³a siê ju¿ nazwa Compostela, zaœ 
trzymuj¹ ca³kowite darowanie kar do- Szczepanie, a pierwszym wœród Apo- miasto, które tam powsta³o po odkryciu 
czesnych czyli odpust zupe³ny. Do gro- sto³ów mêczennikiem. grobu Aposto³a, zosta³o nazwane San-
bu œw. Jakuba pielgrzymowa³ nasz ro- tiago, co po hiszpañsku znaczy: œw. Ja-Œw. Jakub w Hiszpaniidak S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II, tak¿e Oj- kub. 
ciec œw. Benedykt XVI przebywa³ w 

To muszelka wskazuje drogê sanktuarium w dniu 6. XI. 2010 roku. 
pielgrzymomNastêpny rok jubileuszowy przypadnie 

Jak w czasach œredniowiecza, tak i dopiero w 2021 roku.
dziœ pielgrzymi licznie wêdruj¹ do gro-Œwiêty Jakub Starszy - Aposto³
bu œw. Jakuba Aposto³a w Hiszpanii. 

W gronie 12 aposto³ów, których wy- Dotrzeæ mo¿na do niego ró¿nymi dro-
bra³ sam Jezus, Jakub, syn Zebedeusza gami. Najbardziej popularna to Droga 
by³ jedn¹ z wa¿nych postaci. Do grona Fracuska wiod¹ca przez Pireneje. Inna, 
aposto³ów zosta³ powo³any wraz z bra-  to droga wiod¹ca wzd³u¿ 
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            Wybrze¿a Zatoki Biskajskiej kim jest to czas poœwiêcony Bogu, Boga, wyjœæ na spotkanie z Nim bez lê-
Camino del Norte, oraz prowadz¹ca z przeznaczony na pog³êbienie i umoc- ku… Nie zaprzestawajcie pobieraæ lek-
Portugalii Droga Srebrna. Do grobu nienie wiary, na modlitwê i przemyœle- cji od Chrystusa, którego spotykamy na 
œw. Jakuba dotrzeæ trzeba przede wszy- nie dotychczasowego ¿ycia. skrzy¿owaniach naszej pielgrzymki po 
stkim pieszo, ale mo¿na te¿ rowerem, drogach ca³ego ¿ycia. W Nim bowiem 

Pielgrzymi u grobu œw. Jakuba
lub konno; inaczej nie wypada. By piel- wychodzi nam na spotkanie Bóg jako 

Pielgrzymi do grobu œw. Jakuba Apo-grzymka by³a wa¿na, nale¿y pokonaæ przyjaciel, ojciec i przewodnik. O b³o-
sto³a zaczêli przybywaæ ju¿ od X wie-minimum 150 km, powinno siê wyru- gos³awiony krzy¿u, œwieæ zawsze nad 
ku. Czasy najwiêkszego kultu przypa-szyæ w pielgrzymkê spod w³asnego do- krajami Europy. Koœció³ pragnie przy-
daj¹ na epokê œredniowiecza. Przyby-mu. Wiêkszoœæ na szlak pielgrzymi „z nieœæ Europie troskê o Boga i troskê o 

muszelk¹” (droga jest cz³owieka, która dana 
oznakowana znakiem nam jest Chrystusie” 
muszli) wkracza we W bie¿¹cym roku do 
francuskie Pireneje. Santiago pielgrzymo-
Tu w biurze obs³ugi wa³o ponad 245 tysiê-
dostaje siê zaœwiad- cy osób z ca³ego œwia-
czenie, ¿e jest siê piel- ta, w tym ponad 2 ty-
grzymem, i w drogê na si¹ce z Polski. Naszej 
której jesteœ sam, zda- wspólnocie parafialnej 
ny jedynie na siebie i w liczbie 46 osób by³o 
Pana Boga. Pielgrzy- dane goœciæ w Santia-
mi mijaj¹ surowe, po- go de Compostela w 
strzêpione szczyty Pi- dniu 16. IX. 2005 roku 
renejów, setki koœcio- w czasie pielgrzymki 
³ów (pere³ki gotyckie), do Fatimy. Odprawia-
romañskie per³y œred- liœmy z innymi grupa-
niowiecznej architektury, bezkresne wali tu chrzeœcijanie wszystkich sta- mi Mszê œw. przy grobie œw. Jakuba 
winnice, z³ote pola s³oneczników i spa- nów: monarchowie i ¿ebracy, zakonni- Aposto³a (o tej pielgrzymce pisaliœmy 
lone s³oñcem ³¹ki Kastylii i Leon. Po cy i rycerze, szlachta i mieszczanie, ju¿ w „Zgodzie”). Byliœmy przy zam-
drodze czêsto s³yszy siê pozdrowienia: wielcy œwiêci i wielcy grzesznicy. Po- kniêtych Drzwiach Œwiêtych, zwiedza-
Hola! Buen camino! Dobrej drogi. Ta- tem nast¹pi³ schy³ek œwietnoœci Santia- liœmy piêkn¹ katedrê z grobem œw. Ja-
kim rekolekcjom w drodze sprzyja o- go de Compostela. Tradycja pielgrzy- kuba Aposto³a i ka¿dy z nas zaopatrzy³ 
derwanie siê od codziennych trosk oraz mowania uleg³aby pewnie zapomnie- siê w tradycyjn¹ muszelkê pielgrzyma 
kontemplacja piêkna natury. Zawsze niu, gdyby nie wizyta Papie¿a - Polaka do grobu œw. Jakuba  Aposto³a. 
pielgrzym niesie w swoim sercu kon- Jana Paw³a II, który dwukrotnie prze-
kretne intencje dziêkczynne czy b³agal- bywa³ jako pielgrzym u grobu œw. Jaku- „Œwiêty Jakubie, Patronie nasz,  
ne. Wêdrowanie w skwarze upalnego ba (w 1982 i 1989 roku); w Santiago od- Twojej siê opiece w szczególny sposób 
dnia, w pyle drogi, czy te¿ ulewnego bywa³y siê wówczas Œwiatowe Dni dzisiaj polecam i proszê Ciê, abyœ mnie 
deszczu bywa jednak czasem mêcz¹- M³odzie¿y. i moich bliskich swoim wstawiennic-
ce. Jednak wielu p¹tników uwa¿a, ¿e Obecny Ojciec œw. Benedykt XVI twem przed Bogiem wspiera³ i ratowa³ 
wyrzeczenia i niewygody zwi¹zane z skierowa³ do grobu œw. Jakuba przes³a- we wszystkich potrzebach…”
trudem pielgrzymowania sprzyjaj¹ du- nie do ca³ej Europy, które zawar³ w s³o-
chowemu wzrostowi, a przede wszyst- wach: - „Europa musi otworzyæ siê na 

“A S³owo sta³o siê cia³em,
 i zamieszka³o wœród nas, 
i ogl¹daliœmy Jego chwa³ê”

Rozwa¿aj¹c w Adwencie S³owo Bo¿e zawarte w Piœmie œw. 
¿yczê Wam, aby to S³owo Bo¿e g³oszone przez proroków, 
które w Betlejem przed wiekami sta³o siê cia³em dla naszego 
zbawienia, na nowo narodzi³o siê w Waszych sercach, w Wa-
szych Rodzinach i by³o drog¹ prowadz¹c¹ do Ojca, który jest 
w niebie. 

           B³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
                                                      i Bo¿ego Nowego Roku Pañskiego 2011, ¿yczy   

Ks. Marek - Proboszcz z NiedŸwiedzia.



kolejn¹, czwart¹ ju¿ kadencjê. Mój pro- wiedŸ - Konina, Porêba Wielka - Koninki 
gram jest jasny i realny do wykonania. i Porêba Wielka - Porêba Górna, oraz re-
Zrobiê wszystko, aby nie zawieœæ zaufa- mont kapitalny trzech mostów w ci¹gu 
nia. tych dróg. W uroczystoœci uczestniczy³ 

Czy, i na ile uda³o siê zrealizowaæ za- ca³y Zarz¹d Powiatu, nasi radni, a sym-
dania przewidziane do wykonania w ro- bolicznego poœwiêcenia dokona³ ks. Pro-
ku 2010? boszcz J. Moska³a z Porêby Wielkiej.

Mimo wielu trudnoœci i k³opotów, parê I wreszcie d³ugo oczekiwana realizacja 
zadañ uda³o siê w roku bie¿¹cym wyko- remontu wnêtrza remizy OSP: kuchni,za-

Koñczy siê 2010 r. wraz z nim I de- naæ. Do najwa¿niejszych zaliczam: plecza i sali widowiskowej. Tutaj, za po-
kada XXI wieku. Tradycyjnie, spoty- a) Budowê sieci wodoci¹gowej prawo- œwiêcenie jesteœmy wdziêczni ks. Dzie-
kamy siê u Gospodarza Gminy, aby u brze¿nej czêœci Koninek, osiedla Pañskie kanowi M. Wójcikowi z NiedŸwiedzia. 
Ÿróde³ zasiêgn¹æ informacji na temat i Nowa Wieœ w Porêbie Wielkiej, a tak¿e Teraz nie bêdziemy siê wstydziæ za stan 
minionego roku i jego wp³ywu na ¿y- stacjê uzdatniania wody w Koninkach. techniczny wnêtrza remizy.

Koszt inwestycji: 2 miliony 400 tysiêcy z³ Kolejne wydarzenie to otrzymanie kon-cie mieszkañców Ziemi Orkana! 
b) budowê chodników wraz z oœwietle- cesji na prowadzenie prac badawczych na    

niem w Podobinie w stronê Mszany Dln. odwiercie IG-1 i na ewentualne wykona-Na wstêpie rozmowy gratulujê zdoby-
na d³ug. ok.1 km; koszt oko³o 550 tys. z³. nie nowego odwiertu ch³onnego. Tu sku-cia ósmego Kapelusza Witosa w Plebis-

c) budowê chodnika okalaj¹cego mur teczna by³a pomoc Ministra Stanis³awa cycie na Najlepszego Wójta Ma³opolski, 
podedworski (wzd³u¿ boiska sportowe- Gaw³owskiego po jego wizycie w naszej oraz wyboru ju¿ w pierwszej rundzie na 
go) wraz z budow¹ szeœciu nowych od- gminie. Zarz¹d Spó³ki „Gorczañskie Wo-stanowisko Wójta Gminy na czwart¹ z 
cinków dróg powiatowych w Koninie, dy Termalne”parê dni temu og³osi³ prze-rzdu kadencjê! Ustanowi³ Pan rekord 
NiedŸwiedziu i Porêbie Wielkiej; koszt targ na wykonanie prac badawczych tego nie do pobicia! Wracaj¹c zaœ do meritum  
ok. 400 tys. z³., odwiertu.sprawy:

d) modernizacja pomieszczeñ remizy  W sprawach nie dotycz¹cych naszej Na pocz¹tek proszê Pana Wójta o oce-
(kuchnia, zaplecze socjalne, sala widowi- gminy, to przede wszystkim brak kolej-nê przebiegu ostatniej kampanii do wy-
skowa); koszt ok. 400 tys. z³., nej reelekcji Wójta Mszany Dolnej Tade-borów samorz¹dowych i  jej wyników.  

e) wykonanie 3-ch placów zabaw przy usza Patality. Nie ma jednak tego z³ego co Serdecznie dziêkujê za gratulacje. To 
szko³ach w Koninie, NiedŸwiedziu i Po- by na dobre nie wysz³o; zosta³ Pos³em na dla mnie dalszy bodziec do rzetelnej pra-
dobinie; koszt ok. 350 tys. z³.  Sejm RP i mam nadziejê, ¿e dalej bêdzie-cy. Kampaniê do wyborów samorz¹do-

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i my wspó³pracowali.  wych oceniam bardzo pozytywnie. Poza 
Administracji przyzna³o nam promesy na W jakim zakresie nasza gmina odczu-kilkoma drobnymi incydentami by³a spo-
usuwanie skutków powodzi na sumê 660 ³a s³ynny ju¿ kryzys gospodarczy, o któ-kojna. Cieszy przede wszystkim fakt, ¿e 
tys. z³otych i na budowê czterech progów rym tak g³oœno by³o w kraju i na œwiecie?kandydaci, którzy zostali radnymi, a star-
zwalniaj¹cych bieg potoku Porêbianka w Odpowiadaj¹c na to pytanie, chcia³bym towali z ró¿nych komitetów wyborczych 
Podobinie (inwestor RZGW) w kwocie zwróciæ uwagê, ¿e dochody w³asne gmi-jednog³oœnie zadeklarowali, ¿e nie bêdzie 
dwóch milionów z³. Za te œrodki wykona- ny (podatki, op³aty skarbowe) to zaled-¿adnych podzia³ów na kluby grupy opo-
liœmy remonty i odbudowê dróg gmin- wie 7-9% naszego bud¿etu. Ca³a reszta to zycyjne czy koalicyjne. Wszyscy radni 
nych. Równie¿ wspomniane 4 progi zo- subwencje, dotacje, promesy, itp.chc¹ pracowaæ dla dobra mieszkañców 
sta³y wykonane i oddane do u¿ytku.naszej Gminy. To ju¿ jest wielki sukces. Subwencje otrzymujemy z Minister-

To najwa¿niejsze inwestycje. Ponadto Jako ciekawostkê podam fakt, ¿e nasza stwa Finansów, które oblicza nam je wg 
zrealizowaliœmy szereg drobnych remon-Rada Gminy jest najbardziej sfeminizo- specjalnego wzoru, i tutaj nic nie mo¿e-
tów i modernizacji. Starostwo Powiatowe wan¹; 40% sk³adu Rady stanowi¹ panie. my zrobiæ. Natomiast dotacje i promesy 
zakoñczy³o modernizacjê wszystkich Objê³y one funkcje wiceprzewodnicz¹- to ju¿ wy³¹cznie nasza aktywnoœæ. I tu-
dróg powiatowych w naszej gminie po-cych Rady (B. Cichañska i A. Liberda) i taj uda³o siê sporo pozyskaæ.W sumie w 
przez po³o¿enie nowych dywanów asfal-przewodnicz¹cej najwa¿niejszej z komi- 2010 roku otrzymaliœmy œrodków po-
towych oraz wyremontowanie trzech mo-sji - Komisji Rewizyjnej.  mocowych na kwotê oko³o10 milionów 
stów w ci¹gu tych dróg. Jesteœmy jedn¹ z Chcia³bym, korzystaj¹c z goœcinnoœci z³otych. Œrodki te bêd¹ równie¿ wyko-
nielicznych gmin, która ma w ca³oœci po-Biuletynu „ZGODA” jeszcze raz podziê- rzystywane w póŸniejszym okresie, tj., ³o¿one nowe nawierzchnie asfaltowe.kowaæ za wieloletni¹ wspó³pracê by³emu 

w 2011 i 2012 roku, bo tak skonstruo-
Które z wydarzeñ minionego roku za-Przewodnicz¹cemu Marianowi Domaga-

wane zosta³y niektóre wnioski pomo-pad³y Panu w pamiêæ w sposób szczegól-³a. Razem pracowaliœmy w I kadencji (On 
cowe. Dla przyk³adu: Program „Szuka-ny? jako przewodnicz¹cy, ja radny) i potem w 
j¹c swoich dróg” dla m³odzie¿y gimna-Niew¹tpliwie takim wydarzeniem by³a III, IV i V kadencji - On jako przewodni-
zjalnej to kwota 1.922.000,00 z³ i bê-wizyta Ministra Jerzego Millera, który cz¹cy, ja jako wójt. Myœlê ¿e wspó³praca 
dzie kontynuowany w przysz³ym roku, chcia³ naocznie zapoznaæ siê z budow¹ z nowym Przewodnicz¹cym Edwardem 
a program „Z radoœci¹ idê do szko³y” czterech  progów zwalniaj¹cych bieg Po-Krzysztofiakiem  u³o¿y siê wzorowo. To 
dla m³odzie¿y szkó³ podstawowych, to rêbianki w Podobinie. To olbrzymi auto-sprawdzony i doœwiadczony samorz¹do-

rtet i zasób wiedzy. By³ bardzo zadowo- kwota 1.895.000,00 z³, dopiero rozpo-wiec, o najd³u¿szym chyba sta¿u na funk-
lony z realizacji tego zadania.cji radnego. cznie siê w 2011 roku. 

Drugim takim wydarzeniem by³o za-Wszystkim, bez wyj¹tku, mieszkañ- Te wczeœniejsze informacje pokazu-
koñczenie  nowych  nawierzchni  asfalto-com Gminy serdecznie dziêkujê za zau- j¹, ¿e nasza gmina na szczêœcie nie od-
wych  na  drogach  powiatowych  NiedŸ-fanie i powierzenie  mi  funkcji  Wójta na czu³a ¿adnych skutków kryzysu. 
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         gospodarczego. Bojê siê jednak taka kie³basa wyborcza - obiecanki, ca- pletn¹ dokumentacjê. Czekamy na poz-
kolejnych lat. Wyczerpuj¹ siê powoli  canki. Ustaliliœmy, ¿e zebrania o tej tema- wolenie na budowê i nabór do LGD.
œrodki pomocowe z Unii Europejskiej.  tyce odbêd¹ siê na wiosnê, kiedy musz¹ 4. Budowa hali sportowej przy szkole w 
Coraz trudniej o nie, szczególnie dla jed- siê odbyæ wybory so³tysów i rad so³ec- Porêbie Wielkiej; posiadamy kompletn¹ 
nostek samorz¹du terytorialnego. Zoba- kich. Wówczas mieszkañcy poszczegól- dokumentacjê. Czekamy na pozwolenie 
czymy, co bêdzie dalej? nych so³ectw musz¹ zdecydowaæ, czy na budowê. W bud¿ecie 2011 r. mamy za-

Proszê o Pañsk¹ ocenê realizacji bu- wybory te bêd¹ jawne, czy tajne? Wtedy bezpieczenie œrodków finansowych na 
d¿etu Gminy AD '2010. te¿ mo¿na bêdzie ustaliæ, co bêdziemy re- rozpoczêcie tego zadania; ok. 400 tysiêcy 

Wielokrotnie powtarza³em i dzisiaj to alizowaæ w 2011 roku.  z³. Czekamy na nabór o dofinansowanie z 
powtórzê, ¿e dobry bud¿et gminy musi Panie Wójcie!Tak z rêk¹ na sercu; kie- MPRO.
„¿yæ”, musz¹ byæ w nim dokonywane -  dy wreszcie zobaczymy w Parku - obie- 5. Budowa oœwietlenia ulicznego w ce-
zgodnie z potrzebami - zmiany. Trudno cane przecie¿ na 100% - wie¿e wiertnicze lu poprawy bezpieczeñstwa mieszkañ-
przecie¿ na etapie opracowywania bu- pod przysz³e odwierty wód solankowych ców gminy; zlecona dokumentacja, zo-
d¿etu (ma to miejsce w listopadzie i grud- w Porêbie Wielkiej. stanie z³o¿ony wniosek do PROW.
niu) przewidzieæ, co bêdzie dzia³o siê za Tak, jak wczeœniej mówi³em, sprawy 6. Wykonanie linii wodoci¹gowej zasi-
rok? Choæby tegoroczny przyk³ad kilku- naprawdê id¹ w dobrym kierunku. Prze- laj¹cej budynek Placówek Oœwiatowych 
krotnych powodzi, których skutki wy- cie¿ my przecieramy œcie¿ki. Na obsza- w Koninie. Do linii tej mog¹ pod³¹czaæ 
wróci³y nam realizacjê naszego bud¿etu. rze województwa ma³opolskiego istnie- siê mieszkañcy osiedli: Polanka, Natanki, 
Musieliœmy sporo pieniêdzy przeznaczyæ j¹ a¿ 92 odwierty wód geotermalnych i a- Napory, Bekace, Przybytki i Fr¹cki; zo-
na usuwanie skutków powodzi i na wk³ad ni jednego basenu. Nikt do tej pory tym sta³ z³o¿ony wniosek o pozwolenie na bu-
w³asny do otrzymywanych z MSWiA tematem siê nie interesowa³. dowê. Wiosn¹ og³osimy przetarg. 
promes pomocowych. Osobiœcie, wspó³- Co zrobiliœmy w tym zakresie i jakie s¹ 7. Wykonanie dokumentacji rewitaliza-
czujê p. Skarbnik Gminy, która praktycz- najbli¿sze plany? cji centrum NiedŸwiedzia; jeszcze w tym 
nie na ka¿dej sesji Rady Gminy musia³a Powo³ana zosta³a Spó³ka „Gorczañskie roku przyje¿d¿a zespó³ projektowy w ce-
proponowaæ i uzasadniaæ zmiany bud¿e- Wody Termalne” w Porêbie Wlk., która lu opracowania nie tylko tej dokumenta-
tu. Ma to dobre i z³e strony. Dzisiaj dziê- posiada swój Zarz¹d, Ksiêgowoœæ i Radê cji, ale równie¿ planu zagospodarowania 
kujê Jej za ogrom pracy, któr¹ wykona³a. Nadzorcz¹. Spó³ka ta: pod przysz³e baseny geotermalne. 

Ka¿dy bud¿et, raz na cztery lata, jest  - ma na koncie oko³o 1.200.000,00 z³., - zadania strategiczne do realizacji w 
kontrolowany przez inspektorów Regio- oraz dzia³kê o powierzchni 1,25 ha, kadencji 2011-2015?
nalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. - otrzyma³a koncesjê na zbadanie od- 1. Budowa basenów geotermalnych w 
Jest to przewa¿nie dwuosobowy zespó³, a wiertu i zgodê Ministerstwa Œrodowiska Porêbie Wielkiej.      
kontrola trwa oko³o 2 miesiêcy. Spraw- na kontynuowanie prac na obszarze GPN, 2. Budowa hali sportowej przy Zespole 
dzany jest ka¿dy rachunek, ka¿da uch- - og³osi³a przetarg na prace badawcze, Szkó³ w Porêbie Wielkiej.
wa³a. W razie uchybieñ wyci¹gane s¹ którego koszt ustalono na 1.930.000,00 3. Zabudowa istniej¹cych fundamen-
przez Komisjê Dyscyplinarn¹ RIO wnio- z³otych. Rozstrzygniêcie przetargu ma tów i podpiwniczeñ k/ Oœrodka Zdrowia.
ski dyscyplinarne.  nast¹piæ pod koniec stycznia 2011 roku, 4. Dalsza rozbudowa kanalizacji i wo-

Uda³o siê pozyskaæ spor¹ kwotê, która - zleci³a opracowanie przez PAN wnio- doci¹gów.
zasili³a nasz bud¿et. Na dzieñ dzisiejszy sku o dofinansowanie kosztów badañ od- 5. Budowa wielofunkcyjnych, przysz-
realia s¹ takie, ¿e wiêksze inwestycje mo- wiertu przez Narodowy Fundusz Ochro- kolnych boisk sportowych
¿na wykonywaæ tylko przy wsparciu fi- ny Œrodowiska. To niebagatelna kwota   6. Rewitalizacja centrum NiedŸwiedzia
nansowym z zewn¹trz, np. z Unii Euro- 900 tys. z³. Jest szansa, aby j¹ uzyskaæ, 7. Dalsza odbudowa dróg gminnych, 
pejskiej. Sêk w tym, ¿e sk³adane wnioski - trwaj¹ prace studyjne krakowskich budowa chodników i oœwietleñ. Program 
w styczniu 2010 roku do dnia dzisiejsze- projektantów, którzy opracowuj¹ plany Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejs-
go nie zosta³y rozpatrzone i nie podpisano zagospodarowania terenu pod przysz³e kich przewiduje dofinansowanie zadañ w 
stosownych umów. I nie wiemy jakie bê- baseny. Chodzi o to, aby uwiarygodniæ kwocie 500 tysiêcy z³. na jedno so³ectwo. 
d¹ decyzje: pozytywne, czy negatywne? powiêkszenie posiadanego ju¿ obszaru. Do tej pory wykorzystaliœmy 350 tys. Z³ 
A, niestety, liczba sk³adanych przez gmi- Czy to ma³o? Myœlê, ¿e wspomniane wie- dla Podobina na budowê chodnika wraz z 
ny wniosków stale roœnie. Z jednej stro- ¿e wiertnicze jednak na wiosnê 2011 roku oœwietleniem. Musimy zrobiæ wszystko, 
ny to pozytywny objaw, z drugiej negaty- powstan¹. aby do koñca tej kadencji pieni¹dze wy-
wny, bo nie wszyscy wnioskodawcy to „Najwa¿niejsze z wa¿nych”zadania do korzystaæ. Program ten przewiduje wiele 
dofinansowanie otrzymuj¹. wykonania w naszej gminie: mo¿liwoœci dofinansowania z ró¿nych 

W paŸdzierniku i listopadzie spotyka³ - w roku 2011? dziedzin. Niektóre nas nie dotycz¹. Trze-
siê Pan Wójt na zebraniach wiejskich z  Chcemy wykonaæ nastêpuj¹ce zadania: ba wiêc cierpliwie czekaæ na odpowied-
mieszkañcami wszystkich so³ectw. Mo¿e 1. Budowa chodnika wraz z oœwietle- nie nabory.
kilka refleksji na ten temat? niem w centrum Porêby Wielkiej; z³o¿o- Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym trady-

Zebrania mia³y specyficzny charakter. ny zosta³ wniosek do PROW o dotacjê w cyjnie ¿yczyæ Wszystkim, aby wypowia-
Raz na cztery lata mieli mo¿liwoœæ zapre- kwocie 462.222,00 z³. Po³owê naszego dane przy stole wigilijnym ¿yczenia spe³-
zentowaæ siê kandydaci na radnych sej- wk³adu, tj., ok. 150 tys. z³. wspó³finansu- ni³y siê co do joty. Zdrowia, zdrowia i je-
miku wojewódzkiego, rady powiatu, ra- je Starostwo Powiatowe. szcze raz zdrowia! Do Siego Roku!
dy gminy, a tak¿e na wójta gminy. I to 2. Wymiana sytemu grzewczego w bu-   W imieniu naszych Czytelników oraz 
zdominowa³o program zebrañ. dynku przedszkola w Porêbie Wielkiej z w³asnym, dziêkujê za wnikliwe podsu-

Tradycyjnie, w krótkich wyst¹pieniach, kot³owni wêglowej na gazow¹; uzyska- mowanie roku. ¯yczê Panu i Pañskiej 
informowa³em zebranych o realizacji za- liœmy dotacjê  w kwocie 205.648,00 z³ (z Rodzinie zdrowia i wszelkiej pomyœlno-
dañ ustalonych w poprzednim roku dla MPRO). W styczniu og³osimy przetarg œci w Nowym, 2011 Roku!  
poszczególnych so³ectw, natomiast nie na realizacjê tego zadania. To likwidacja 

Rozmawia³ Stanis³aw Stopaby³o dyskusji, czy ustalenia zadañ na rok ostatniej wêglowej kot³owni.
2011. By³oby to, z uwagi na zbli¿aj¹ce siê 3. Budowa chodników w Koninkach od 
wybory samorz¹dowe, nierozs¹dne. Ot, parkingu do os.Malarze; posiadamy kom-



Listopadowa Grudniowa

Mia³a miejsce w poniedzia³ek, 8. XI. 6 XII odby³a siê II sesja nowej Rady 
By³a to ostatnia w tej kadencji sesja Ra- Gminy. Przewodnicz¹cy Edward Krzy-
dy Gminy. Dokonano na niej podsumo- sztofiak powita³ zebranych, w tym za-
wania dzia³alnoœci w okresie 4 - letniej proszonych goœci, po czym zapozna³ 
kadencji. Przewodnicz¹cy pogratulowa³  radnych z proponowanym porz¹dkiem 
Wójtowi Gminy otrzymania kolejnego obrad. Nastêpnie Janusz Potaczek - po 
(ósmego z rzêdu) Witosowego Kapelu- raz czwarty wybrany na Wójta Gminy - 
sza w plebiscycie na Najlepszego Wójta z³o¿y³ œlubowanie. Uroczystej chwili do-
Ma³opolski. pe³ni³y gratulacje i ¿yczenia dla Wójta 

W trakcie obrad radni: od radnych i goœci. 
a) uchwalili program wspó³pracy gmi- R. Modrzejewska, M. Florczak, J. i B. 

ny z organizacjami pozarz¹dowymi, Gawlikowie i T. Zawirski, odebrali z r¹k 
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ by³ego przewodnicz¹cego M. Domaga-
po¿ytku publicznego, osobami prawny- ³y odznakê „Zas³u¿ony dla Gminy Nie-PaŸdziernikowa
mi i jednostkami organizacyjnymi dzia- dŸwiedŸ” przyznan¹ z okazji 20 – lecia 
³aj¹cymi na podstawie przepisów o sto- Samorz¹du Gminnego.11 paŸdziernika odby³o siê posiedze-
sunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickie-  W dalszej czêœci obrad radni na dro-nie Rady z udzia³em Wójta, radnego po-
go w RP, o stosunku Pañstwa do innych dze przewidzianych procedur, powo³ali wiatowego S. Potaczka, pracowników 
koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, o- Komisje Sta³e Rady Gminy, podejmu-Urzêdu: M. M¹kowskiego, S.Smreczak, 
raz o gwarancjach wolnoœci sumienia i j¹c stosowne po temu uchwa³y.B. Misiury, S. Grzywacza oraz so³tysów.  
wyznania i stowarzyszeniami jednostek I. Komisja Rewizyjna: Halina Mróz; Obrady prowadzi³ M. Domaga³a. Popro-
samorz¹du terytorialnego na 2011 rok, przewodnicz¹ca, Marek Mysza; zastêp-szony o zabranie g³osu Wójt Gminy, 

b) uchwalili Program Przeciwdzia³a- ca, Anna Liberda, Kazimierz Wsolak, przedstawi³ informacjê z pracy miêdzy 
nia Przemocy w Rodzinie i Ochrony O- Halina Palka, Andrzej Hopek - cz³onko-sesjami. Omówi³ te¿ przygotowania do 
fiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy na wie.obchodów uroczystoœci 20 - lecia Sa-
lata 2011-2016 oraz trybu i sposobu po- II. Komisja Bud¿etu Finansów,Dzia³al-morz¹du Terytorialnego. 
wo³ywania i odwo³ywania cz³onków Ze- noœci Gospodarczej i Planowania; prze-W toku obrad, po dyskusji nad posz-
spo³u Interdyscyplinarnego i szczegó- wodnicz¹cy Andrzej Napora czególnymi zagadnieniami, radni g³oso-
³owych warunków jego funkcjonowania, III. Komisja Oœwiaty, Kultury, Opieki wali nad szeregiem uchwa³ w sprawie; 

c) uchwalili gminny system profilakty- Spo³ecznej i Zdrowia; przewodnicz¹cy - trybu prac nad projektem uchwa³y 
ki i opieki nad dzieckiem i rodzin¹ na la- Andrzej Hopek bud¿etowej, 
ta 2011- 2016, IV. Komisja Leœnictwa, Ochrony Œro-- szczegó³owego sposobu konsulto-

d) dokonali zmian w bud¿ecie Gminy dowiska, Gospodarki Wodnej i Porz¹d-wania projektów aktów prawa miejsco-
na 2010 rok, ku Publicznego; przewodnicz¹cy Józef wego z rad¹ po¿ytku publicznego, z or-

e) zdecydowali o przyst¹pieniu gminy Krzanik ganizacjami pozarz¹dowymi i innymi,
do realizacji projektu „Z radoœci¹ idê do V. Komisja Sportu, Turystyki, Rekrea-- zaci¹gniêcia zobowi¹zania na rok 
szko³y” w ramach Poddzia³ania 9.1.2. cji i M³odzie¿y; przewodnicz¹ca Halina 2011,dotycz¹cego zadania “Dobudowa 
Wyrównywanie szans edukacyjnych u- Palkawindy dla osób niepe³nosprawnych do 
czniów z grup o utrudnionym dostêpie Kolejnymi decyzjami radnych by³y u-budynku Oœrodka Zdrowia w Porêbie 
do edukacji, oraz zmniejszanie ró¿nic w chwa³y w sprawie:Wielkiej”,
jakoœci us³ug edukacyjnych Programu a) Zaci¹gniêcia zobowi¹zañ dotycz¹-- zaci¹gniêcia zobowi¹zania na rok 
Operacyjnego Kapita³ Ludzki na lata cych: 2011, dotycz¹cego zakupu dwóch dzia-
2011-2012, - zimowego utrzymania dróg,³ek (0,15 ha, oraz 0,54 ha po³o¿onych w 

f) wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie zo- - „Wykonania dokumentacji projekto-Podobinie), 
bowi¹zania na r. 2011 dotycz¹cego zi- wej budowy sieci wodoci¹gowej osiedla - wyra¿enia zgody na oddanie w wie-
mowego utrzymania dróg. Postanowio- Groñ w Porêbie Wielkiej”, (na rok 2011),loletni najem nieruchomoœci stanowi¹-
no zaci¹gn¹æ zobowi¹zanie w kwocie  - „Naprawa ujêæ wody na wodoci¹-cej dz. ew. nr. 99, po³o¿onej w Porêbie 
350.000,00 z³. przekraczaj¹ce granice gach Konina – Potaœnia oraz Porêba – Wielkiej 278, zabudowanej budynkiem 
wydatków ustalonych w bud¿ecie gmi- Koninki, (na rok 2011),Oœrodka Zdrowia z przeznaczeniem na 
ny na 2010 r. na realizacjê zadania „Zi- c) zmiana uchwa³y dotycz¹cej udzie-udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych. 
mowe utrzymanie dróg gminnych i osie- lania pomocy rzeczowej dla powiatu li-Oddanie w najem nast¹pi w drodze bez-
dlowych, oraz chodników w tym dodat- manowskiego,przetargowej na rzecz dotychczaso-
kowe roboty na placu zabaw; Ÿród³em d) zmiana uchwa³y w sprawie zaci¹g-wych najemców, czyli Renaty Kopacz- 
pokrycia zobowi¹zañ okreœlonych uch- niêcia zobowi¹zania na rok 2011,doty-Modrzejewskiej oraz Joanny Baruto-
wa³¹ bêd¹ dochody bud¿etu w r. 2011. cz¹cego pokrycia kosztów pobytu dzie-wicz - Piechociñskiej, 

Na zakoñczenie J. Potaczek podziê-- zaci¹gniêcia zobowi¹zania w kwo- ci z terenu Gminy NiedŸwiedŸ w Para-
kowa³ radnym za wspó³pracê, zrozu-cie 2.424,40 z³., przekraczaj¹ce granice fialnym Przedszkolu Integracyjnym w 
mienie, za zgodne osi¹ganie celów, mó-wydatków ustalonych w bud¿ecie gmi- Tymbarku,
wi¹c: ̄ yczê ka¿demu wójtowi tak zgod-ny na 2010 rok, na pokrycie kosztów po- f) zmian w bud¿ecie Gminy na 2010 r.  
nej Rady. Szczególne podziêkowania bytu dzieci z terenu Gminy NiedŸwiedŸ e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miej- 
skierowa³ do Mariana Domaga³y za pra-w Parafialnym Przedszkolu Integracyj- scowoœci Konina, NiedŸwiedŸ,Podobin, 
cê w³o¿on¹ w przygotowywanie i pro-nym w Tymbarku, Porêba Wielka na lata 2008 – 2015. 
wadzenie obrad, przewodnicz¹cy dziê-- zmiany miejscowego planu zago-
kowa³ Wójtowi za bardzo dobr¹ wspó³-spodarowania przestrzennego gminy, Relacje z sesji Rady Gminy 
pracê, oraz pe³n¹ zaanga¿owania pra-- zmiany w bud¿ecie Gminy na 2010 r.   opracowa³a Anna Liberda
cê na rzecz lokalnej spo³ecznoœci, a tak-Rada Gminy pozostawi³a bez zmian 
¿e radnym za rzetelne i sumienne wy-wysokoœæ stawek podatkowych i op³at 
konywanie powierzonego im mandatu.  lokalnych, oraz stawek podatkowych od 

œrodków transportowych na 2011 rok.    
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nej  Komisji  Wyborczej  M. Talar wrê-Duchowieñstwo reprezentowa³ ks. Pro-
czy³ zaœwiadczenia o wyborze na wójta boszcz P. P³awecki z Koniny.   
i radnych, którzy z³o¿yli uroczyste œlu-Uroczyst¹ sesjê rozpocz¹³ radny se-
bowanie, po czym w tajnym g³osowa-nior A. Hopek z Koniny. Na pocz¹tku 
niu wybrali Edwarda Krzysztofiaka na przekaza³ g³os J. Potaczkowi, z którego 
przewodnicz¹cego. Otrzyma³ 10 g³o-r¹k pami¹tkowe podziêkowania i od-Na 2 grudnia wyznaczyli sobie pierw-
sów, przy 4, które dosta³ konkurent A. znaki „Zas³u¿ony dla Gminy NiedŸ-sze spotkanie radni wybrani przez nas 
Hopek. Zastêpcami zosta³y Barbara Ci-21 listopada. O randze i podnios³ej at-
chañska i Anna Liberda. Nowy przewo-mosferze sesji œwiadczy³o liczne grono 
dnicz¹cy przej¹³ z r¹k radnego seniora zacnych goœci przyby³ych na inaugura-
dalsze prowadzenie obrad. Poprosi³ ks. cjê. Z kronikarskiego obowi¹zku odno-
Proboszcza P. P³aweckiego o wspóln¹ towaæ nale¿y, i¿ w œlubowaniu uczest-
modlitwê i b³ogos³awieñstwo na rozpo-niczyli: starosta J. Pucha³a, wicestaro-
czynaj¹c¹ siê VI kadencjê. Sesjê zakoñ-sta F. Dziedzina, wójt J. Potaczek, prze-
czy³y wyst¹pienia, gratulacje i ¿ycze-wodnicz¹cy Gminnej Komisji Wybor-
nia dobrej wspó³pracy przekazane wój-czej M. Talar, dyrektor GPN J. Toma-
towi i radnym przez goœci ze Staros-siewicz, kontrkandydat w wyborach na 
twa. Gospodarzowi Gminy i nowej Ra-wójta Rafa³ Rusnak, dyrektorzy szkó³ i 
dzie ¿yczymy powodzenia i owocnej przedszkoli, so³tysi, radni z ubieg³ej ka-

wiedŸ” otrzyma³o kilka osób w tym by- s³u¿by dla naszej, gminnej spo³eczno-dencji, którzy z ró¿nych przyczyn nie 
li radni. Z kolei Przewodnicz¹cy Gmin- œci!                               Stanis³aw StopaznaleŸli siê w nowej Radzie. 
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Kazimierz Wsolak

Albina Koœcielniak
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Na uroczyst¹ Mszê œw. Czym jest dla nas teraz Ojczyzna i jakie mamy wobec niej 
sprawowan¹ w koœciele w obowi¹zki? Ojczyzna to chrzest Polski, to Grunwald i wie-
NiedŸwiedziu z okazji deñska Vitoria Sobieskiego, to Westerplatte, Katyñ i kata-
Œwiêta Niepodleg³oœci i strofa pod Smoleñskiem. To tak¿e Czêstochowa z tronem 
20-lecia Samorz¹du przy- Królowej Polski, Prymas Tysi¹clecia kardyna³ Stefan Wy-
by³y poczty sztandarowe szyñski i wielki nasz rodak Jan Pawe³ II, to równie¿ b³ogo-
szkó³, Zwi¹zku Podhalan, s³awiony ks. Jerzy Popie³uszko. To wigilijny op³atek i pol-
OSP, PSL, Zwi¹zku Kom- skie kolêdy, Bo¿e groby i Rezurekcja oraz wymowne pro-

batantów i By³ych Wiêniów RP, oraz Ró¿ Ró¿añcowych. cesje na Bo¿e Cia³o. To ziemia i groby przodków.
Ks. Dziekan M. Wójcik powita³ zebranych i przekaza³  S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II pisa³ Ojczyzna jest dobrem 

g³os m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ w Podobinie, która przed- wspólnym wszystkich obywateli i jako taka jest te¿ wielkim 
stawi³a piêkny program patriotyczny. Brzozowy krzy¿, p³o- obowi¹zkiem. ¯yjemy w wolnej OjczyŸnie i mamy budo-
n¹ce znicze i symbole pañstwa polskiego - flaga oraz orze³ waæ w sobie zdrowy patriotyzm, który polega na stawianiu 
uzupe³nia³y doskonale przekazywane treœci wyra¿one s³o- dobra ojczystego kraju nad dobrami i korzyœciami osobi-
wami poetyckimi i pieœni¹. Mszê œw. koncelebrowan¹ spra- stymi. Pozostaje nam modlitwa do dobrego Ojca w niebie za 
wowa³ ks. Dziekan wraz z ks. P. P³aweckim i ks. P. Rogiem. nasz¹ ziemsk¹ Ojczyznê: by by³a silna nasz¹ si³¹, by by³a 
Z opraw¹ liturgiczn¹ Mszy œw. wyst¹pi³ chór parafialny bogata nasz¹ pracowitoœci¹ i uczciwoœci¹”.
„Oremus”.  Na zakoñczenie - po udzielonym b³ogos³awieñstwie Wójt 

Myœl¹ przewodni¹ homilii wyg³oszonej przez ks. Dzieka- Janusz Potaczek podziêkowa³ ksiê¿om za Eucharystiê i za-
na by³a mi³oœæ do Ojczyzny. - “Dziœ wspominamy tych, co prosi³ zebranych na dalsz¹ czêœæ uroczystoœci do remizy 
walczyli w imiê wolnoœci i oddawali za Ojczyznê ¿ycie. OSP.                                                                   Maria Lupa

Urzêdu Gminy, so³tysi, cz³onkowie rad czonym przew. M. Domaga³a z wice-
so³eckich, dyrektorzy placówek oœwia- przewodnicz¹c¹ B. Cichañsk¹. By³o 70 
towych, ksiê¿a tutejszych parafii, zes- odznaczeñ i 50 podziêkowañ. 
po³y regionalne, stra¿acy. Obecni byli; Z ¿yczeniami dla gospodarza uroczy-
wicestarosta limanowski F. Dziedzina, stoœci J.Potaczka i samorz¹dowców po-
urzêdnicy MSWiA J. Winter i J. War- spieszyli goœcie ze S³owacji, i F. Dzie-
kocz - Honorowi Obywatele  Gminy. dzina - wicestarosta, który powiedzia³: 

Przewodnicz¹cy M. Domaga³a roz- - Chcia³bym gor¹co podziêkowaæ za 
pocz¹³ uroczystoœæ powitaniem przy- czteroletni¹ wspó³pracê z w³adzami i 
by³ych, po czym odœpiewano hymn na- Rad¹ Gminy NiedŸwiedŸ. Tak siê z³o¿y-
rodowy i minut¹ ciszy uczczono pa- ³o, ¿e w tej kadencji wspólnie wiele zro-
miêæ zmar³ych samorz¹dowców. biliœmy w tej gminie. S¹ tego widoczne 

- Uroczystoœæ ta jest okazj¹ do uhono- efekty w postaci dróg, mostów i chodni-20 lat minê³o! rowania wszystkich tych, którzy przez ków. Myœlê, ¿e kolejna kadencja nie po-
ostatnie 20 lat tworzyli nasz samorz¹d -  winna byæ gorsza. ̄ yczê Wójtowi i rad-

Minê³o 20 lat od momentu reaktywo- rozpocz¹³ przemówienie Wójt J. Pota- nym, aby otrzymali mandaty na nastêp-
wania w naszym kraju samorz¹du tery- czek. - Po raz pierwszy raz w historii n¹ kadencjê. 
torialnego. By³a to jedna z pierwszych naszej gminy ustanowiliœmy odznakê - To by³a piêkna uroczystoœæ, przygo-
decyzji odradzaj¹cej siê polskiej demo- „Zas³u¿ony dla Gminy NiedŸwiedŸ”. towana przy wspó³pracy z ks. Dzieka-
kracji. 27 maja 1990 roku odby³y siê D³ugo zastanawialiœmy siê, jak ta uro- nem. Uhonorowano wszystkich, którzy 
pierwsze wolne wybory do samorz¹du czystoœæ ma wygl¹daæ? Postanowiliœ- maj¹ zas³ugi w rozwoju tej gminy. ¯y-
terytorialnego. W tym dniu wybrano my po³¹czyæ j¹ ze Œwiêtem Niepodle- czê, aby plany kreœlone na dalsze lata 
pierwszych radnych na terenie naszej g³oœci. Zdecydowaliœmy, ¿e bêdzie to dotycz¹ce rozwoju gminy zosta³y zrea-
gminy. W czerwcu, na pierwszej sesji, nasze, gminne œwiêto. Zaprosiliœmy wy- lizowane. Jestem zaszczycony zapro-
Rada Gminy wybra³a pierwszego wój- ³¹cznie przyjació³, dwoje z nich to S³o- szeniem - powiedzia³ Józef Warkocz, 
ta, którym zosta³ Marian Talar. W nas- wacy - K. Królowa i J. Kowalczik..    Honorowy Obywatel naszej Gminy. 
têpnej kadencji wójtowa³ œ.p. Franci- Odznakê „Zas³u¿ony dla Gminy Nie- Z kolei Jan Winter, te¿ nasz Honoro-
szek Labuz, a przez kolejne trzy, Janusz dŸwiedŸ” wraz z podziêkowaniami o wy Obywatel skonstatowa³: - Wójt po-
Potaczek. nastêpuj¹cej treœci - „20 lat minê³o; to wiedzia³, ¿e na tê uroczystoœæ zapro-

Obchody 20 - lecia samorz¹du gmin- piêkny i wa¿ny dla nas jubileusz stwa- szono samych przyjació³ gminy. Ja siê 
nego odby³y siê 11 listopada 2010 roku rzaj¹cy okazjê zarówno do podsumo- bardzo cieszê, ¿e do tej grupy nale¿ê. 
i po³¹czone by³y z uroczystoœci¹ 92 ro- wañ jak i refleksji nad tym,czego wspól- Od lat tutaj przyje¿d¿am i obserwujê 
cznicy odzyskania niepodleg³oœci.Roz- nymi si³ami uda³o siê dokonaæ, co jesz- zachodz¹ce zmiany na lepsze i widzê, ¿e 
poczê³y siê Msz¹ œw. w intencji Ojczy- cze jest przed nami. W imieniu w³adz jest coraz piêkniej, a to niew¹tpliwie  
zny i samorz¹dowców.  samorz¹dowych i mieszkañców Gminy jest zas³ug¹ dzisiaj œwiêtuj¹cych samo-

Na œwieck¹ czêœæ uroczystoœci udano NiedŸwiedŸ, pragnê z³o¿yæ wyrazy uz- rz¹dowców. 
siê do budynku remizy stra¿ackiej. Na nania za trud, pracê i wk³ad wniesiony Przy wspólnym posi³ku, w mi³ej at-
spotkanie zaproszono wszystkich, któ- w poczet rozwoju naszej gorczañskiej mosferze, przy œpiewie i muzyce ze-
rzy budowali i rozwijali przez minione krainy. Czyny te przyczyni³y siê do ak- spo³ów regionalnych wspominano mi-
lata nasz¹ gminê. Przybyli m. in. by³y tywizacji i wzrostu naszej Gminy, za to nione 20 lat.                                    
wójt, byli i obecni radni, pracownicy serdecznie dziêkujê”- wrêczali odzna- Anna Liberda
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RODZAJ  PODATKU 
 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

     
  1/ od gruntów: 
     a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia- 
 ³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na  
 sposób zakwalifikowania w ewidencji  
 gruntów i budynków.............................. 
     b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorni- 
 ki wodne retencyjne lub elektrowni 
 wodnych……………………………....  
     c) pozosta³ych, w tym zajêtych na  
 prowadzenie odp³atnej statutowej dzia- 
 ³alnoœci po¿ytku publicznego przez  
 organizacje po¿ytku publicznego……... 
  
 2/ od budynków lub ich czêœci:  
     a)  mieszkalnych……………………. 
     b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia- 
 ³alnoœci gospodarczej oraz od budyn- 
 ków mieszkalnych lub ich czêœci zajê- 
 tych na prowadzenie dzia³alnoœci  
 gospodarczej.......................................... 
     c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno- 
 œci gospodarczej w zakresie obrotu  
 kwalifikowanym materia³em siewnym...    
     d) zajêtych na prowadzenie dzia³al- 
 noœci gospodarczej w zakresie udziela - 
 nia œwiadczeñ zdrowotnych................... 
    e) pozosta³ych, w tym zajêtych na  
 prowadzenie odp³atnej statutowej dzia- 
 ³alnoœci po¿ytku publicznego przez  
 organizacje po¿ytku publicznego…….. 
 
   4/ od budowli ..................................... 

 

 

 
 
 

 
 

71 gr od 1 m kw. powierzchni 
 
 

3 z³ 90 gr od 1 ha powierzchni 
 
 
 

35 gr od 1 m kw. powierzchni 
 
 

58 gr od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej 
 
 
 
 

16 z³ od 1 m kw. powierzchni u¿ytkowej 
 
 

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

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

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

2%  
 

   
 
 

 

 

 
 

 
Op³ata targowa 

 

 
10,00 z³ za jedno miejsce sprzeda¿y. 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
   

 
  1. Opublikowane obok stawki 
podatków i op³at lokalnych obo-
wi¹zuj¹ od 1 stycznia 2011 roku. 
  2. Znosi siê podatek od posiada-
nia psów. 
  3. Od op³aty miejscowej (klima -
tycznej) zwolnieni s¹:  
  - dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê  
w wieku do 25 lat przebywaj¹ca
indywidualnie na terenie gminy 
NiedŸwiedŸ, 
  - emeryci i renciœci nie objêci 
zwolnieniem ustawowym. 
 4. Wysokoœæ stawek podatkowych
od œrodków transportowych  
do wgl¹du w Urzêdzie Gminy 
u S³awomira Grzywacza.  
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                            Drogi 5 groszy od 1 m. kw. powierzchni  
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U stra¿aków uczeñ zdobyli I miejsce. Latem byliœ- Zaobserwowa³yœmy jednak, ¿e coraz 
mniej osób zg³asza siê do badañ profi-                          my w Licheniu, gdzie wyst¹piliœmy w 
laktycznych tj. badanie poziomu cukru  Pod wzglêdem akcji oprawie muzycznej Mszy œw., a po jej 
we krwi, pomiaru ciœnienia. Obecnie rok 2010 by³ podob- zakoñczeniu zespó³ gra³ i œpiewa³ jesz-
realizujemy tak¿e program profilaktyki ny do poprzedniego. cze przez pó³ godziny dla tamtejszych 
gruŸlicy. W zwi¹zku z tym prosimy pa-Wyj¹tkiem by³ fakt, wiernych. „Gorcanie” ³adnie siê pre-
cjentów, którzy pal¹ papierosy, kaszl¹ ¿e w czasie powodzi zentowali w nowo zakupionych stro-
itp., aby zg³aszali siê do naszego, no-oddelegowano 2 na- jach regionalnych, za co sk³adam ser-
wego gabinetu, który znajduje siê w szych stra¿aków na deczne podziêkowania dla Wójta J. Po-
tym samym budynku, tylko na dole akcjê do Szczucina taczka i kierowniczki Gminnego Cen-
(poprzednio by³ to lokal Agencji Rol-ko³o Tarnowa, za co trum Kultury J. Zapa³a. 
nej). Œwiadczymy us³ugi w domu pa-otrzymali list gratulacyjny i po 1000 z³, 

Andrzej Smaciarz 
cjenta bezp³atnie, z wy³¹czeniem zle-nagrody. Du¿o stra¿aków w tym roku 

Opiekun zespo³u 
ceñ od lekarzy z gabinetów prywat-musi przejœæ ze statusu czynnych na 
nych. Nadmieniamy, ¿e deklaracje z³o-wspomagaj¹cych, poniewa¿ ich wiek Mijaj¹cy rok przyniós³ 
¿one do nas nawet 10 lat temu s¹ aktual-nie pozwala braæ czynnego udzia³u w dla mieszkañców Podo-
ne. Dla swoich pacjentów prowadzimy akcjach (55 lat). W zwi¹zku z tym za- bina wiele dobrego. 
bezp³atnie wypo¿yczalniê sprzêtu me-chêcam m³odzie¿ do wstêpowania w   Up³yn¹³ spokojnie. Mi-
dycznego tj. chodziki, wózki inwalidz-szeregi stra¿y po¿arnej. Chcia³em tak¿e mo powodzi w kraju, w 
kie, oraz mamy na stanie dwa ³ó¿ka dla wspomnieæ o kalendarzach. Zdarza siê, naszej wsi nie by³o dras-
ob³o¿nie chorych. Dla przypomnienia ¿e nasi stra¿acy pukaj¹ do drzwi z ¿y- tycznych szkód. 
podajemy swoje numery kontaktowe:czeniami i kalendarzem, a s³ysz¹: „my Dla mieszkañców mo-

Irena Nalepa:  ju¿ mamy z Lichenia”. Chcia³oby siê jego so³ectwa uda³o siê 
- dom (18) 331 72 53  powiedzieæ, ¿e w razie potrzeby, proszê zrobiæ chodnik przy g³ównej ulicy, oœ-
- kom. dzwoniæ do Lichenia! wietlenie oraz progi na rzece Porêbian-
Barbara Cichañska:   W budynku remizy stra¿ackiej zosta³o ce. Zrobiono równie¿ zatoczkê na przy-
- dom (18) 331 76 42,odnowione zaplecze kuchenne, wraz z stanku. Dla dzieci wykonano nowocze-
- kom. 504 509 647 wyposa¿eniem, oraz sala balowa. Mo¿- sny plac zabaw. 
¯yczymy w Nowym Roku Wszyst-na z niej korzystaæ, organizuj¹c impre-

Zapa³a Tadeusz 
kim Mieszkañcom gminy przede wszy-zy: wesela, chrzest, komunia itp. Nare-

So³tys wsi Podobin 
stkim du¿o zdrowia, pogody ducha i szcie zakoñczono remont gara¿y. Prag-
wszelkiej pomyœlnoœci. nê poinformowaæ wszystkich kierow-

ców, ¿e obowi¹zuje absolutny zakaz Irena Nalepa i Barbara Cichañska  W 2010 roku we wsi 
parkowania samochodów na placu Pielêgniarki œrodowiskowo-rodzinnePorêba Wielka wyko-
przed gara¿ami z przyczyn oczywis- nano wiele inwestycji.
tych.  Zrobiono du¿o dróg,  

Zwracam siê z proœb¹ do Rady Gmi- Mijaj¹cy rok by³, m.in. do os: Buchole, 
ny o przemyœlenia w sprawie zakupu moim zdaniem,   Cichorze, Jopki, Bo-
m³odszego samochodu dla stra¿y, gdy¿ dla Zespo³u Szkó³ rek - Koninki, Moœcis-
jeden ukoñczy³ 41 lat, a drugi 37.  w Porêbie Wielkiej   ka, Górna Porêba - Ko-

Za pomoc i wsparcie finansowe na re- rokiem dobrym.ninki, fosy i przepusty, 
mont sk³adam podziêkowanie dla Wój- Uczniowie od-po³o¿ono asfalt, zabezpieczono osuwi-
ta Gminy Janusza Potaczka nosz¹ dobre i bard-ska, wyremontowano most, zrobiono 

zo dobre wyniki w Andrzej Smaciarz chodniki. Dobrze uk³ada³a siê wspó³-
nauce, co potwierdzaj¹ wyniki egza-Prezes OSP praca z Wójtem, Rad¹ Gminy, oraz Ra-
minów zewnêtrznych (w sprawdzianie d¹ So³eck¹. Rok ten pod wzglêdem in-
klas szóstych, szko³a osi¹gnê³a wynik westycji uwa¿am za bardzo udany. U “Gorcan”
wy¿szy ni¿ gmina, w czêœci humanisty-

Piotr Haras  W tym roku nast¹pi³a zmiana w sk³a- cznej egzaminu gimnazjalnego wynik 
So³tys wsi Porêba Wielkadzie zespo³u. Odeszli: J. Rapciak, D. wy¿szy ni¿ gmina i powiat, a z jêzyka 

Czachor, M. Starmach.  Doszli nowi: J. niemieckiego wy¿szy ni¿ wojewódz-
Adamczyk z synem, K. Cichorczyk, A. two). Na bie¿¹co analizujemy wyniki W 2010 roku wiê-Dudzik, P. Jania. Pomimo tych zmian, naszych uczniów zarówno te dobre, jak cej zabiegów wyko-odnosiliœmy sukcesy. i czasem s³absze, wdra¿aj¹c wnioski z nywa³yœmy w domu W maju na konkursie „Góralskie Nu- tej analizy w dalszy proces edukacyjny. u chorych, ni¿ w po-cicki” zdobyliœmy II miejsce, w listo- Sukcesem okaza³ siê udzia³ uczennicy przednim roku, poza padzie na Limanowskiej S³azie zajêliœ- klasy III gimnazjum Edyty Maæków w tym  ten rok w naszej my trzy drugie miejsca. Karol Adam- Ma³opolskim Konkursie Jêzyka Nie-pracy niewiele ró¿ni³ czyk  z  Kub¹  Rusieckim jako  mistrz i mieckiego. siê od poprzednich lat 

501 548 595
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             W ubieg³ym roku zdoby³a Przekonywa³a, ¿e ksi¹¿ka mo¿e byæ Do pozytywnych efektów dzia³alno-
„lekarstwem”, ale podobnie jak wœród ona tytu³ finalistki, w bie¿¹cym laurea- œci szko³y nale¿y zaliczyæ liczny udzia³ 
œrodków farmakologicznych, s¹  ksi¹¿-ta wy¿ej wymienionego konkursu dziê- uczniów w projekcie “Diament”. 
ki, które mog¹ zaszkodziæ. Przedstawi-ki temu zosta³a objêta Ma³opolskim Rok 2010 by³ równie¿ bardzo wa¿ny 
i³a seriê ksi¹¿ek BEZ TABOO, wydaw-Programem Stypendialnym dla ucz- dla naszej szko³y, bo finalizowa³y siê w 
nictwa Jacka Santorskiego, które doty-niów zdolnych, co pozwoli³o jej op³a- nim plany rozbudowy o ma³¹ halê spor- kaj¹ sfer niezwykle istotnych, jak wiara, 

ciæ egzamin pañstwowy z jêzyka nie- tow¹ oraz dobudowê szko³y z przezna- rozwój fizyczny, emocjonalny czy dora-
mieckiego na poziomie Zertifikat czeniem na dzia³alnoœæ edukacyjno  stanie, jednoczeœnie opisuj¹c je w spo-
Deutsch B2, który zda³a z dobrym wy- opiekuñczo - wychowawcz¹. Zrealizo- sób dla wielu (zw³aszcza pedagogów) 
nikiem. Egzamin ten zwalnia j¹ z ma- wano projekt rozbudowy szko³y, który szokuj¹cy. Jest to przestrog¹ dla rodzi-
tury z j. niemieckiego. ców, którzy czêsto kupuj¹ dzieciom skierowano do zatwierdzenia w Staro-

ksi¹¿ki, bo np. spodoba³a im siê ok³ad-  Nasza szko³a niezmiennie odnosi suk- stwie Powiatowym. Jest ogromna szan-
ka, bywaj¹ca chwytem marketingowym cesy w sporcie. Wszystkich nie sposób sa na to, by w nowym roku rozpocz¹æ tê 
dla tego co jest w œrodku, a co jak siê tu wymieniæ, wspomnê tylko najbar- inwestycjê z po¿ytkiem dla ca³ej spo-
okazuje nie zawsze jest po¿yteczne. dziej presti¿owe. A s¹ to: w szkole pod- ³ecznoœci naszej wsi. 
Ca³oœæ imprezy uœwietni³ wystêp dzieci stawowej: mistrzostwo powiatu lima-  mgr Andrzej Œlazyk ze Szko³y Podstawowej w Porêbie Wiel-

nowskiego w dru¿ynowym tenisie sto- Dyrektor szko³y kiej  wraz z B. Kaczorem. 
³owym, wicemistrzostwo dziewcz¹t w Po raz pierwszy w Galerii Sztuki w Li-
mini pi³ce koszykowej i w czwórboju manowej mieli okazjê zaprezentowaæ Dzia³alnoœæ 
lekkoatletycznym, tytu³ wicemistrzyni siê twórcy naszej gminy. Uda³o nam siê biblioteki w roku  
powiatu dla Beaty Dawiec - uczennicy przekonaæ do wystawienia prac 7 arty-2010 opiera³a 

stów: M. £yszczarz, M. Wsó³, J. Kowal-kl. V w indywidualnych biegach prze- siê nie tylko na 
czyk, zaprezentowa³y obrazy haftowa-udostêpnianiu ³ajowych.W rankingu sportowym szkó³ 
ne, J. Rapciak szkice, J. Napora witra¿e zbiorów czytel-podstawowych powiatu limanowskie-
na szkle i obrazy haftowane, E. Wielicz-nikom, ale tak-go w kategorii dziewcz¹t nasza szko³a 
ko rzeŸby w drewnie, J. Rapciak rzeŸby ¿e na organizo-zajê³a pierwsze miejsce.  
w drewnie oraz witra¿e na szkle. Prace waniu imprez, Sukcesy sportowe gimnazjalistów to: mo¿na by³o podziwiaæ w galerii w Lima-które by³y mo¿-

mistrzostwo powiatu i II miejsce w re- nowej przez ca³y lipiec. ¯aden z artys-lliwoœci¹ do po-
jonie w pi³ce rêcznej ch³opców, wice- tów nie zdecydowa³ siê na sprzeda¿ kazania biblio-
mistrzostwo w halowej pi³ce no¿nej swoich prac, poniewa¿ jest z nimi zwi¹-teki, gminy, oraz i twórczoœci naszych 
dziewcz¹t, puchar “Coca cola cup” i u- zany uczuciowo, gdy¿ tworzy je z zami-artystów. 

³owania. Mam nadziejê, ¿e w kolejnej W kwietniu z GCK zorganizowaliœmy dzia³ w wojewódzkich rozgrywkach w 
prezentacji prac twórców naszej Gminy konkurs plastyczny” Nasze Gorce” dla pi³ce no¿nej. Indywidualnie, uczennica 
weŸmie udzia³ wiêcej zdolnych artys-dzieci z przedszkoli, który odbywa siê klasy trzeciej Edyta Misiura zdoby³a 
tów. Warto, aby pokazali swoje dzie³a corocznie w okresie wiosennym. Kolej-mistrzostwo powiatu w pchniêciu kul¹. 
szerszemu gronu, a nie tylko rodzinie. nym, bardzo dla nas wa¿nym wydarze-Do mocnych stron zaliczam te¿ fakt, i¿ Ostatnim wa¿nym wydarzeniem roku niem, by³a konferencja bibliotekarzy po-

w naszej szkole prê¿nie dzia³a sekcja by³ konkurs recytatorski poezji Jana Pa-wiatu limanowskiego oraz 60 rocznica 
Taekwondo, odnosz¹c sukcesy na are- w³a II, „Szuka³em Was, a teraz Wy przy-powstania naszej Gminnej Biblioteki 
nie miêdzynarodowej (Z³oty medal dla szliœcie do mnie” zorganizowany dla gi-Publicznej. Na uroczystoœci spotkali siê 
Moniki Kaciczak i Mateusza Kacicza- mnazjalistów wszystkich szkó³ z gminy. przedstawiciele bibliotek powiatu lima-
ka w miêdzynarodowych zawodach w Komisja w sk³adzie: M. Rataj, A. Liberda nowskiego, naszej gminy oraz Starost-

iJ. Zapa³a wybra³a najlepszych spoœród wa. Goœci zaprosiliœmy na „Orkanów-s³owackich Koszycach). 
9 uczestników.kê”, gdzie kustosz muzeum J. Zapa³a o-Nasi uczniowie co roku odnosz¹ suk-

Wielce zadawalaj¹cym jest fakt, ¿e w prowadzi³a nas po domu piewcy Gor-cesy tak¿e w dzia³alnoœci kulturalnej. 
czasie, gdy komputery i ci¹g³y poœpiech ców, przedstawiaj¹c jego ¿ycie i twór-Grupa kolêdnicza z gwiazd¹ zajê³a II 
dominuj¹ w ¿yciu wiêkszoœci z nas, czoœæ. Goœcie mogli poznaæ wiele cie-miejsce w XI Regionalnym Przegl¹- znajdujemy chwilê na czytanie ksi¹¿ek, kawostek. Najwiêksz¹ uwagê zwróci³y 

dzie Kolêdniczym w Kasinie Wielkiej, o czym œwiadczy poziom czytelnictwa w  informacje dotycz¹ce krótkiego ¿ycia i 
dziêki czemu wziê³a udzia³ w Ogólno- gminie, który jest na dobrym poziomie.twórczoœci Zosi Smreczyñskiej.
polskich Spotkaniach Dzieciêcych i Koñcz¹c, pragnê z³o¿yæ podziêkowa-Nastêpnym etapem by³o wrêczenie 
M³odzie¿owych Grup Kolêdniczych w nia i wyraziæ wdziêcznoœæ dla wszyst-dyplomów przez przedstawicieli Staro-

kich osób, które pomaga³y mi w organi-Podegrodziu, zajmuj¹c tam III miejsce. stwa oraz H. Matras - dyrektora Powia-
zowaniu uroczystoœci, gdy¿ ich pomoc towej Biblioteki Publicznej w Limano-Bronis³aw Kaczor z uczennicami gim-
by³a bezinteresowna.Pragnê te¿ z³o¿yæ wej. W imieniu w³adz gminy, goœci przy-nazjum Katarzyn¹ Luberda i Weronik¹ 
wszystkim Czytelnikom ¿yczenia: wita³ sekretarz M. M¹kowski. Potem zo-Jania ze szkolnego zespo³u regionalne-

sta³y poprowadzone wyk³ady, nas temat  Niech radoœæ i pokój towarzyszy wszy-go, zajêli I miejsce w XXXVI Festiwa-
literatury. W. Matras - Mastelarz, wyk³a- stkim przez ca³y Nowy Rok. ¯yczymy, by lu Folklorystycznym „Limanowska 
dowca UP w Krakowie, w interesuj¹cy by³  to rok szczêœliwy w osobiste dozna-S³aza” w kategorii Mistrz i uczeñ. Ze- sposób przedstawi³a temat: czym jest  nia, spe³ni³ zamierzenia i d¹¿enia zawo-

spó³ regionalny Mali Porymbiany wy- biblioterapia? Omówi³a  ksi¹¿ki, mog¹- dowe i spo³eczne, i przyniós³ wiele saty-
stêpowa³ na Do¿ynkach Gminnych i ce wp³yn¹æ pozytywnie na rozwój emo- sfakcji z w³asnych dokonañ.
podczas Majówki u Orkana. cjonalny dzieci i m³odzie¿y. Aneta Kujacz,kierownik biblioteki 
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J¹cy z poparciem Zwi¹zku Podhalan, ks. W³adys³awa Ulmañca, zaœ tydzieñ 
niniejszym - za poœrednictwem „ZGO-póŸniej, delegacja naszego Oddzia³u i 
DY”, sk³adamy wszystkim Mieszkañ-poczet sztandarowy uczestniczy³y w 
com Gminy NiedŸwiedŸ, którzy oddali £opusznej w obchodach Tischnerow-
na nas swe g³osy serdeczne podziêko-skich.
wanie: Barbara Cichañska, Tadeusz Ci-W ostatnie niedziele czerwca, lipca, 
chañski, Marian Cieniawski, Andrzej sierpnia i wrzeœnia odby³y siê Msze 
Gruszczyk, Jan Kurek, Anna Liberda, œwiête „Góralskie”, kolejno od Koniny 
Marek Mysza, Andrzej Napora.poczynaj¹c we wszystkich parafiach 

Gminy.
W niedzielê, 18 lipca, poczet sztanda-

rowy i delegacja z Prezesem Oddzia³u 
A. Napor¹ wziê³y udzia³ w jubileuszu 
80-lecia Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan w 
Rabce.R o k  

W sobotê, 7 sierpnia w NiedŸwiedziu zaczêliœmy organizacj¹ ogólno-
i na Orkanówce odby³ siê organizowa-zwi¹zkowego op³atka, który odby³ siê  
ny przez naszego Prezesa i Zarz¹d pier-w niedzielê 24 stycznia w szkole w Po-
wszy dzieñ  Œwiatowego Zjazdu Góra- Mija ju¿ drugi rok dzia³alnoœci ze-rêbie Wielkiej po Mszy œw. w miejsco-
li. By³a uroczysta, koncelebrowana spo³u „Porêbiañski Ród”. Osobiœcie o-wym koœciele. Organizacja by³a trud-
przez wszystkich Ksiê¿y Kapelanów ceniam go bardzo pozytywnie. Niew¹t-na z powodu problemów z ustaleniem 
Zwi¹zku Podhalan Msza Œwiêta w ko- pliwie, dla nas wszystkich by³ on niez-ostatecznego terminu przez Zarz¹d 
œciele w NiedŸwiedziu, uroczyste spot- wykle pracowity. W tym czasie odby-G³ówny Zwi¹zku, ale w koñcu uda³o 
kanie pod pomnikiem W³adys³awa Or- waliœmy regularnie próby, które ka¿de-siê, choæ kosztowa³o to naszego Preze-
kana na rynku w NiedŸwiedziu, a na ko- go z nas kosztowa³y wiele cierpliwoœci  sa Andrzeja Naporê i jego Ma³¿onkê 
niec spotkanie przy muzeum Orkanów- oraz dyscypliny. Nigdy jednak nie za-sporo dodatkowego wysi³ku z ustala-
ka. Wœród przemawiaj¹cych na rynku brak³o zaanga¿owania w tworzenie niem i odwo³ywaniem kolejnych dat i 
w NiedŸwiedziu by³ prezes Zarz¹du na- wspólnego dzie³a. Efektem tej pracy miejsc tego wydarzenia. Goœcie dopi-
szego Oddzia³u Andrzej Napora. Na by³o m.in. nagranie kolejnej p³yty z ko-sali, a zabawa trwa³a do 6.00 rano.
szczêœcie, tym razem pogoda dopisa³a. lêdami „Przysedeœ Jezu”. Œwiêta Wielkanocne, to by³o czuwa-

W ostatni¹ niedzielê wrzeœnia, po os-    Zespó³ wzi¹³ te¿ udzia³ w  programie nie w strojach góralskich przy Grobach 
tatniej góralskiej Mszy Œwiêtej w Nie- „Sól Ziemi” Telewizji „Trwam”, a na Pañskich w koœcio³ach w Porêbie Wiel-
dŸwiedziu, odby³y siê na Orkanówce pami¹tkê tego wydarzenia zosta³ nagra-kiej i w Koninie oraz obecnoœæ pocztu 
tradycyjne Posiady koñcz¹ce sezon let- ny film. Jest to naszym najwiêkszym o-sztandarowego i delegacji na ogólno-
ni. I tym razem zabawa trwa³a do póŸ- si¹gniêciem i nie tylko, równie¿ ca³ej zwi¹zkowym spotkaniu 11 kwietnia w 
nej nocy. gminy. Wiele osób zaanga¿owa³o siê w Lipnicy Wielkiej na Orawie. Zrezygno-

11 listopada poczet sztandarowy i de- tworzenie tego filmu i za to pragnê im wano ze œwiêtowania, bo to by³o dzieñ 
legacja w³adz Oddzia³u wziê³y udzia³ w bardzo podziêkowaæ. Wœród nich jest po katastrofie prezydenckiego Tupole-
Gminnych Obchodach Œwiêta Niepo- ks. Kapelan Janusz Moska³a, Wójt Ja-wa pod Smoleñskiem.
dleg³oœci w NiedŸwiedziu. Do 15 listo- nusz  Potaczek, Tadeusz  Strama, który W Œwiêto 3 maja, poczet sztandaro-
pada zosta³ og³oszony nabór na kurs udostêpni³  lokal, Marian Rusnak, Ka-wy i w³adze naszego Oddzia³u Zwi¹z-
tañca podhalañskiego do gminnego Ze- zimiera Stró¿ak, Józef Napora, Zofia  ku uczestniczy³y w koœciele w Porêbie 
spo³u Regionalnego organizowanego Jania, Pañstwo Ogielowie, Jadwiga Za-Wielkiej w obchodach Œwiêta Uchwa-
przy wsparciu naszego oddzia³u Zwi¹z- pa³a, Dyrekcja Gorczañskiego Parku lenia Konstytucji. Uroczystoœæ zosta³a 
ku przy Gminnym Centrum Kultury. Narodowego oraz wszyscy pozostali  piêknie przygotowana przez miejsco-

W wyborach samorz¹dowych cz³on- cz³onkowie Zespo³u, którym równie¿ w¹ szko³ê.
kowie naszego Oddzia³u Zwi¹zku Pod- bardzo dziêkujê. W sobotê, 29 maja, odby³a siê trady-
halan startuj¹ na radnych gminy w Po- Z przyjemnoœci¹ stwierdzam, ¿e na-cyjna Majówka na Orkanówce, tym ra-
rêbie, Koninie i NiedŸwiedziu, a tak¿e sze g³ówne cele na rok 2010 zosta³y w zem z powodu deszczowej pogody i na-
po jednym kandydacie na radnego po- pe³ni zrealizowane, tym samym mamy si¹kniêcia wod¹ gruntu wokó³ muze-
wiatu i do sejmiku ma³opolskiego. dobre rokowania na przysz³oœæ.um, zlokalizowana na rynku w NiedŸ-

Tak, w wielkim skrócie, przedstawia Korzystaj¹c z okazji, pragnê z³o¿yæ wiedziu. Na scenie zaprezentowa³y siê 
siê dzia³alnoœæ naszego Oddzia³u Zwi¹- wszystkim Czytelnikom najlepsze ¿y-wszystkie zespo³y dzia³aj¹ce na terenie 
zku Podhalan na przestrzeni roku 2010. czenia Bo¿onarodzeniowe, oraz ¿yczyæ Gminy.

szczêœliwego Nowego Roku '2011.W niedzielê, 20 czerwca, delegacja Andrzej Gruszczyk
naszego oddzia³u Zwi¹zku na czele z Sekretarz Oddzia³u Józefa  Lupa.
Prezesem Andrzejem Napor¹ i zespó³ Kierownik  zespo³u  
Porêbiañski Ród odwiedzili Luborzy- Ps. My ni¿ej podpisani kandydaci w 
cê z  okazji  imienin  naszego  kapelana wyborach  samorz¹dowych,  kandydu-
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czenie biurowe oraz zosta³a wykonana Stanis³awa Œwierz by³a organizato-
na zamówienie szafa na stroje ludowe. rem turnusu rehabilitacyjnego nad mo-
Dziêki staraniom Wójta J. Potaczka i   rze, w którym uczestniczy³y osoby nie-
du¿ej pomocy M. Cichañskiego,  GCK pe³nosprawne z opiekunami. Chcieli-
podpisa³o Umowê z Samorz¹dem Wo- byœmy t¹ drog¹ podziêkowaæ wolonta-
jewództwa Ma³opolskiego o przy-na- riatowi za mi³¹ wspó³pracê oraz wszy-
niu pomocy w ramach dzia³ania „Od- stkim, którzy wspierali nas finansowo 
nowa i Rozwój Wsi” objêtego Progra- przez odpis 1% podatku oraz darowiz-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na ny. Dziêkujemy Radzie Gminy NiedŸ-
lata 2007-2013. Zgodnie z zawart¹ u- wiedŸ i osobiœcie Wójtowi J. Potaczko-
mow¹ Gminne Centrum Kultury zaku- wi za wspieranie naszej dzia³alnoœci.

W domu W³. Orkana w 2010 r. odby³o pi³o stroje ludowe dla trzech zespo³ów 
Prezes Zarz¹dusiê szereg imprez, a wœród nich: zjazd regionalnych, oraz garnitury dla chóru 

Zofia Drajewiczbibliotekarzy powiatu limanowskiego i „Oremus”. Zakupiono równie¿ sprzêt 
goœci ze Starostwa, trzydniowa konfe- nag³oœnieniowy, wykorzystywany pod-
rencja naukowa pod has³em „Ku pa- czas imprez gminnych,oraz instrumen-
miêci piewcy Gorców”, III Zlot Szkó³ ty muzyczne (akordeon, skrzypce, ba-
im. W³adys³awa Orkana, Majówka u sy) dla dzieci do nauki gry.
Orkana, II Œwiatowy Zjazd Górali, Po- Zaadaptowano wyremontowan¹ salê 
siady Zwi¹zku Podhalan. widowiskow¹ w remizie na potrzeby 

,,Orkanówka” wzbogaci³a siê w tym zespo³ów regionalnych prowadzonych 
roku o cenne przedmioty. Jedn¹ z nich przez Gminne Centrum Kultury. 
jest zakup p³yty z filmem wyre¿ysero-

Jadwiga Zapa³a wanym przez W. Jakubowsk¹ ,,Kolory 
Kustosz muzeumKochania”. Jest to film biograficzny o-

party na powieœci ,,W Roztokach”, na- Rok 2010 cechowa³a intensywna pra-
krêcony w 1986 roku. ca chóru. W okresie kolêdowym odby³ 

Rok 2010 w Sto-Zakupiono, wzbogacaj¹c ekspozycje siê koncert kolêd w naszym koœciele o-
warzyszeniu na muzeum, album ,,Pejza¿e W³. Orkana”.  raz na wyjeŸdzie do Oœwiêcimia w pa-
Rzecz Osób Nie-Profesor Józefa Kobyliñska przekaza³a rafii œw. Maksymiliana, u naszego ro-
pe³nosprawnych 3 ksi¹¿ki w³asnego autorstwa oraz 23 daka ks. Józefa . Byli-
im œw. Brata Al-rozprawy i artyku³y zwi¹zane z pisa- œmy na apelu Jasnogórskim w Czêsto-
berta min¹³ praco-rzem i jego twórczoœci¹, wzbogacaj¹c chowie oraz w Wiedniu, gdzie odby³a 
wicie.w ten sposób ksiêgozbiór ,,Orkanów- siê o godz. 24.00 dziêkczynna Pasterka 

Rehabilitacja, to ki”. ̄ ona wnuka siostry Orkana, Stani- za kanonizacjê arcybiskupa Zygmunta 
nasze podstawowe zadanie statutowe s³awa Piwowarczyk przekaza³a rów- Szczêsnego Feliñskiego. Œpiewaliœmy 
maj¹ce na celu poprawê stanu zdrowia nie¿ dla domu Orkana parê ciekawych na Kallenbergu, w bazylice œw. Floria-
osób dotkniêtych chorob¹ narz¹du ru-wycinków prasowych na temat „Orka- na i odwiedziliœmy Mariazell - sanktua-
chu. Efekty odczuwalne s¹ nieraz do-nówki”i jej mieszkañców. Profesor Bo- rium Maryjne.Wielkim prze¿yciem by-
piero po d³ugim okresie systematycz-les³aw Faron z okazji okr¹g³ych rocznic ³o spotkanie z Krzy¿em Wdziêcznoœci, 
nych æwiczeñ; jest to dzia³anie na d³ugi urodzin oraz œmierci naszego poety, który zosta³ pob³ogos³awiony przez Ja-
dystans.ofiarowa³ muzeum medalion, wykona- na Paw³a II i od 2005 r. pielgrzymuje do 

W ci¹gu roku odby³o siê 2035 jednos-ny przez Gustawa Hadyna. wszystkich stolic œwiata. Wziêliœmy u-
tkowych zabiegów usprawniaj¹cych, z We wrzeœniu na „Orkanówce” mo¿na dzia³ w konkursie pieœni religijnych, 
których korzystali zarówno cz³onko-by³o ogl¹daæ wystawê 18 rzeŸb drew- który odby³ siê 24.X w Mszanie Dolnej.
wie Stowarzyszenia jak i osoby niez-nianych, polichromowanych, przedsta-  Jak co roku, podczas uroczystoœci re-
rzeszone, a potrzebuj¹ce pomocy. Za-wiaj¹cych J. Nepomucena, natomiast w ligijno - patriotycznych 3 Maja i 11 Li-
rz¹d Stowarzyszenia organizowa³ im-muzeum Orkana w Rabce zorganizo- stopada - na mszach œw. sprawujemy o-
prezy okolicznoœciowe, jak: gwiazdka, wana by³a wystawa sk³adaj¹ca siê z ek- prawê liturgiczn¹. Podczas uroczysto-
dzieñ dziecka i dzieñ matki, dzieñ pie-sponatów pochodz¹cych z Orkanówki. œci regionalnych Do¿ynek Gminnych 
czonego ziemniaka oraz pogadankê na Do koñca listopada sprzedano ponad œpiewaliœmy na Mszy œw. oraz w godzi-
temat zdrowego ¿ywienia z pokazem 1700 biletów wstêpu do muzeum. nach popo³udniowych wyst¹piliœmy z 
naczyñ i sprzêtu medycznego. Starym Zwiedzaj¹cych by³o znacznie wiêcej, koncertem w Domu Ludowym. Braliœ-
zwyczajem przeprowadzono kwesty: gdy¿ ok. 500 dzieci ze szkó³ z terenu my udzia³ w oprawie liturgicznej Mszy 
„Znicz” oraz „Cygany”. Zorganizowa-naszej gminy zosta³o oprowadzonych œw. pogrzebowych ojca ks. Stanis³awa 
liœmy te¿ wyjazd do Krakowa do teatru bezp³atnie, podobnie, jak uczestnicy Pitka, oraz ojca ks. Grzegorza £omzi-
Bagatela. Przy udziale wolontariatu wspomnianych na wstêpie imprez od- ka, który pracowa³ w naszej parafii.
prowadzone by³y zajêcia œwietlicowe, bywaj¹cych siê na „Orkanówce”.  Siostra M. Kowalczyk 
w których bra³y udzia³ dzieci i m³o-W Gminnym Centrum Kultury w tym organistka w NiedŸwiedziu, 
dzie¿ ze Stowarzyszenia.roku zosta³o wyremontowane pomiesz- prowadz¹ca chór„Oremus”

 NiedŸwiedzkiego
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* Konkurs recytatorski poezji Jana Paw³a II „Szuka³em dzie¿owa i 2 dzieciêce; 7 gawêdziarzy, oraz 3 mistrzów z u-
was, a teraz wy przyszliœcie do mnie”, organizowany przez czniami. Tradycyjnie, uczestniczyli w nim tak¿e reprezen-
Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹, odby³ siê 22 paŸdziernika tanci naszej gminy, i jak co roku wrócili z laurami. Oto ich 
2010 r. w Domu Kultury. Celem konkursu by³o upamiêtnie- dorobek:
nie rocznicy wyboru K. Wojty³y na Papie¿a, popularyzacja Franciszek Krzysztofiak z Koniny - I miejsce (katego-
poezji Jana Paw³a II, oraz odkrywanie i rozwijanie uzdol- ria: instrumentaliœci ludowi -  doroœli), 
nieñ artystycznych wœród uczniów. Udzia³ wziê³o 9 ucz- Andrzej Krzysztofiak z Koniny - I miejsce (kategoria: 
niów gimnazjów z Porêby Wielkiej, Koniny i Podobina. Ko- instrumentaliœci ludowi - m³odzie¿),
misja konkursowa, oceniaj¹c wystêpy uczestników, wziê³a Kuba Rusiecki i Karol Adamczyk z Porêby Wielkiej,
pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria: dobór i rozumienie tekstu, I miejsce (kategoria: mistrz i uczeñ),
oryginalnoœæ interpretacji utworu, dykcjê i opanowanie tek- Bronis³aw Kaczor z trzema uczennicami z Porêby Wiel-
stu. I miejsce zdoby³ Mas³owski Robert - „Panie, powiedz kiej - I miejsce (kategoria: mistrz i uczeñ),                                   
mi prawdê o Twoim krzy¿u”, z gimnazjum w Porêbie Wiel- Kapela „TURBACYKI” z Koniny, II miejsce 
kiej, II miejsce Loranc Klaudia  - „�ród³o” z Porêby Wiel- (kategoria: muzyki ludowe - m³odzie¿),
kiej, III miejsce Adamczyk Dominika -„WyjdŸ”, z gimna- Kapela „GORCANIE” (gr. A), kapela „GORCANIE” 
zjum w Podobinie, Ko³odziej Weronika - „Emilii - Matce (gr. B) z NiedŸwiedzia - II miejsce (kategoria: muzyki lu-
mojej”, gimnazjum w Koninie. Uczestnicy konkursu otrzy- dowe - m³odzie¿),
mali nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy ufundowane przez  „KONINIANKI” z Koniny -  II miejsce (kategoria: gru-
Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹.                                        py œpiewacze - doroœli)

                                                                     Anna Liberda „GORCANIE” z NiedŸwiedzia - II miejsce (kategoria: 
grupy œpiewacze - m³odzie¿)

Stanis³aw Kurek z Koniny - II miejsce (kategoria: gawê-
dziarze)                                                                    S. Stopa

* Ka¿dy z nas 
chce mieæ œw. Mi-
ko³aja z  du¿¹ bro-
d¹, z³otym pasto-
ra³em i workiem 
pe³nym nadziei, w 
którym mo¿na od-
naleŸæ swoje ma-
rzenia. Marzenia 
przedszkolaków z 
Samorz¹dowego 
Przedszkola w 

NiedŸwiedziu spe³ni³y siê  6 grudnia, kiedy to do sali Domu 
Ludowego w której zgromadzi³y siê wraz z rodzicami i ro-

* Na prze³omie paŸdziernika i listopada odby³y siê we dzeñstwem, przyby³ z wielkim worem œw. Miko³aj. Jego tu-
wszystkich so³ectwach gminy zebrania wiejskie. Uczestni- balne „Ho, ho, ha! „gdzie s¹ te dzieci? - zelektryzowa³o ma-
czyli w nich przedstawiciele w³adz gminnych z Wójtem J. luchów i zmobilizowa³o do g³oœnego powitania.
Potaczkiem na czele, radni, cz³onkowie Rad So³eckich oraz Jednak du¿o wczeœniej trwa³y przygotowania do tego spo-
kandydaci na radnych w zbli¿aj¹cych siê wyborach samo- tkania. Wszystkie dzieci  maluchy, œredniaki i starszaki u-
rz¹dowych, wœród nich konkurent J. Potaczka do funkcji czy³y siê piosenek, wierszy, pl¹sów i tañców pod kierun-
Wójta, Rafa³ Rusnak z Podobina. Wójt Gminy przedstawi³ kiem swoich wychowawczyñ i bacznym okiem dyr. przed-
mieszkañcom poszczególnych wiosek informacjê o zreali- szkola Ma³gorzaty Baliñskiej. Miko³aj rozmawia³ z dzieæ-
zowanych zadaniach w koñcz¹cym siê roku. Kandydaci na mi, a nastêpnie grzecznie wys³ucha³ wspaniale przygotowa-
radnych zaprezentowali swoje zamierzenia i programy, któ- nego specjalnie dla niego programu. I zaczê³o siê rozdawa-
re chcieliby realizowaæ, jeœli zyskaj¹ poparcie wyborców i nie prezentów, najpierw maluszki trzylatki, póŸniej starsi, i 
zdobêd¹  mandat radnego. Dyskusje koncentrowa³y siê wo- jeszcze starsi. W sumie œw. Miko³aj rozda³ 100 paczek. 
kó³ przedstawionej przez J. Potaczka informacji oraz wa¿- Wszystkie dzieci by³y tak szczêœliwe, ¿e nawet nie zauwa-
nych dla poszczególnych so³ectw spraw bie¿¹cych. ¿y³y, i¿ ich zawartoœæ ró¿ni siê od tego, co zamawia³y w li-

 Frekwencja dopisa³a w Koninie i Porêbie Wielkiej, gorzej cznych listach, rysunkach kierowanych do œw. Miko³aja ju¿ 
by³o w Podobinie, a w NiedŸwiedziu nie by³o z kim dysku- od po³owy listopada. Spotkanie minê³o w bardzo mi³ej at-
towaæ. Pewnie ju¿ nie maj¹ ¿adnych problemów; s¹ szczêœ- mosferze, a pami¹tkowe zdjêcie z Miko³ajem bêdzie o tym 
liwi!                                                                          S. Stopa przypominaæ.                                                  

Anna Liberda
* W dniach od 4 do7 listopada odby³ siê w Limanowej 

XXXVI Festiwal Folklorystyczny „Limanowska S³aza”. * Serdecznie dziêkujê Mieszkañcom Koniny za ogromne 
W tej najbardziej presti¿owej imprezie folklorystycznej poparcie udzielone mi w wyborach na radnego. Dla takiego 

Ziemi Limanowskiej uczestniczy³o 10 zespo³ów regional- sukcesu doprawdy warto by³o poœwiêciæ lata pracy, zdrowia 
nych, 2 grupy obrzêdowe, 14 muzyk, 12 instrumentalistów, i wolnego czasu! Oj, warto!!! Czas odpocz¹æ, niech siê wy-
6 œpiewaków solistów, 8 grup œpiewaczych, w tym 1 m³o- ka¿¹ inni!                                                                          SS 
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- uczestnictwo w uroczystoœciach z okazji œwi¹t pañstw
o-wych 3 Maja i 11 Listopada. 

 G³ównym tematem dyskusji by³a organizacja gminnego 
zespo³u regionalnego, który by³by reprezentantem naszej 
Gminy na wszelkiego rodzaju uroczystoœciach, a na kon-
kursach spe³nia³ wymogi okreœlone przez organizatorów 
tych konkursów tzn. odpowiedni dobór repertuaru, technika 
wykonania, stroje. Piêknie odnowiona sala w remizie stra-
¿ackiej mog³aby s³u¿yæ na spotkania cz³onków zespo³u, jest 
du¿o miejsca na próby profesjonalnego tañca i œpiewu. 
Trwaj¹ zapisy chêtnych do orkiestry dêtej, o której powsta-
nie, równie¿ zabiega Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan.

Anna Liberda
10 listopada 2010 roku w Limanowskim Domu Kultury, 

Starostwo Powiatowe w Limanowej i Rada Przedsiêbior-
czoœci Powiatu Limanowskiego podsumowa³a wyniki kon- Zorganizowane przez Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Podha-
kursu - M³ody Przedsiêbiorca, Lider Biznesu, Inicjatywa lan i J. Zapa³ê - kierowniczkê Gminnego Centrum Kultury 
Gospodarcza, a tak¿e konkursu - Na Najatrakcyjniejszy O- spotkanie kandydatów do zespo³u œpiewu i tañca zagórzañ-
biekt Turystyczny Powiatu Limanowskiego. skiego, odby³o siê 11 grudnia. 

Konkurs ma na celu wspieranie przedsiêbiorczoœci po- W sali Domu Stra¿aka spotkali siê zainteresowani kulty-
przez promocjê firm osi¹gaj¹cych najlepsze wyniki ekono- wowaniem tradycji naszego regionu m. in. poprzez organi-
miczne z zachowaniem zasad etyki biznesu. Dotyczy on zowanie i prowadzenie zespo³ów regionalnych. Byli: prezes 
równie¿ osób, które swym dzia³aniem szczególnie przyczy- A. Napora i sekretarz A. Gruszczyk ze Zwi¹zku Podhalan. 
niaj¹ siê do tworzenia sprzyjaj¹cych warunków dla przed- Wójta Gminy reprezentowa³a A. Liberda, wiceprzewodni-
siêbiorczoœci jak i rozwoju lokalnej spo³ecznoœci. Do kon- cz¹ca Rady Gminy, J. Zapa³a, kierowniczka Gminnego Cen-
kursu zapraszani s¹ przedsiêbiorcy zarejestrowani na tere- trum Kultury, A. Hopek, przewodnicz¹cy Komisji Kultury 
nie Powiatu Limanowskiego. Z terenu naszej gminy: Rady Gminy, dyrektor szko³y w Porêbie Wielkiej A. Œlazyk, 
 - Gospodarstwo Eko - Agroturystyczne  „Watra” Barbary opiekuj¹cy siê ju¿ istniej¹cymi zespo³ami, J. Lupa (Porê-
Cichañskiej w Porêbie Wielkiej otrzyma³o Wyró¿nienie biañski Ród), B. Kaczor (Porymbianie), A. Smaciarz (Gor-
Ma³opolskiej Organizacji Turystycznej w kategorii na Naj- canie), J. Palac (Turbacyki), nauczyciele tañca z Czarnego 
atrakcyjniejszy obiekt turystyczny powiatu limanowskiego, Dunajca, oraz kandydaci do zespo³u tanecznego. 
- Pensjonat „WILLA TRAM” Janiny Tram w Porêbie Oprócz osób bêd¹cych cz³onkami istniej¹cych zespo³ów 
Wielkiej otrzyma³a Nominacjê w Konkursie na najatrak- przysz³o sporo uczniów ze szko³y w Porêbie Wielkiej, Nie-
cyjniejszy obiekt turystyczny w powiecie limanowskim w ka- dŸwiedziu i Koninie. 
tegorii „Turystyka wiejska”. Gratulujemy!              S. Stopa      Ju¿ na pocz¹tku spotkania pojawi³o siê pytanie; jakiego 

tañca zespó³ bêdzie siê uczy³. W grê wchodzi³ podhalañski, 
którego ucz¹ siê „Turbacyki” z Koniny i zagórzañski, który 

W niedzielê, 14 listopada, w sali prezentowa³by zwyczaje i obrzêdy naszego regionu, a w 
Domu Kultury w NiedŸwiedziu od- przysz³oœci by³ promocj¹ naszej gminy. Po gor¹cej dyskusji 
by³o siê zebranie Oddzia³u Zwi¹z- ustalono, ¿e bêd¹ dzia³a³y 2 zespo³y taneczne, czyli „Turba-
ku Podhalan. Prowadzi³ Prezes A. cyki” w Koninie i tam te¿ odbywaæ siê bêd¹ jego próby, oraz 
Napora, przy udziale T. Cichañskie- powstanie nowy zespó³ ucz¹cy siê tañca zagórzañskiego, 
go, M. Lupa  A. Gruszczyka. pod opiek¹ B. Kaczora z Porêby Wielkiej. 

W zebraniu uczestniczyli Wójt Powsta³y listy z nazwiskami kandydatów do poszczegól-
Gminy J. Potaczek, sekretarz Urzê- nych zespo³ów, ustalono tak¿e terminy spotkañ w piêknej 
du M. M¹kowski. Tematyka obrad sali Domu Stra¿aka, gdzie bêd¹ odbywaæ siê próby.      
koncentrowa³a siê wokó³ nastêpu-

Anna Liberda j¹cych spraw: 
- Wybory samorz¹dowe; prezen-

tacja kandydatów na radnych do 
 W sobotnie po³udnie, 27 listopada, przy zimowych pod-sejmiku ma³opolskiego, rady powiatu, rady gminy, 

muchach wiatru, odprowadziliœmy na cmentarz parafialny - sprawy zwi¹zkowe m. in. organizacja spotkania op³atko-
w Koninie zmar³¹ Mariê Kowalczyk - wieloletni¹, zas³u¿o-wego cz³onków Zwi¹zku, które odbêdzie siê w Koninie, 
n¹ nauczycielkê w tutejszej szkole. W Mszy œwiêtej ¿a³ob-- wody termalne w Porêbie Wielkiej;  aktualne sprawy do-
nej oraz ostatniej drodze Zmar³ej, towarzyszyli pedagodzy tycz¹ce budowy basenów przedstawi³ Prezes Spó³ki M. M¹-
ze wszystkich szkó³ w gminie, kole¿anki i koledzy z pracy, kowski,   
rodzina i krewni, oraz mieszkañcy Koniny, których kilka Planowany kalendarz imprez na 2011 rok ogólnie przed-
pokoleñ wysz³o spod rêki pracowitej, dok³adnej i wyma-stawia siê nastêpuj¹co: 
gaj¹cej Nauczycielki - Wychowawczyni. -  spotkanie op³atkowe Zwi¹zku - 29 styczeñ 2011 roku, 

Niech spoczywa w pokoju!                                            SS-  oprawa obrzêdów œwi¹t koœcielnych, 
-  Majówka na Orkanówce,
-  msze góralskie z udzia³em zespo³ów regionalnych, 



œci korzystania z technologii informa-
cyjnych. Jêzykiem obowi¹zuj¹cym w 
projekcie jest angielski. 

W jakich krajach ju¿ byliœcie z wizy-
t¹? Proszê krótko opisaæ przebieg ta-
kiej wizyty. 

Zosta³y zrealizowane ju¿ trzy wizyty 
partnerskie: w Niemczech, Bu³garii i 
Turcji. W spotkaniach tych uczestni-
czy³o 10 nauczycieli, oraz 6 uczniów ze 
szko³y podstawowej i gimnazjum. Pier-

³am po raz trzeci (mówi³am wtedy os- wsza wizyta, to wizyta nauczycieli w 
tatni). Po rocznej korespondencji z na- kraju g³ównego koordynatora, czyli w 

We wrzeœniu 2010 r. uczniowie i nau- uczycielk¹ ze szko³y z Niemiec znalaz- Niemczech w podstawówce, a druga w 
czyciele Zespo³u Szko³y i Gimnazjum ³y siê kolejne, chêtne do projektu szko- Bu³garii, w gimnazjum. Kolejne wizy-
w NiedŸwiedziu przyst¹pili do realiza- ³y. Projekt wys³aliœmy i uda³o siê dostaæ ty zaplanowane s¹ tak, aby zabieraæ ze 
cji a¿ 2 projektów w ramach programu dofinansowanie. Na 100 punktów uzy- sob¹ uczniów. 
„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” Come- skaliœmy 90. Tyle samo punktów uzys- Wizyta polega na tym, ¿e je¿d¿¹c do 
nius wielostronne Partnerskie Projek- ka³ drugi dofinansowany projekt tym ró¿nych krajów, pokazujemy i opowia-
ty Szkó³. Autork¹ i g³ównym koordy- razem w gimnazjum.  damy o naszym regionie: o tradycji, 
natorem projektów jest mgr Bogus³a-

Dwa projekty przez Pani¹ przygoto- kulturze, zajêciach ludnoœci dawniej i 
wa Gniecka, nauczyciel jêzyka angiel-

wane bêd¹ w szkole realizowane  pro- dziœ. Tam z kolei my poznajemy oby-
skiego w NiedŸwiedziu. 

szê o nich opowiedzieæ? czaje kraju w którym goœcimy, np. w 
Pierwszy projekt, który otrzyma³ do- Turcji, w szkole, pokazano nam ich wy-Proszê powiedzieæ, jak zrodzi³ siê po-

finansowanie Fundacji Rozwoju Sy- roby wykonywane rêcznie - gobeliny, mys³ realizacji projektów? 
stemu Edukacji nosi tytu³ ”Kultura w dywany. Zwiedziliœmy Istambu³, prze-Kiedy zaczê³am pracê w szkole w 
naszych rêkach” i bêdzie realizowany piêkne œwi¹tynie, meczety i bazary. NiedŸwiedziu, dyrektor T. Zawirski 
w szkole podstawowej w roku szkol- P³ynêliœmy po Bosforze - wra¿enia nie-wys³a³ mnie na szkolenie dotycz¹ce 
nym 2010-2011oraz 2011-2012. W ci¹- samowite, widoki fantastyczne. Zasada projektów unijnych, gdzie dowiedzia-
gu tych dwóch lat uczniowie wraz z tych wymian jest taka, ¿e nauczyciele ³am siê o mo¿liwoœciach wspó³pracy 
nauczycielami odwiedz¹ 6 krajów part- mieszkaj¹ w hotelu, a uczniowie u ro-miêdzy szko³ami europejskimi, i tak to 
nerskich: Niemcy, W³ochy, Hiszpaniê, dzin. Koordynator z danej szko³y orga-siê zaczê³o. Umieœci³am nasz¹ szko³ê w 
Turcjê, S³oweniê oraz Szwecjê, gdzie nizuje ca³y pobyt, znajduje rodziny któ-bazie szkó³ europejskich „partbase” i 
bêd¹ uczestniczyli w spotkaniach i wy- re chc¹ goœciæ ucznia z zagranicy, orga-rozpoczê³am poszukiwania ciekawych 
konywali zadania zapisane w progra- nizuje wycieczki.Turcja jest bardzo go-projektów i szkó³ do wspó³pracy. Ko-
mie. Tak¿e i u nas odbêdzie siê spotka- œcinna, 100 rodzin walczy³o o to, aby respondencja z jedn¹ ze szkó³ z Wiel-
nie partnerskie. We wrzeœniu 2011 ro- dostaæ goœcia z zagranicy. kiej Brytanii rozwinê³a siê na tyle, ¿e 
ku, zgodnie z harmonogramem, bêdzie- Jakie kryteria stosuje Pani, aby za-postanowiliœmy razem zrobiæ projekt 
my goœciæ nauczycieli i m³odzie¿ z kra- kwalifikowaæ dzieci na wyjazd za gra-Comeniusa. Do tego projektu zaprosi-
jów partnerskich. M³odzie¿ ta przez 4-5 nicê?liœmy szko³y z Finlandii, W³och i Nie-
dni bêdzie mieszkaæ u naszych ucz- Najwa¿niejszym kryterium jest zna-miec. Koordynatorem zosta³ nauczy-
niów. jomoœæ jêzyka anielskiego na poziomie ciel z Wielkiej Brytanii; przygotowa³ 

Drugi projekt, który otrzyma³ dofi- komunikatywnym. Uczniom spe³niaj¹-pierwsz¹ wizytê przygotowawcz¹ i tam 
nansowanie bêdzie realizowany w gim- cym to kryterium og³aszamy wyjazd, a omówiliœmy szczegó³y dotycz¹ce na-
nazjum i jego g³ównym zadaniem bê- je¿eli jest du¿o chêtnych, to organizo-szego projektu i wspó³pracy. Aplikacjê 
dzie propagowanie czytelnictwa w na- wany jest konkurs lub losowanie.  na projekt z³o¿yliœmy w 2005 r. i zosta-
szych szko³ach. W tym projekcie mamy Kto pomaga Pani w tych dzia³aniachliœmy zaakceptowani. W ramach spot-
zaplanowane zadania seminaryjne, na Do ka¿dego projektu zg³osili siê na-kañ partnerskich byliœmy z wizyt¹ w 
których przedstawiamy: jak motywo- uczyciele. Przygotowuj¹ wszelkie po-Finlandii i Niemczech. 
waæ uczniów do czytania, jakie ksi¹¿ki trzebne do wyjazdu materia³y np. albu-Jak przebiega przygotowanie takie-
s¹ chêtnie czytane, jakie metody wy- my, plakaty itp., zaœ organizacja same-go projektu?
bieraæ, aby zachêcaæ do czytania? Ma- go wyjazdu spoczywa na mnie. Chcia-Ka¿dy nauczyciel mo¿e taki projekt 
my zaplanowan¹ wizytê, która trwa 5 ³abym tutaj serdecznie podziêkowaæ za napisaæ. Trzeba tylko znaleŸæ temat, o-
do 7 dni w ka¿dym z krajów. „O¿ywia- ogromn¹ pomoc i wsparcie Dyrektoro-raz przynajmniej 3 szko³y zaintereso-
niem” ksi¹¿ek bêdziemy zajmowaæ siê wi naszej szko³y mgr Tomaszowi Za-wane prac¹ nad tym tematem. Po zna-
w gronie partnerskich szkó³ z: Bu³garii, wirskiemu, wszystkim zaanga¿owa-lezieniu partnerów piszemy wspólnie 
Hiszpanii, W³och, Turcji, Litwy i Nie- nym nauczycielom, a tak¿e S. Liberda, aplikacjê, ka¿dy kraj t³umaczy j¹ na 
miec. Do Niemiec mamy przygotowa- za ogrom pracy w³o¿onej przy rozlicze-swój jêzyk i wysy³a do swojej Agencji 
n¹ ksi¹¿kê z naszej literatury w formie niach finansowych dotycz¹cych wyjaz-Narodowej. Tam eksperci oceniaj¹, czy 
komiksu.   dów.  projekt spe³nia wymogi; odpowiednie 

 Jaka jest idea tych projektów? kryteria formalne, merytoryczne itp. Rozmawia³a Anna LiberdaG³ówn¹ ide¹ projektów jest budowa-Je¿eli uzyska odpowiedni¹ iloœæ punk-
nie postaw aktywnych i otwartych na tów, to przechodzi dalej i uzyskuje do-
inne kultury, rozwijanie kreatywnoœci, finansowanie. Niestety, moje kolejne 2 
umiejêtnoœci jêzykowych i umiejêtno-próby by³y nieudane, wiêc spróbowa-
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chiczne. Ka¿dy z nas ma prawo do ¿y- gowania na stres, sztuki zachowañ a-
cia w œrodowisku rodzinnym, lokalnym, sertywnych, przede wszystkim poznali 
wolnym od jakiejkolwiek przemocy, któ- zasady funkcjonowania cz³owieka we 
ra nie buduje ale prowadzi do spusto- wspó³czesnym œwiecie. M³odzie¿ ucze-
szenia naszego dobra osobistego. Nie stniczy³a w piêciodniowym wyjeŸdzie 
pozwólmy, abyœmy siê nawzajem oka- wakacyjnym zorganizowanym w celu 
leczali w ró¿ny sposób i b¹dŸmy wszy- nabycia wiedzy i praktycznych umiejêt-
scy moralnie odpowiedzialni za ka¿de noœci w po¿ytecznym organizowaniu 
czyny. wolnego czasu. Grupa m³odych uczes-

W celu wzmocnienia dzia³añ pomoco- tników projektu pod opiek¹ specjalisty 
wych w zakresie przeciwdzia³ania prze- ds. m³odzie¿y bardzo chêtnie ze sob¹ 
mocy, nasz Oœrodek opracowa³ “Pro- wspó³dzia³a³a i sama by³a kreatorem 
gram przeciwdzia³ania przemocy w ro- dobrego sposobu spêdzania wolnego 
dzinie i ochrony ofiar w rodzinie”, który czasu. Z radoœci¹ przyjêliœmy opiniê o-
zosta³ przyjêty Uchwa³¹ Rady Gminy i piekuna grupy, z której wynika, ¿e ogól-„B¹dŸmy otwarci i ¿ycz-
jest skierowany do osób dotkniêtych ta- nie m³odzie¿ ta jest dobra, otwarta, wy-

liwi dla siebie”  kim problemem. Do œwiadczenia tego kazuj¹ca chêæ zmiany postêpowania, 
rodzaju pomocy, od stycznia 2011 roku co niew¹tpliwie rokuje na dobry wybór podsumowanie r. 2010 
bêdzie powo³any zespó³ interdyscypli- drogi ¿yciowej. Nie oznacza to jednak, 
narny, w sk³ad którego bêd¹ wchodziæ ¿e mo¿e byæ pozostawiona sama sobie, 

Mija kolejny rok, chyba dla wszystkich wytypowani przedstawiciele wszystkich bo przecie¿ potrzebuje nadal wsparcia 
naszych mieszkañców szczêœliwy. Z o- instytucji dzia³aj¹cych na terenie Gminy w podejmowaniu wa¿nych decyzji ¿y-
baw¹ œledziliœmy niemal ka¿dego dnia NiedŸwiedŸ jak i przedstawiciel policji i ciowych (wyboru szko³y, zawodu).   
losy ludzi, którzy prze¿ywali ró¿ne tra- prokuratury. Zaplanowane dzia³ania W kontynuacji rozpoczêtych dzia³añ 
gedie i nieszczêœcia zwi¹zane czy to z maj¹ na celu ochronê ofiar przemocy, a  zaplanowanych na  r. 2011 serdecznie 
katastrof¹, czy z powodzi¹, jaka nawie- w szczególnoœci bêd¹ skierowane na zapraszam do udzia³u w projekcie oso-
dzi³a niektóre rejony naszego kraju. Do- budowanie dobrych relacji w rodzinie by w wieku aktywnoœci zawodowej po-
brze, ¿e chocia¿ w takich chwilach po- zgody, przyjaznych stosunków.                    s  ia  d  a  j ¹  c  e    o  r z  e  c  z  e  n  i e    o    s  t o  p  n  i u    n iepe³-
trafimy siê jednoczyæ i okazaæ wzajem- Reakcjê na kryzysowe sytuacje rodzi- nosprawnoœci, bêd¹ce œwiadczenio-
n¹ ¿yczliwoœæ, bo tak naprawdê w ¿y- ny rozpoczêliœmy ju¿ poniek¹d poprzez biorcami pomocy spo³ecznej, i co naj-
ciu codziennym jest jej niewiele. Niesa- realizacjê wieloletniego programu pt.In- wa¿niejsze, chêtne do wspó³pracy i ak-
mowita pogoñ za dobrami materialny- westycja w przysz³oœæ - Program akty- tywnej zmiany swojej obecnej sytuacji. 
mi, poszukiwanie atrakcyjnych zajêæ z wizacji spo³ecznej i zawodowej w gmi- Rekrutacja trwa ca³y czas. 
u¿yciem najnowszych, œwiatowych te- nie NiedŸwiedŸ w ramach realizacji pro- W podsumowaniu tegorocznej pracy 
chnologii, wprowadza nas ci¹gle w no- gramu POKL Priorytet VII Promocja in- GOPS nie mo¿emy pomin¹æ wielkoœci 
we problemy. Obejmuj¹ one niemal tegracji spo³ecznej, Dzia³anie 7.1 Roz- œrodków, jakie zosta³y przeznaczone na 
ka¿d¹ sferê naszego ¿ycia i bezpoœre- wój i upowszechnianie aktywnej inte- udzielenie pomocy osobom, rodzinom 
dnio skutkuj¹ na „zdrowotnoœæ” na- gracji, Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój i upo- znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ma-
szych przysz³ych pokoleñ. „Nowoczes- wszechnianie aktywnej integracji przez terialno-bytowej. Ogó³em z pomocy fi-
noœæ”- bo tak jedynie mo¿na okreœliæ oœrodki pomocy spo³ecznej wspófinan- nansowej skorzysta³o 279 rodzin o licz-
obecny styl ¿ycia, przynios³a i nadal sowanego ze œrodków Unii Europej- bie osób w rodzinach1053 na ³¹czn¹ su-
przynosi wiele szkód. Nie s¹ nam obce skiej. mê 726.250,00 z³. z czego 325. 387,00  
ju¿  pojêcia: alkoholizm, molestowanie, W tegorocznej edycji programu czyn- to œrodki w³asne gminy, a pozosta³a 
mobbing, narkomania, pornografia, a o- ny udzia³ wziê³a 20-osobowa  grupa (10 kwota 400.863,00 z³, to œrodki uzyskane 
statnio czêsto pojawiaj¹ca siê przemoc osób doros³ych w wieku aktywnoœci za- z dotacji celowej pañstwa. Spoœród naj-
oraz „ dopalacze”- zysk na œmierci. Do- wodowej, 10 osób spoœród m³odzie¿y) wa¿niejszych okolicznoœci, jakie powo-
brze by by³o, gdyby w naszym spo³e- bêd¹ca œwiadczeniobiorcami pomocy dowa³y potrzebê udzielenia wsparcia fi-
czeñstwie istnia³a solidarnoœæ w reago- spo³ecznej, znajduj¹ca siê w specyficz- nansowego wymieniæ nale¿y: brak pra-
waniu na ka¿de z³o. Nie chodzi tu o do- nej sytuacji na dzisiejszym rynku pracy, cy, braki w zaspokojeniu podstawowych 
nosicielstwo, ale rzeczywist¹ chêæ nie- oraz deklaruj¹ca chêæ zmiany warun- potrzeb bytowych - 216 rodzin, niepe³-
sienia pomocy drugiemu cz³owiekowi. ków ¿yciowych. nosprawnoœæ - 107 rodzin, d³ugotrwa³a 
Wspólne dzia³ania pozwol¹ unikn¹æ Program obejmowa³ 2 modu³y: I mo- lub ciê¿ka choroba - 106 rodzin, trudno-
wielu ¿yciowych tragedii, a jednoczeœ- du³ to aktywizacja spo³eczno-zawodo- œci w sprawach opiekuñczo-wychowa-
nie w jakimœ stopniu przyczyni¹ siê do wa osób maj¹cych ró¿norakie trudnoœci wczych  oraz w prowadzeniu gospodar-
zmniejszenia skali zagro¿eñ. ¿yciowe, natomiast dzia³ania dla II mo- stwa domowego ze szczególnym uwz-

Jest chyba wpisane w nasz¹ œwiado- du³u obejmowa³y zagadnienia prewen- glêdnieniem rodzin niepe³nych - 86 ro-
moœæ, ¿e najlepiej nie wtr¹caæ siê w cu- cyjno - integracyjne dla m³odzie¿y z na- dzin. Pomoc by³a udzielana w ró¿nych 
dze problemy, ale czy naprawdê przyjê- ciskiem na kreatywne spêdzanie wolne- formach: zasi³ki okresowe, zasi³ki celo-
cie takich postaw s³u¿y szerzeniu do- go czasu. W dzia³aniach projektowych we, op³acenie sk³adki zdrowotnej, 
bra? Coraz czêœciej w naszym spo³e- g³ówny nacisk po³o¿yliœmy na trening œwiadczenie us³ug opiekuñczych w 
czeñstwie pojawia siê przemoc w ro- inteligencji emocjonalnej oraz na umie- miejscu zamieszkania,do¿ywianie dzie-
dzinie. Zjawisko to wprawdzie nie zais- jêtnoœci osobowe i spo³eczne, które nie ci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do szkó³ i 
tnia³o dopiero teraz, bo przecie¿ trwa³o tylko s¹ przydatne w realiach ¿ycia co- przedszkoli udzielenie schronienia, 
od zawsze, ale obecnie jest ono wyni- dziennego, znacznie wp³ywaj¹ na rela- oraz pomoc œwiadczona w postaci pra-
kiem ró¿nych przyczyn: pogoñ za pie- cje miêdzyludzkie, ale tak¿e zwiêkszaj¹ cy socjalnej  w ró¿nym rozmiarze.
ni¹dzem, zapracowanie rodziców, kry- szanse podjêcia pracy oraz daj¹ mo¿li- Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿e-
zys rodziny, brak czasu dla dzieci, przej- woœæ dalszego rozwoju zawodowego. go Narodzenia i Nowego Roku sk³adam 
mowanie z³ych wzorców promowanych Uczestnicy projektu zapoznali siê z ele- wszystkim najserdeczniejsze ¿yczenia.
przez œrodki masowego przekazu, pa- mentarnymi zagadnieniami prawnymi, 
tologie, które prowadz¹ do powa¿nych oraz nabyli praktycznych umiejêtnoœci Szymañska Zofiazaburzeñ funkcjonowania rodziny i nio- prowadzenia portfela domowego, rea- Kierownik GOPSs¹ ze sob¹ cierpienie fizyczne jak i psy-
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z niezwyk³¹ wra¿liwoœci¹ krótki koncert fortepianowy.Nie by³o akademii  
Wszystkie wyst¹pienia w formie prezentacji multimedial-

z okazji Œwiêta nych przygotowali uczniowie: Mateusz Brzezicki, Kasia Lu-
berda, Monika Kaciczak, Marta Kowal, Ela Micha³ek, Mi-Niepodleg³oœci!
cha³ Pacanowski, Ewa S³owik, Szczepan Sollich, Pawe³ Stró-
¿ak, Aneta Zapa³a, Marcin Kaciczak. Du¿a grupa uczniów Nietypowe zajêcia eduka-
bra³a udzia³ w zajêciach jako konferansjerzy, inni w przygo-cyjne poœwiêcone 92 roczni-
towaniu pokazów mody, scenkach ilustruj¹cych i przygoto-cy powstania niepodleg³ego 
waniu oprawy artystycznej. Byli to: Iza Potaczek, Klaudia pañstwa polskiego odby³y siê 
Loranc, Norbert Mas³owski, Arkadiusz Potaczek, Mariola 10 XI w Zespole Szko³y Pod-
Michnowska oraz uczniowie klasy Va , którzy przygotowali stawowej i Gimnazjum w Porêbie Wielkiej. Tego dnia ucz-
recytacjê wierszy: Ola Chor¹¿y, Iza Stró¿ak, Ania Franczyk niowie poznawali historiê, kulturê i osi¹gniêcia niepodleg³ej 
Darek Popielski, Natalka Wietrzyk, Maciek Zatorski.II Rzeczpospolitej. Wspólne œpiewanie pieœni patriotycz-

"Realizacja i publiczna prezentacja projektów edukacyj-nych oraz szlagierów muzycznych 20-lecia miêdzywojenne-
nych przez uczniów gimnazjum jest to dzia³anie, do którego go, m.in.; Umówi³em siê z ni¹ na dziewi¹t¹, czyJu¿ taki jes-
obliguje szko³ê nowelizacja przepisów prawa oœwiatowego. tem zimny drañ, jeszcze bardziej przybli¿y³o dzieciom lata 
Przygotowana przez naszych uczniów pod opiek¹ nauczy-20-te i 30-te XX wieku.Wielk¹ frajd¹ by³ te¿ pokaz mody 
cieli sesja popularno - naukowa by³a pierwszym projektem damskiej i mêskiej z tego okresu. Równie wielkie emocje bu-
edukacyjnym realizowanym w naszej szkole"- podkreœla wi-dzi³y osi¹gniêcia sportowe i hity kinowe tamtych lat. Nie po-
cedyrektor szko³y, mgr Agnieszka Sasal.miniêto tematów powa¿niejszych. Uczniowie obejrzeli cie-

Uczniowie pracowali pod kierunkiem mgr Barbary Cyrek i kawie prezentowane biografie twórców II RP Józefa Pi³sud-
mgr Zofii Gruszczyk, mgr in¿. £ukasza Su³kowskiego, który skiego, Romana Dmowskiego czy Ignacego Paderewskiego. 
zabezpiecza³ spotkanie od strony technicznej, oraz mgr Ma³-Osi¹gniêcia gospodarcze tego okresu: budowa portu w Gdy-
gorzaty Bia³oñ - Treit, która przygotowa³a dekoracjê sali.ni, powstanie ponad 100 zak³adów przemys³owych na tere-

 Uroczysty charakter spotkania podkreœli³a obecnoœæ Wójta nach o du¿ym bezrobociu w ramach budowy Centralnego O-
naszej gminy Janusza Potaczka . krêgu Przemys³owego,  rozszyfrowanie niemieckiego  kodu  

   
Enigmy, bombowiec £oœ, budzi³y zas³u¿one uznanie. Spot-

Anna Liberdakanie uœwietni³ wystêp Martyny Ruciñskiej, która wykona³a 

rozpoczê³a siê pod koniec 2001 r. Oce- Poproszê Pana Dyrektora o skomen-
niaj¹c j¹ z perspektywy czasu, stwier- towanie wyboru J. Potaczka po raz ko-
dzam, ¿e by³a i pozostaje nadal bardzo lejny na stanowiska Wójta naszej gmi-
konstruktywna, merytoryczna i owoc- ny?
na, przynosz¹ca korzyœci obu stronom, Cieszê siê niezmiernie, ¿e Janusz Po-
zarówno Urzêdowi i spo³eczeñstwu taczek zosta³ wybrany na kolejn¹ ka-
Gminy, jak te¿ Gorczañskiemu Parko- dencjê i bêdzie w³odarzy³ nasz¹ gor-
wi Narodowemu. Pamiêtam, ¿e ju¿ w czañsk¹ dziedzin¹. Gratulujê zarówno 
roku 2002 roku podjêliœmy wspólne d¹- wyboru, jak dotychczasowych doko-
¿enia do finalizacji budowy ujêcia wo- nañ, które Wójtowi uda³o siê osi¹gn¹æ 
dy na potoku Konina w Potaœni. Zada- w ostatnich latach na rzecz naszej Gmi-
nie zosta³o zrealizowane i dziêki temu ny. Jestem przekonany o potrzebie kon-
mieszkañcy miejscowoœci maj¹ zabez- tynuacji wielu z nich i wierzê, ¿e po-KONTYNUUJEMY pieczon¹ dostawê wody, a okoliczne te- dejmie siê wyzwañ, które pojawiaæ siê 
reny i lasy nie s¹ drenowane licznymi, bêd¹ w najbli¿szej przysz³oœci. WSPÓ£PRACÊ
punktowymi ujêciami.W kolejnych la-

Ufam równie¿, ¿e wspó³praca pomiê-tach dochodzi³y inne, razem podejmo-
dzy Wójtem, Rad¹ Gminy, a Gorczañ-Rozmowa z J. Tomasiewiczem  wane tematy, z których czêœæ ju¿ zosta-
skim Parkiem Narodowym, bêdzie na-³a zakoñczona, pozosta³e s¹ w ci¹g³ej Dyrektorem GPN
dal przyk³adem dla innych, zarówno z realizacji. Jako przyk³ad niechaj pos³u-
bli¿szego jak i dalszego otoczenia. ¿¹ dzia³ania edukacyjne z dzieæmi i Gorczañski Park Narodowy obej-

m³odzie¿¹ szkó³ z terenu gminy NiedŸ- Dziêkujê Panu za rozmowê. ¯yczê, muje w swym zasiêgu 2994 ha terenu 
wiedŸ. aby Nowy, 2011 rok, spe³ni³ wszelkie o-Gminy NiedŸwiedŸ, bez ma³a tyle sa-

czekiwania Pana Dyrektora, Pracow-mo (2893 ha) zajmuje jego otulina.    Jak Pan ocenia tê wspó³pracê?
ników Gorczañskiego Parku Narodo-Rozleg³y area³ objêty najwy¿szym 

Osobiœcie, bardzo sobie ceniê wspó³- wego i Ich Rodzin. Wszystkiego naj-statusem ochrony i otaczaj¹ca strefa 
pracê z Wójtem Januszem Potaczkiem, lepszego!     ochronna daje dobr¹ okazjê do 
który zawsze ze zrozumieniem, du¿¹ wspó³pracy z Wójtem i Rad¹ Gminy Rozmawia³ Stanis³aw Stopa¿yczliwoœci¹, spokojem i wywa¿eniem NiedŸwiedŸ, a tak¿e mieszkañcami z 
odnosi siê do przedstawianych spraw. otoczenia Parku.
W naszych rozmowach zawsze staramy 

Od kiedy datuje siê Pañska wspó³- siê znaleŸæ jak najbardziej optymalne 
praca z Wójtem Gminy J. Potaczkiem? rozwi¹zania dla obu stron, które przy-

sz³o nam reprezentowaæ i nie pamiêtam Moja bezpoœrednia wspó³praca z Ja-
przypadku, aby nam siê to nie uda³o.nuszem Potaczkiem - Wójtem Gminy, 
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Czy, i jak jest zabezpieczony dostêp Nie, choæ zale¿y to w du¿ej mierze od 
do stron niepo¿¹danych? u¿ytkownika. Zdarza siê, ¿e ktoœ zepsu-

Jest zainstalowany i dzia³a program je komputer i nie ma winnego.W³aœnie 
blokuj¹cy „Cenzor”, poza tym ja tu sie- myœlê nad wprowadzeniem innowacji 
dzê i pilnujê wszystkiego. To jest pod- polegaj¹cej na tym, by przypisaæ kon-
stawa, bo takie programy mo¿na prze- kretnego u¿ytkownika do komputera. 
cie¿ omin¹æ. Je¿eli podjêta jest, œwia- Je¿eli z winy u¿ytkownika zepsuje siê 
domie, czy nie, taka próba, wówczas in- coœ takiego, ¿e trzeba to odkupiæ, wtedy 
terweniujê. Je¿eli ktoœ np. ogl¹da nie- on poniesie koszty. Nie mówiê tu o sy-
po¿¹dan¹ stronê, a program jej nie za- tuacji, kiedy usterka nast¹pi sama z sie-Co s³ychaæ blokowa³, to podchodzê i ja to czyniê bie, wtedy wiadomo, ¿e jej naprawê, 
Tak, ¿e od tej strony nie ma ¿adnego czy usuniêcie trzeba pokryæ z kosztów u internautów? niebezpieczeñstwa, ani zagro¿enia dla gminnych, przeznaczonych na utrzy-
dzieci w naszej kawiarence. Dogl¹dam manie wioski. Ale jeœli ktoœ zepsuje 

Rozmowa z Arturem Surówk¹ z wszystkiego i zapewniam rodziców, ¿e komputer umyœlnie, to wtedy bêdzie 
Podobina - administratorem wioski ich dzieci korzystaj¹ce z naszej kawia- odpowiada³ finansowo.   
internetowej w NiedŸwiedziu. renki, s¹ pod tym wzglêdem ca³kowi- Kto z ramienia Urzêdu Gminy ma 

cie bezpieczne. pieczê nad wasz¹ dzia³alnoœci¹?Od  kiedy dzia³a wioska ?
Czy  odwiedzaj¹ wioskê uczniowie? Sekretarz Urzêdu Marek M¹kowski.Z tego co wiem; 3 - 4 lata. Posiadamy 
W czasie wakacji przychodz¹ sobie Jak siê uk³ada wspó³praca?na wyposa¿eniu jeden z nowszych ro-

pograæ, a w ci¹gu roku szkolnego czê- Bardzo dobrze. To mi³y i uczynny dzajów sprzêtu i oprogramowania ba-
sto coœ wydrukowaæ i znaleŸæ potrzeb- cz³owiek. Czujê jego wsparcie i je¿eli zy komputerowej. 
ne im do szko³y materia³y.  idê z jak¹œ proœb¹ do niego, to zawsze Kto administruje wiosk¹?

Kiedy i o jakiej porze wioska cieszy otrzymam pomoc. Wszelkie braki uzu-Tu pracuj¹ sta¿yœci, jak przychodz¹ 
siê najwiêkszym wziêciem? pe³niane s¹ na bie¿¹co, zaœ usterki usu-na sta¿ do gminy. Jestem na pó³rocz-

Ruch jest przewa¿nie taki sam. Naj- wam we w³asnym zakresie, poniewa¿ nym sta¿u od 01.06 i tym wszystkim siê 
czêœciej internauci odwiedzaj¹ nas ko³o siê na tym znam. zajmujê. Tu nie ma sta³ego pracowni-
po³udnia, aby coœ zobaczyæ na interne- Sk¹d Pana zainteresowanie dziedzi-ka, wymieniaj¹ siê tylko sta¿yœci. 
cie, czy pograæ sobie. Rankiem, zagl¹- n¹ komputerow¹?Jak Pan ocenia przydatnoœæ tego ty-
daj¹ tu raczej ludzie starsi. Kszta³cê siê w tym zakresie. Akurat w pu obiektu dla dzieci i m³odzie¿y?

Co cieszy siê najwiêkszym wziêciem tym momencie robiê studia pedagogi-Jest potrzebny. Du¿o ludzi nie ma je-
u m³odzie¿y? czne na kierunkach techniczno - infor-szcze w domu mo¿liwoœci korzystania 

Przede wszystkim portale spo³eczno- matycznym, oraz pedagogika wczesno-z internetu. Prócz dzieci i m³odzie¿y 
œciowe: Nasza Klasa, Facebook, no i szkolna w Myœlenicach.  przychodz¹ tak¿e osoby starsze i pro-
gry internetowe.sz¹, aby im pomóc znaleŸæ interesuj¹ce 

Rozmawia³ Czy napotyka Pan na  problemy, jeœli je materia³y lub skorzystaæ ze skanera, 
Stanis³aw Stopachodzi o sprzêt i stronê techniczn¹?b¹dŸ drukarki. 

i z r¹k ks. Kard. Stanis³awa Dziwisza 
przyj¹³em œwiêcenia kap³añskie w Ksi¹dz  
dniu 29 maja 2010 roku. 

Pierwsze spotkanie z GorcamiPiotr
Zawsze kocha³em góry. Pierwsze 

Moje  ABC spotkanie z Gorcami mia³o miejsce w 
Urodzi ³em trzeciej klasie szko³y podstawowej. 

siê 28 XII1985    Byliœmy z klas¹ na „zielonej szkole” 
w Krakowie w Koninkach. Oczywiœcie by³em na 
jako najm³od- Turbaczu i kilku innych szczytach. 

„Œwiat³o ¯ycie”. By³em animatorem sze dziecko z Teraz na nowo zaczynam odkrywaæ 
liturgicznym, jeŸdzi³em na rekolekcje rodzeñstwa. piêkno Gorców. 
wakacyjne.W OAZIE spotka³em wie-Mam 2 star-  Moje powo³anie
lu wspania³ych ludzi i ksiê¿y, którzy sze siostry, Agnieszkê i Joannê. Mój Powo³anie jest zawsze czymœ bar-
pomogli mi rozpoznaæ drogê powo³a-tata zmar³, gdy mia³em dwa lata i od dzo osobistym. Trzy lata temu, jako 
nia. tego czasu wychowywa³a nas mama. kleryk, mia³em okazjê podzieliæ siê z 

 Moje zadaniaJako m³ody ch³opak by³em ministran- mieszkañcami NiedŸwiedzia opowie-
Nale¿¹ do nich: opieka nad mini-tem i lektorem. Zawsze interesowa- œci¹ o g³osie Boga w moim ¿yciu. Go-

strantami i lektorami, oraz grup¹ m³o-³em siê informatyk¹ i komputerami, œci³em tu bowiem w trakcie trzeciego 
dzie¿ow¹. Jestem tak¿e katechet¹,tzn. dlatego wybra³em profil informatycz- roku mojej formacji seminaryjnej w 
staram siê przekazywaæ nie tylko wie-ny w X Liceum Ogólnokszta³c¹cym czasie tzw. „Niedzieli powo³añ”. 
dzê o Bogu, ale tak¿e wiarê.w Krakowie. Po czterech piêknych la- S¹dzê, ¿e g³os powo³ania us³ysza-

Moje wra¿eniatach, przyszed³ czas wyboru drogi ¿y- ³em i odkry³em dziêki mojej s³u¿bie 
Piêkna okolica, œwietni ludzie i ge-ciowej. Z³o¿y³em podanie do Wy¿- jako ministranta i lektora. 

nialna m³odzie¿; wiele doœwiadczeñ i szego Seminarium Duchownego w Du¿y wp³yw w podjêciu decyzji o 
piêknych chwil przede mn¹. Krakowie. Przeszed³em 6 lat formacji wst¹pieniu do seminarium mia³ Ruch 
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m¹ po parku w Porêbie Wielkiej, widzê tu wci¹¿ jakieœ udo-
godnienia dla turystów (oœwietlenie, nowe alejki, tabliczki 

 informacyjne, które zastêpuj¹ przewodnika).
Jakie wydarzenia tu prze¿ywaliœcie ?
Niezapomniane dla mnie i mojej rodzinki s¹ coroczne uro-

czystoœci do¿ynkowe, w których bior¹ udzia³ mieszkañcy o-
kolicznych wiosek, dziêkuj¹c za plony ziemi gorczañskiej. Anna Czechowska ma wspania³¹ 
Ponadto mi³o wspominam dalekie wycieczki górskie, kon-rodzinê - tradycyjn¹, wielopokole-
certy folklorystyczne kapel góralskich, a tak¿e orzeŸwiaj¹ce niow¹, trzymaj¹c¹ siê razem. Wi-

dzimy ich stale w sezonie urlopo- k¹piele w tutejszym potoku podczas upa³ów sierpniowych.
wym, oni wroœli w nasz pejza¿. Z te- Muszê jednak dodaæ, ¿e Gorce s¹ dla nas atrakcyjne i blis-
go powodu namówi³am Annê, aby kie sercu równie¿ por¹ zimow¹, która odziewa je w bajkow¹ 
opowiedzia³a nam swoj¹ historiê. szatê œniegu. Od 20 lat przebywam tu w wakacje i podczas 

ferii zimowych. Bia³e szaleñstwo na Tobo³owie w Konin-
To ju¿ trzecie pokolenie Twojej rodziny widujemy w na- kach dostarcza nam niezast¹pionych wra¿eñ narciarskich i 

szych stronach. Kiedy i w jaki sposób rozpoczê³a siê, Twoja saneczkarskich, jednoczeœnie aplikuj¹c solidny zastrzyk 
Aniu, przygoda z Gorcami? zdrowia ka¿demu z nas. Chcê podkreœliæ, ¿e dobre serce gó-

Krótki ¿yciorys: rali oraz wyj¹tkowa atmosfera tego miejsca, nie pozwalaj¹ 
Jestem Ann¹ z Krakowa. Skoñczy³am 60 lat, a od przesz³o nam opuœciæ gorczañskich zak¹tków po zakoñczonym tur-

20 odwiedzam Gorce, bo zawsze znajduje tu coœ dla duszy - nusie wypoczynkowym, ale przed³u¿amy sobie pobyt a¿ do 
ciszê i spokój, oraz dla cia³a - ruch i œwie¿e powietrze. Przez koñca wrzeœnia w prywatnych domach. Jest to zatem dowód 
30 lat by³am nauczycielk¹ w krakowskich szko³ach, gdzie jak bardzo przywi¹zaliœmy siê do tutejszych miejscowoœci.
uczy³am jêzyka polskiego, muzyki i historii. Od urodzenia  O rodzinie s³ów kilka
mieszkam w Krakowie i bardzo sobie to sobie ceniê, ale nie  A teraz powiem krótko o mojej rodzinie. Mo¿e zacznê - 
wyobra¿am sobie siedzieæ w nim przez ca³e lato. Kiedy tyl- wed³ug starszeñstwa - od mojej mamusi, która jest ju¿ zaa-
ko moje dzieci: wnuki rozpoczynaj¹ wakacje lub ferie zimo- wansowan¹ seniork¹. Nazywa siê Maria £ysak i jest nau-
we, przyje¿d¿amy ca³¹ famili¹ do naszych Gorców, na co o- czycielk¹ jêzyka polskiego, oczywiœcie emerytowan¹, bo 
sobiœcie czekam zawsze z wielkim utêsknieniem. skoñczy³a ju¿ 97 lat.

Pocz¹tek przygód z Gorcami Mój m¹¿ - Marek jest magistrem in¿ynierem i pomimo 
Zachwyt Gorcami zrodzi³ siê u mnie, gdy przyjecha³am tu domatorskiej natury, stale towarzyszy nam podczas wypraw 

z moj¹ rodzin¹ po raz pierwszy. By³o to latem 1991 roku, na gorczañskich szlakach.
kiedy, jako nauczycielka przyby³am z moim mê¿em, mam¹,  Synowie - Jan i Wojciech poszli w moje œlady i obydwaj 
bratem i dzieæmi na wczasy nauczycielskie do "Starej Kolo- pracuj¹ w oœwiacie. Starszy - Jan jest adiunktem i wyk³a-
nii" - oœrodka wypoczynkowego po³o¿onego w malowni- dowc¹ akademickim w krakowskich uczelniach, a m³odszy- 
czej miejscowoœci - Porêba Wielka - s¹siaduj¹cej z NiedŸ- Wojtek od kilku lat pracuje jako pedagog w szkole podsta-
wiedziem. Wtedy w³aœnie zaczê³y siê nasze rodzinne woja- wowej, gdzie dodatkowo prowadzi kó³ko muzyczne profi-
¿e po gorczañskich cudach natury i trwaj¹ a¿ po dzieñ dzi- laktyczne. 
siejszy. Córka - Ma³gorzata ukoñczy³a studia ekonomiczne i ra-

W opisywanym rejonie Polski wci¹¿ urzeka mnie natural- zem ze swoim mê¿em - Grzegorzem oraz córk¹ Ani¹ - moj¹ 
ne piêkno gór i bogactwo dzikiej przyrody, które ciesz¹ nie wnuczk¹ - w ka¿dej wolnej chwili przyje¿d¿aj¹ z Krakowa 
tylko oczy, ale równie obficie obdarowuj¹ uszy œpiewem do Porêby Wielkiej, aby zaczerpn¹æ tu œwie¿ego powietrza.
ptaków i szumem górskich potoków, a ponadto nasycaj¹ Z ca³ej jednak familiady najwiêkszym mi³oœnikiem Gor-
zmys³ smaku leœnymi owocami. Nie znam drugiego tak uro- ców jest mój brat - Jerzy £ysak. Jako by³y œpiewak Opery 
kliwego i dziewiczego miejsca, jak polskie Gorce rzeŸbione Krakowskiej, s³u¿y swoim talentem w koœciele w NiedŸ-
i malowane rêk¹ samego Stwórcy. wiedziu podczas uroczystoœci liturgicznych, a poza sezo-

Czego nauczy³y Ciê nasze góry? nem koncertuje w kraju i zagranic¹. W swoim repertuarze 
Gorce i mieszkañcy tej bajecznej krainy s¹ dla mnie swoi- posiada równie¿ utwory, które skomponowa³ - jak sam mó-

stym mentorem, który nauczy³ mnie prostej i gor¹cej mi³oœ- wi - zainspirowany piêknem Gorców oraz niepowtarzaln¹ 
ci do Boga, ludzi i Polskiej ziemi. Dziêki corocznym przy- kultur¹ tutejszej spo³ecznoœci.
jazdom tutaj wiem, jak ciê¿ka jest praca rolnika, znam smak 

Rozmawia³a Maria Lupaprawdziwego chleba i krowiego mleka, a ponadto uczê siê 
kultury i obyczajów górali gorczañskich.

Jakie przemiany zaobserwowa³aœ?
Gdy przeje¿d¿am w to niezwyk³e miejsce, czuje siê innym 

cz³owiekiem, wyciszonym, opanowanym i spokojnym. Od-
zyskujê tutaj si³y i radoœæ, tak potrzebne do codziennej pracy 
oraz licznych obowi¹zków, które czekaj¹ na mnie w mieœ-
cie. Poza zmianami, jakie dostrzegam w sobie, gdy jestem w 
tym wspania³ym regionie, chcê te¿ podkreœliæ, ¿e nieomal 
co roku obserwujê tak¿e rozwój, jaki dokonuje siê w infra-
strukturze NiedŸwiedzia, Porêby, Koninek i Koniny. Wci¹¿ 
powstaj¹ nowe domy, odnawiane s¹ ulice, mosty, budynki 
oraz instytucje i oœrodki. Cieszy widok nowego placu przed 
koœcio³em w NiedŸwiedziu, œwie¿o dobudowana wie¿a w 
koœció³ku porêbskim. Ponadto kiedy spacerujê z moj¹ ma-
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Na pogrzebie, pomimo deszczu, spot- œrodki dezynfekcyjne i inne rzeczy po- Zmar³ego wspominaj¹: ka³o siê mnóstwo mieszkañców gminy trzebne do prawid³owego funkcjono-
NiedŸwiedŸ oraz Jego kolegów z Lice- wania Oœrodka Zdrowia.   

Franka - tak mówiliœmy na Francisz- um Pedagogicznego w Limanowej. Po-
Barbara Cichañskaka £abuza - zna³em od 1968 roku, jako zostanie w naszej wdziêcznej pamiêci.

œrodowiskowa pielêgniarka rodzinna kolegê po fachu, by³ nauczycielem po-
Andrzej Hopekchodz¹cym z Koniny. Od przejœcia na 

by³y Dyrektor Szko³y w Koninieemeryturê Barbary Panaœ zast¹pi³ J¹ na Z p. Franciszkiem £abuzem praco-
stanowisku Przewodnicz¹cego Gmin- wa³am w latach 70 - tych i 80 - tych, kie-Franciszek £abuz by³ wójtem Gminy nej Rady Narodowej w NiedŸwiedziu i dy to pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego NiedŸwiedŸ w latach 1994 - 1998. Jego I sekretarza KG PZPR. Od lat siedem- Gminnej Rady Narodowej, ja zaœ bêd¹c czteroletnia kadencja przypad³a na ok-dziesi¹tych jego losy zawodowe zwi¹- pracownikiem Urzêdu Gminy, mia³am res, kiedy nie by³o mo¿na pozyskiwaæ za³y siê z Jego rodzinn¹ gmin¹ NiedŸ- w zakresie czynnoœci techniczn¹ obs³u-œrodków unijnych na inwestycje. Po-wiedŸ. Przez wiele lat, jako Przewod- gê GPN, i st¹d p. F. £abuz by³ moim mimo braku tych œrodków, za jego ka-nicz¹cy GRN by³ pierwsz¹ osob¹ gmi- szefem. Wspó³praca uk³ada³a siê dob-dencji wybudowane zosta³y 2 mosty. ny (na uroczystoœciach Jego wita³o siê z rze, by³ cz³owiekiem dobrym, wyrozu-By³ operatywny w zdobywaniu fundu-VIP - ów gminnych, jako pierwszego  mia³ym i wra¿liwym. Przewodzi³ zes-szy m. in. z Wojewódzkiego Funduszu przed Naczelniczk¹), póŸniej te¿, jako po³owi radnych i cz³onkom komisji  Ochrony Œrodowiska z których to œrod-Wójta Gminy. spoza Rady, z którymi równie¿ wspó³-ków zgazyfikowano szko³y. Mia³em przyjemnoœæ przyjaŸniæ siê z praca uk³ada³a siê dobrze. Zawsze po-By³ kompetentny, wymagaj¹cy, ale wieloma „£abuzami”. ¯ona Maria od dejmowane by³y w³aœciwe uchwa³y i dba³ o swoich wspó³pracowników, nie wielu lat jest cz³onkini¹ Gorczañskiego wnioski zgodne z oczekiwaniami mie-stwarza³ konfliktów. Przestrzega³ dys-Hufca ZHP w Mszanie Dolnej, córka szkañców Gminy. Równoczeœnie pe³ni³ cypliny bud¿etowej. Pomimo trudnej Aneta (obecnie Mi¹sik) jest te¿ od wie- funkcjê I sekretarza Komitetu Gmin-sytuacji w Radzie Gminy, stara³ siê po-lu lat dru¿ynow¹ ZHP w £ostówce. nego PZPR i tu równie¿ wykazywa³ siê godziæ dwa ugrupowania do wspólne-Praktycznie co roku przez wiele lat spo- dobr¹ postaw¹ i w³aœciw¹ wspó³prac¹ z go dzia³ania. tykaliœmy siê wszyscy (tzn. „Maœka”, osobami kieruj¹cymi instytucjami pañ-
Franek, Anetka i Gniewko, a póŸniej Anna Wierzbicka stwowymi, samorz¹dowymi, oraz or-
jeszcze m¹¿ Anety - Zbyszek Mi¹sik i by³a Skarbnik Gminy ganizacjami spo³ecznymi dzia³aj¹cymi 
ich dzieci) na obozach harcerskich. wówczas na terenie Gminy. By³o ich 

Pana F. £abuza wspominam jako do-Hobby Franka by³o stolarstwo; pew- wiele: Zjednoczone Stronnictwo Ludo-
brego cz³owieka. W okresie jego wójto-nie, jako dziecko pomaga³ ojcu - stola- we (liczne,gdy¿ gmina rolnicza, ch³op-
wania, gdy siê sz³o do niego o pomoc, rzowi. Chocia¿ nie musia³, bêd¹c z na- ska z wiekowymi tradycjami folklory-
to nie odmówi³. By³ to wójt dla ludzi. mi na obozie, „nie potrafi³” odpoczy- styczno - kulturowymi), Ko³o Gospo-
Kiedy pracowa³am w Oœrodku Zdro-waæ biernie, wykonywa³ ró¿ne urz¹- dyñ Wiejskich, Zwi¹zek M³odzie¿y 
wia w Porêbie Wielkiej jako pielêgniar-dzenia obozowe. Niektóre go „prze¿y- Wiejskiej, Zwi¹zek Harcerstwa Pol-
ka prze³o¿ona, zaistnia³a potrzeba, aby ³y” i s³u¿¹ nam do dziœ. skiego. Dziêki m¹drej i bezkonflikto-
zrobiæ laboratorium dla naszych pa-Franka wyró¿nia³a du¿a ¿yczliwoœæ wej wspó³pracy osób kieruj¹cych wy-
cjentów, ¿eby nie musieli jeŸdziæ na ba-dla ludzi. Chocia¿ jak wspomnia³em ¿ej wymienionymi jednostkami na te-
dania do Mszany Dolnej. Zwracaj¹c siê przez wiele lat by³ pierwsz¹ osob¹ gmi- renie Gminy NiedŸwiedŸ, w tamtych 
w tej sprawie do p. £abuza otrzymaliœ-ny  nie by³ wynios³y,  by³ zawsze „swo- latach powsta³o wiele obiektów oœwia-
my pomoc i wsparcie. Wygospodarzy³ im ch³opem”, nie zapomina³ „swoich towych, kulturalnych, handlowych, o-
na ten cel pieni¹dze i powsta³o w O-korzeni”. Dla wszystkich znajomych raz u¿ytecznoœci publicznej, jak drogi, 
œrodku Zdrowia laboratorium.Po sprzêt by³o wrêcz szokiem, ¿e Franek jest po- mosty itp., a F. £abuz mia³ w tym swój 
jeŸdzi³yœmy z  J. Grzywaczem do Kra-wa¿nie chory pomimo “czerstwego” udzia³. Moim zdaniem œp. Franciszek 
kowa. Osobiœcie z B. Rusnak przywo-wygl¹du. A nied³ugo potem, ¿e szpital £abuz, jako rodak i jako dzia³acz spo-
zi³yœmy autobusem drobne rzeczy i w Krakowie „nie chce robiæ nastêpnych ³eczno - polityczny naszej Gminy, za-
mniejsze maszyny, które s³u¿¹ pacjen-chemii”. Rodzina jak „ton¹cy, co siê s³uguje na szacunek i pamiêæ. 
tom do dnia dzisiejszego. By³ to trudny chwyta brzytwy” upatrywa³a ratunku w 
czas, brakowa³o pieniêdzy na wszyst- Katarzyna Adamczyk jeszcze jednym szpitalu i zabiegach. 
ko. Wójt £abuz nas wspiera³; dostawa- Podobin  Wszyscy cieszyli siê „popraw¹”, nie-
³yœmy pieni¹dze na œrodki czystoœci, stety nied³ugo.
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