


wych nale¿noœci bud¿etowych - 44.100,00 z³, obs³ugê 
d³ugu publicznego - 476.362,00 z³, rezerwy ogólne i 
celowe - 253.006,00 z³, oœwiatê i wychowanie -  
7.376.958,00 z³ (szko³y podstawowe - 3.776.904,00 z³, 
oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych - 
208.502,00 z³, przedszkola - 759.751,00 z³, gimnazja - 
2.196.108,00 z³, zespo³y obs³ugi ekonomiczno-admi-
nistracyjnej szkó³ - 197.055,00 z³, sto³ówki szkolne - 
58.446,00 z³.), przeciwdzia³anie alkoholizmowi i zwal-
czanie narkomanii - 80.836,00 z³, pomoc spo³eczn¹ - 
3.860.916,00 z³, rehabilitacjê zawodow¹ i spo³eczn¹ 
osób niepe³nosprawnych - 30.000,00 z³, œwietlice 
szkolne - 70.742,00 z³, oczyszczanie wsi - 362.670,00Na sesji w dniu 14 stycznia radni uchwalili bud¿et. 
z³, oœwietlenie ulic, placów i dróg - 174. 508,00 , kul-Oto porcja informacji o zagospodarowaniu œrodków 
turê i ochronê dziedzictwa narodowego - 581.805,00 z³ pieniê¿nych gminy w bie¿¹cym roku. Warto przypom-
(w tym na domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby - nieæ, ¿e ponad 90% œrodków bud¿etowych stanowi¹ 
471.000,00 z³, biblioteki - 110.805,00 z³.), kulturê fizy-dotacje i subwencje. Nie da siê ukryæ, ¿e nieustannie 
czn¹ i sport  - 30.000,00 z³. pozostajemy na garnuszku Pañstwa. 

Planowane wydatki na drogi publiczne gminne i 1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wyso-
wewnêtrzne: chodnik Podobin (dokumentacja) -   koœci - 15.945.893,00 z³.
40.000,00 z³, chodnik Porêba Wielka (dokumentacja) -  Planowanych dochodów dostarcz¹ m in. leœnictwo  
40.000,00 z³, chodnik osiedle Fr¹czki w Koninie -  39.370,00 z³, wp³ywy z poboru wody - 81.000,00 z³,  
67.000,00 z³, chodnik od DWDz do GPN - 67.000,00 z³, wp³ywy z najmu i dzier¿awy lokali mieszkalnych i u¿yt-
k³adka Palace - Halamy w Koninie - 67.000,00 z³, k³ad-kowych - 62.379,00 z³, z ogrzewania lokali mieszkal-
ka os. Maciejki w NiedŸwiedziu - 67.000,00 z³, k³adka nych i u¿ytkowych - 12. 472,00 z³, administracja publi-
na os. Kopajdy w Porêbie Wielkiej - 25.000,00 z³, dro-czna - 79.636,00 z³, dochody od osób prawnych, od 
ga na os. Pazyrówka w Koninie - 58.000,00 z³, droga osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹-
rolnicza na os. Buchole w Porêbie Wielkiej - 15.000,00 cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich 
z³, droga rolnicza na os. Niedojady w Podobinie -  poborem (po prostu wp³ywy z podatków, op³at i daro-
15.000,00 z³, droga na os. Szwaje w NiedŸwiedziu -  wizn) - 2.303.999,00 z³, czêœæ oœwiatowa subwencji o-
20.000,00 z³, na os. Przybytki w Koninie - 20.000,00 z³,  gólnej - 5.741.136,00 z³, czêœæ wyrównawcza subwen-
drogi: Stramy w NiedŸwiedziu - 20.000,00 z³, Tala-cji ogólnej - 3.250.277,00 z³, czêœæ równowa¿¹ca sub-
rówka w NiedŸwiedziu - 20.000,00 z³, Krzany w Koni-wencji ogólnej - 472.709,00 z³, oœwiata i wychowanie - 
nie - 20.000,00 z³, sala gimnastyczna w Podobinie -  377.272,00 z³, dotacja celowa na œwiadczenia rodzin-
543.546,00 z³, modernizacja budynku szko³y w Koni-ne - 3.172.400,00 z³, dotacja celowa na zasi³ki i pomoc 
nie - 80.000,00 z³, modernizacja budynku szko³y w Po-w naturze - 195.700,00 z³, dotacja celowa na funkcjo-
rêbie Wielkiej - 50.000,00 z³, konserwacja, restauracja nowanie oœrodka pomocy spo³ecznej - 63.000,00 z³, 
i roboty budowlane „Orkanówki” - 355.000,00 z³.      dotacja celowa na do¿ywianie uczniów - 24.400,00 z³, 

3. Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stano-wp³ywy za wywóz œmieci - 25.000,00 z³. 
wi planowany deficyt bud¿etu w kwocie 618.230,00 z³, 2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci 
który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z - 16.564.123,00 z³, z tego m.in. na:
zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.                        SSRolnictwo - 67.486,00 z³, leœnictwo - 38.870,00 z³, 

dostarczenie wody - 105.882,00 z³, drogi publiczne i 
gminne - 447.298,00 z³, wewnêtrzne - 246.499,00 z³, 
usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych - 100.000,00 z³, 
gospodarkê gruntami i nieruchomoœciami-103.200,00
plany zagospodarowania przestrzennego - 30.000,00 
administracjê publiczn¹ - 1.932.550,00 z³, OSP - 
63.100,00 z³, pobór podatków, op³aty i niepodatko-
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Jednym z tematów marcowej sesji radnych ma * Wzros³a liczba bójek, pobiæ i uszkodzeñ cia³a do 8  
byæ ocena stanu bezpieczeñstwa w naszej gminie  (w 2006 roku by³o ich 5)
w roku 2007. Oto jego statystyczny obraz sporz¹- * Na³o¿ono 478 mandatów na kwotê 62.490 z³ (w 
dzony na podstawie materia³ów dostarczonych roku 2006 r. by³o ich 638 na kwotê 67.080 z³). Œrednia 
przez Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie kwota mandatu wynios³a ok. 130 z³ (w 2006 r - 105 z³)
Dolnej: * Na 175 podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa 

w 22 przypadkach byli to nieletni.
PRZESTÊPCZOŒÆ W LICZBACH * Doprowadzono 58 osób do wytrzeŸwienia (wobec 

* Odnotowano spadek liczby przestêpstw z 394 5 w r. 2006)
w r. 2006 do 229 w r. 2007 (spadek o 58,1%) * Zatrzymano 51 nietrzeŸwych kierowców: 24 z 

* Odnotowano spadek liczby przestêpstw o chara- gminy Mszana Dolna, 19 z miasta Mszana Dolna i 8 z 
kterze kryminalnym o 63,6% w stosunku do poprzed- naszej gminy.
niego roku (rok 2007 - 145, rok 2006 - 228). * Zatrzymano 141 dowodów rejestracyjnych (na-

* Znacz¹co spad³a liczba wypadków drogowych - st¹pi³ wzrost o 40).
by³o ich 8 (w 2006 roku 35) * Wykonano 1189 interwencji (1066 w 2006 r.), a 

* Spad³a liczba przestêpstw przeciwko mieniu (kra- 2626 osób wylegitymowano (wobec 3284 w okresie 
dzie¿e i w³amania) do 76, wobec 104 w 2006 roku. poprzedniego roku.)

Lp.  Rodzaj  przestêpstwa 2007 2006 

1.   Zgwa³cenia 1 0 

2.   W³amania 27 44 

3.   Kradzie¿e 49 60 

 4.   Bójki, pobicia 8 5 

5.   Oszustwa 7 49 

6.   Wypadki drogowe 8 35 

7.   Inne 129 199 

      RAZEM 229 392 

Mandat  za  wykroczenie
 

2007 
 
2006

 

 Przeciwko bezpieczeñstwu na drogach
 

386
 

399
 

 Przeciwko bezpieczeñstwu publicznemu  34 38 

 Przeciwko ochronie przyrody  18 52 

 Przeciwko innym przepisom  40 149 

RAZEM   478 638 
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dniu 9 stycznia 2008 r., a podpisana tolicki.
przez ks. Kardyna³a Stanis³awa - nauczenie dziecka modlitwy
Dziwisza oraz Kanclerza Kurii. - w³¹czenie go w ¿ycie wspólnoty 

To rodzice dziecka maj¹ obo- parafialnej (niedzielna msza)
wi¹zek poprosiæ o chrzest dla swe- - posy³anie na naukê religii,Wielkanoc, a szczególnie Po-
go dziecka, a nie dziadkowie, czy - doprowadzenie dziecka do pe³-niedzia³ek Wielkanocny, kiedy to w 
te¿ ludzie obcy. Rodzic przychodzi nego udzia³u w Eucharystii i przy-koœcio³ach du¿a liczba dzieci przyj-
do kancelarii parafialnej przyno- jêcia Bierzmowania,muje Chrzest œw., jest okazj¹ do 
sz¹c z sob¹ akt urodzenia dziecka - wprowadzenie w dojrza³e i odpo-przypomnienia sobie czegoœ wiêcej 
oraz akt zawarcia ma³¿eñstwa, bo wiedzialne ¿ycie chrzeœcijanina.o tym Sakramencie.
zgodnie z instrukcj¹ duszpastersk¹ W tym samym oœwiadczeniu oj-Pan Jezus po Swoim zmar-
Episkopatu Polski, do chrztu œw. na- ciec chrzestny i matka chrzestna twychwstaniu, a przed odejœciem 
le¿y dopuszczaæ wszystkie dzieci podpisuj¹ zobowi¹zanie, ¿e uczy-do Ojca w niebie, rzek³ do Swoich 
zg³oszone przez rodziców lub praw- ni¹ wszystko, aby dziecko, które ma aposto³ów: „IdŸcie na ca³y œwiat i 
nych opiekunów, jeœli te osoby s¹ przyj¹æ Sakrament chrztu œw. zo-nauczajcie wszystkie narody, 
wierz¹ce i zobowi¹¿¹ siê, ¿e ich sta³o wychowane w wierze kato-udzielaj¹c chrztu w Imiê Ojca i Syna 
dzieci bêd¹ wychowane w wierze, w lickiej. Je¿eli natomiast nie ma zu-i Ducha œw…”
której zostan¹ ochrzczone.  pe³nie nadziei na wychowanie dzie-Sakrament Chrztu œw. ustano-

Zdarza siê czasem, ¿e rodzice cka w wierze, w której ma otrzymaæ wiony przez Jezusa Chrystusa jest 
dziecka ¿yj¹ w zwi¹zku cywilnym chrzest, udzielenie tego sakra-pierwszym i najwa¿niejszym w ¿y-
lub w konkubinacie i nie mog¹ za- mentu nale¿y od³o¿yæ, wyjaœniaj¹c ciu ka¿dego cz³owieka. On to roz-
wrzeæ ma³¿eñstwa z powodu prze- rodzicom przyczynê tej decyzji. poczyna w nas ¿ycie „Dziecka Bo-
szkód kanonicznych, jednak prakty- Natomiast chrzest dziecka rodzi-¿ego”. W naszej modlitwie wo³aæ 
kuj¹ swoj¹ wiarê (w zakresie dla ców, którzy nie ¿yj¹ w kanonicznym mo¿emy do Pana Boga: Ojcze 
nich mo¿liwym), to wtedy nale¿y ma³¿eñstwie i podpisuj¹ takie zo-nasz… Ten Sakrament to wielki dar 
ochrzciæ dziecko wymagaj¹c na bowi¹zanie oœwiadczenie o wycho-- rodziców dla dziecka, to zobowi¹-
piœmie „oœwiadczenia” rodziców, ¿e waniu w wierze swojego dziecka, zanie do wychowania dziecka w 
zobowi¹zuj¹ siê wychowaæ dziecko winien siê odbyæ w koœciele para-wierze katolickiej. 
w wierze katolickiej. To oœwiadcze- fialnym jego rodziców chyba, ¿e za-Czêsto uczestniczymy w obrzê-
nie podpisuj¹ obojga rodzice jak i chodzi s³uszna przyczyna udziele-dzie liturgicznym Sakramentu 
dwóch œwiadków chrztu dziecka nia chrztu gdzie indziej. Wtedy jest Chrztu œw. Co nam, wierz¹cym, 
(rodzice chrzestni), wobec probo- potrzebna zgoda proboszcza w³a-trzeba wiedzieæ o tym podstawo-
szcza parafii. W oœwiadczeniu snej parafii.  wym Sakramencie jakim jest 
gdzie rodzice nie s¹ zwi¹zani ma³- Kto mo¿e byæ chrzestnym? Chrzest œwiêty? W jego lepszym 
¿eñstwem kanonicznym, zobowi¹- Z tym coraz czêœciej pojawiaj¹ zrozumieniu pos³u¿y nam instrukcja 
zuj¹ siê, ¿e dziecko bêdzie wycho- siê problemy,których nie chc¹ zro-duszpasterska Episkopatu Polski z 
wane w wierze katolickiej co przede zumieæ i przyj¹æ do wiadomoœci ro-1975 r, oraz instrukcja w sprawie 
wszystkim oznacza: dzice dziecka.chrztu dzieci, których rodzice nie s¹ 
- przekazanie podstawowych zwi¹zani kanonicznym ma³¿eñ-
prawd wiary i zasad moralnoœci g³o-stwem, zatwierdzona przez nasz¹ 
szonych przez Koœció³ rzymsko-ka-Kuriê Metropolitaln¹ w Krakowie w 



6.01 - Objawienie Pañskie. Na Mszy œw. o godz. 23.01 - Œroda. W Domu Stra¿aka w NiedŸwiedziu 
11.00 mali kolêdnicy misyjni uczestniczyli w jej liturgii w odby³ siê wieczorem XI ju¿ op³atek dla nauczycieli i wy-
strojach kolêdniczych i ofiarowali dar o³tarza (pieni¹- chowawców, przygotowany przez szko³ê i gimnazjum 
dze zebrane w czasie kolêdy) na pomoc dla dzieci w z NiedŸwiedzia pod okiem dyr. T. Zawirskiego. M³o-
Peru. O naszych kolêdnikach pisano w „Goœciu Nie- dzie¿ przedstawi³a przepiêkne jase³ka. Potem ks. Pro-
dzielnym”. W czasie Mszy œw. piêknie przygrywali i boszcz modlitw¹ rozpocz¹³ tradycyjny, nauczycielski 
œpiewali „Gorcanie”.

13.01 -  Niedziela Chrztu Pañskiego. Po po³udniu w 
koœciele parafialnym odby³ siê VI Parafialny Konkurs 
Kolêd i Pastora³ek. Dopisali zarówno bior¹cy udzia³, 
jak i liczni parafianie (nawet ca³e rodziny). G³ówn¹ na-
grodê otrzyma³y „Œpiewaj¹ce piêtnastki” - zespó³ 
m³odzie¿owy z kl. II miejscowego gimnazjum. Nato-
miast I miejsce solo zdoby³a Katarzyna Krzan, a w 
kategorii zespo³ów „Gorcanie”. Najm³odsi uczestnicy 
konkursu to czterolatkowie: Pawe³ Smaciarz i Kacper 
Najda.

20.01 - Najpierw Stowarzyszenie Osób Niepe³no-
sprawnych im œw. Brata Alberta uczestniczy³o w ado- op³atek w czasie którego dyr. T. Zawirski przekaza³ 
racji w ramach 40-godzinnego Nabo¿eñstwa Eucha- figurkê Pana Jezusa szkole w Podobinie.  
rystycznego przed Wielkim Postem. Nastêpnie w „sta-
rej plebanii” odby³a siê tradycyjna Gwiazdka dla dzieci. 3.02 - Do po³udnia „szaleli” tradycyjni Cyganie za-

pustowi, zbieraj¹c ofiary od parafian na dzia³alnoœæ 
Stowarzyszenia Osób Niepe³nosprawnych im. œw. 
Brata Alberta. W tej pracy pomagali te¿ „Gorcanie”.

W dniach od 2 do 9 marca trwa³y w naszej parafii 
rekolekcje wielkopostne pod has³em „B¹dŸmy œwiad-
kami Chrystusa”. W tym roku prowadzili je ksiê¿a Ser-
canie, oddzielnie dla dzieci i m³odzie¿y (2 - 5 III) ks. 
Jaros³aw Grzegorczyk z Warszawy, a dla doros³ych (6 
- 9 III) ks. Jacek Szczygie³ ze Stadnik.

Strony 4 i 5 opracowa³ 
i fotografiami upiêkszy³

ks. Dziekan Marek Wójcik z NiedŸwiedziaDzieci niepe³nosprawne ze Stowarzyszenia wraz z 
wolontariatem uczestniczy³y w piêknej szopce betle-
jemskiej, œpiewaj¹c kolêdy. Wielk¹ radoœæ sprawi³ œw. 
Miko³aj, który przyby³ z prezentami. A potem kolêdo-
wano i gwarzono.
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Kodeks Prawa Kanonicznego Rodzice chrzestni powinni: byæ posiadaæ œwiecê (pami¹tka od 
okreœla, i¿ chrzestny ma byæ odpo- bierzmowani, mieæ ukoñczone 16 chrztu œw.), a matka chrzestna tzw. 
wiedzialny za rozwój i ¿ycie w wie- lat ¿ycia, byæ katolikami wyznaj¹cy- „bia³¹ szatkê” oraz, je¿eli s¹ oni 
rze swego chrzeœniaka, sam bêd¹c mi swoj¹ wiarê ¿yciem zgodnym z spoza parafii, to zaœwiadczenie ze 
dojrza³ym i przyk³adnym œwiadkiem nauk¹ Koœcio³a, czyli w tym wypad- swojej parafii, ¿e mog¹ byæ rodzi-
wiary. ku nie wolno dopuszczaæ do pe³nie- cami chrzestnymi

Zasadniczo, wybór chrzest- nia funkcji chrzestnych, osób ¿yj¹- Jak widzimy, Koœció³ stawia wy-
nych nale¿y do rodziców dziecka, cych w zwi¹zkach niesakramental- sokie wymagania nie tylko rodzi-
natomiast zadaniem ksiêdza jest nych, oraz m³odzie¿y, która nie com dziecka, ale i kandydatom na 
sprawdziæ, czy przedstawieni kan- uczêszcza na katechizacjê.    chrzestnych.
dydaci spe³niaj¹ warunki stawiane Rodzice chrzestni w czasie 
przez Koœció³. obrzêdu Chrztu œw. przystêpuj¹ do <><><><><>

Jakie to warunki? Komunii œw., ojciec chrzestny ma 



nów geotermalnych w Porêbie dzi miejscowych. Na rzecz inwesty-
Wielkiej, które przecie¿ budz¹ ty- cji, us³ugi bêdzie czyniæ miejscowa 
le¿ nadziei co i emocji. Jak nakre- agroturystyka, tak jak to dzieje siê 
œli³by Pan Starosta swoj¹ wizjê na Wêgrzech w Eggerze czy Misz-

Zgodnie z wczeœniejsz¹ umo- realizacji tego strategicznego dla kolcu, bo tam jest to œwietnie zorga-
w¹, zawita³em 25 lutego w pro- naszego terenu zadania? nizowane. S¹ tam hotele, i tu hotel 
gach gabinetu Gospodarza Po- Realnie widzê to tak: Je¿eli bê- taki musi powstaæ, bowiem bêdzie 
wiatu, aby przeprowadziæ rzeczo- dziemy patrzeæ rozwojowo i perspe- wielu ludzi, którzy nie skorzystaj¹ z 
w¹ rozmowê na temat istotnych - ktywicznie w przysz³oœæ, to nie po- noclegu w gospodarstwie,gdy¿ pra-
jak mi siê wydaje - problemów na- winniœmy siê zamykaæ we w³asnej gn¹ mieæ spokój i ciszê, czuj¹ siê 
szej gminy. Oto jej treœæ: skorupce. Nie mo¿emy rozumowaæ skrêpowani przy kimœ. Tacy ludzie 

tak, jak kiedyœ Chiñczycy, którzy u- skorzystaj¹ z hotelu. Ci natomiast, 
Co dalej z drogami powiato- wa¿aj¹c siê za najm¹drzejszych którzy bêd¹ chcieli wypoczywaæ w 

wymi na terenie naszej gminy? odgrodzili siê chiñskim murem; cy- gospodarstwach agroturystycz-
W tym roku planujemy z³o¿enie wilizacja posz³a do przodu, a oni zo- nych, a takich bêdzie zdecydowana 

do Ma³opolskiego Programu Ope- stali w biedzie i zacofaniu. My musi- wiêkszoœæ, skorzystaj¹ z kwater 
racyjnego wniosku na komplekso- my otworzyæ siê szerzej na inwesto- prywatnych. Dlatego wziêliœmy do 
wy remont dróg: NiedŸwiedŸ - Koni- rów. Takich inwestorów nie brakuje. spó³ki gminê i miasto Mszana Dol-
na, Mszana Dolna - Hucisko, Porê- S¹ chêtni, przyje¿d¿aj¹, ogl¹daj¹, na, bowiem zak³adamy, ¿e jak przy-
ba Wielka - Porêba Górna. Po z³o- telefonuj¹ i chc¹ zainwestowaæ, bo jedzie 2 czy 2,5 tysi¹ca turystów 
¿eniu wniosku w miesi¹cu marcu widz¹ w tym biznes, widz¹ zysk. Nie dziennie (jak to ma miejsce w Ora-
bêdziemy czekaæ na rozstrzygniê- mo¿emy dopuœciæ do tego, ¿eby by- vicy czy na Anta³ówce w Zakopa-
cie i konkurs u Marsza³ka; je¿eli uda ³o kilkunastu, czy kilkudziesiêciu nem), to musz¹ mieæ zapewnion¹ 
siê dostaæ œrodki w tym roku, to za- ma³ych inwestorów, tylko musimy odpowiedni¹ bazê noclegow¹ i ¿y-
czniemy remont. Jeœli nie, to zacz- znaleŸæ jednego, (góra dwóch) du- wieniow¹.
niemy zaraz wiosn¹ 2009 i problem ¿ych, strategicznych inwestorów, Przyszli kuracjusze maj¹c do 
dróg powiatowych w gminie NiedŸ- którzy wy³o¿¹ du¿e pieni¹dze. I taka wyboru drogê do Zakopanego (i 
wiedŸ w roku 2009 zniknie. szansa jest. Dziwn¹ rzecz¹ jest mó- zwi¹zanie z tym k³opoty, choæby w 

Oprócz nawierzchni dróg, chce- wienie, ¿e nie ma w nas patriotyzmu postaci korków), i alternatywê w po-
my zrobiæ chodniki. W rozmowie z lokalnego. To nieprawda. Drobnych staci 10 km drogi do basenów w Po-
waszym Wójtem powiedzia³em, ¿e inwestorów dopuœciæ mo¿na w póŸ- rêbie Wielkiej, nie pojad¹ dalej, a 
je¿eli gmina do³o¿y 50% kosztów do niejszym etapie, gdy inwestor stra- zostan¹ u nas, na miejscu. Zatem 
chodników, tak, jak to by³o prakty- tegiczny bêdzie chcia³ sprzedaæ wszystkie koszty przemawiaj¹ na 
kowane, wykonamy ich iloœæ bez o- czêœæ akcji, ale nie na etapie budo- nasz¹ korzyœæ: krótszy i szybszy 
graniczeñ. Ile Gmina potrafi wy³o- wy. Przecie¿ mamy przyk³ad w spó³- dojazd, co za tym idzie, ni¿sze ko-
¿yæ pieniêdzy, tyle i my do³o¿ymy. ce. Jest nas czterech wspólników; o szty. Wiadomo te¿, ¿e ¿aden obcy 
Chcemy wyjœæ naprzeciw gminom ile ja z waszym Wójtem J. Potacz- inwestor nie sprowadzi obcych lu-
proponuj¹c, ¿e je¿eli one pomog¹ kiem idealnie siê rozumiemy i doga- dzi, bo nie bêdzie op³aca³ dla nich 
nam przy chodnikach (bo jest to dujemy (on przez tyle lat zarz¹dza³ hoteli i wy¿ywienia. Do obs³ugi ku-
bardzo trudny i kosztowny temat), firm¹, ja tak samo), mamy doœwiad- racjuszy zatrudnieni zostan¹ sami 
to my bêdziemy robiæ ich tyle, ile po- czenie w zarz¹dzaniu przedsiêbior- miejscowi. Ze swej strony zapew-
trzeba. Jest wa¿nym zadaniem wa- stwem i wiemy, ¿e nie mo¿e byæ niam, ¿e przy podpisywaniu umo-
szego Wójta i waszej Rady Gminy - tysiêcy decyduj¹cych, tylko musi je- wy zadbamy o to, aby zosta³y za-
gdzie jak siê przekonaliœmy, wspó³- den rz¹dziæ, a pozostali s³uchaæ. gwarantowane miejsca pracy dla  
praca miêdzy Zarz¹dem Powiatu, Jak bêdzie jeden inwestor strategi- miejscowej ludnoœci i wspó³praca z 
Starost¹, a Wójtem i Rad¹ Gminy czny, to wybuduje baseny, korty, miejscowymi gospodarstwami 
jest bardzo dobra - zreszt¹ macie parkingi i ca³¹ infrastrukturê sporto- agroturystycznymi tak, ¿eby siê roz-
cz³onka Zarz¹du Powiatu Stanis³a- w¹ i rekreacyjn¹ wokó³ tych base- wija³y. Z tego wzglêdu uwa¿am, ¿e 
wa Potaczka, który ca³y czas dba o nów. Zainwestowaniem s¹ zainte- jeden du¿y, porz¹dny inwestor za-
wasz¹ gminê, wiêc z tego wzglêdu resowani Amerykanie i Szwajcarzy. gwarantuje nam wszystkim rozwój. 
myœlimy, ¿e w tym roku z Wójtem J. Pojawi³ siê inwestor z Luksembur- Przecie¿ pieni¹dze wydane na za-
Potaczkiem zrobimy znaczn¹ iloœæ ga, a i Szwedzi sk³adali zapytanie. kupiony w sklepach towar, posi³ek 
chodników. Przecie¿ taki inwestor nie przywie- skonsumowany w restauracji, czy 

Co mo¿na w bie¿¹cym roku zie pracowników z tamtych krajów, sto³ówce prywatnej, pozostan¹ na 
realnie zrobiæ „w temacie” base- czy np. z Warszawy, ale zatrudni lu- miejscu. 
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  Ca³e przedsiêwziêcie chcemy Chcia³bym dodaæ, ¿e w strategii po- gminie, do mnie, do wydzia³u œro-
zsynchronizowaæ z Gorczañskim wiatu znajduj¹ siê baseny, kryta dowiska. Pomo¿emy wam wybraæ 
Parkiem Narodowym, który bêdzie p³ywalnia i gorczañskie wody ter- najlepsze rozwi¹zanie i formy dofi-
organizowa³ interesuj¹ce wystawy, malne. Sami dobrze wiecie, ¿e nansowania utylizacji i wywozu 
bo ma siê czym pochwaliæ. Zapro- przez 30 lat ten problem za³atwia- œmieci. S¹ du¿e pieni¹dze na za-
ponujemy atrakcyjne ogniska, liœcie i nieskromnie powiem, i¿ do- k³adanie firm zajmuj¹cych siê wy-
przejazd bryczk¹, rowerem gór- brze, ¿e prê¿nie zadzia³a³em. Nie wozem i utylizacj¹ œmieci i takie fir-
skim, w zimie kuligi, wycieczki, ma- chcê siê przechwalaæ, ale dziêki my siê na pewno pojawi¹. S¹ do-
cie wyci¹g krzese³kowy na Tobo- mnie macie ten teren. Mia³em do- tacje, s¹ pieni¹dze z Unii Europej-
³ów, tereny narciarskie. Je¿eli za- bre uk³ady i wejœcia w ministerst- skiej, gdy¿ Unia tak samo jest za-
tem powstan¹ ca³oroczne, zam- wie, czego efektem by³o przekaza- sypana œmieciami i zaczyna sobie z 
kniête baseny, tak, ¿eby mo¿na by- nie terenu po roku starañ. Powta- tym radziæ. Ka¿da Gmina jest spe-
³o korzystaæ z nich zim¹ i latem, to rzam, to dziêki moim staraniom siê cyficzna; wystêpuj¹ inne uwarun-
wp³ynie bardzo powa¿nie na rozwój to uda³o, a to dlatego, ¿e by³y wice- kowania  terenu, produkcji, zak³a-
ca³ego regionu. Mamy przyk³ady minister Skarbu Micha³ Krupiñski i dów i turystyczne. Zatem, zapra-
jak to robi¹ inni i nie trzeba otwieraæ jego kole¿anka Minister Agnieszka szam serdecznie do naszego wy-
otwartych drzwi i dywagowaæ: uda Bolesta, zdecydowali o za³atwie- dzia³u œrodowiska i zobowi¹zujê 
siê czy nie? Na S³owacji s¹ siê, ¿e pomo¿emy ten 
nawet stare, betonowe si- problem rozwi¹zaæ po-
losy; ludzie siê k¹pi¹ i przez konkretne wska-
wszyscy czerpi¹ zyski. Nie zanie w których instytu-
mo¿emy dopuœciæ do roz- cjach z jakich pieniêdzy 
drabniania w zarz¹dzaniu skorzystaæ, ¿eby by³o jak 
spó³k¹. Wszak ¿ycie i do- najtaniej dla mieszkañ-
œwiadczenie pokazuj¹, ¿e ców, aby problem œmie-
im mniej rz¹dz¹cych, to ci zosta³ rozwi¹zany. 
jest lepiej.   Jak Pan ocenia rz¹d 

Czy mo¿emy liczyæ na premiera D. Tuska po 
pomoc ze strony Staro- 100 dniach? To teraz 
stwa, jeœli chodzi o re- pytanie „na  topie”.
mont generalny „Orka- To jest pytanie typo-
nówki” w Porêbie Wiel- wo polityczne. Jak na ra-
kiej. Temat ten powraca zie, zamierzenia by³y do-
na sesjach Rady Gminy, bre, ale jeszcze nie wi-
p. Wójt wype³nia i œle ko- dzê, ¿eby te zamierzenia 
lejne wnioski do Warsza- by³y realizowane. Ja za-

niu tej sprawy. Minister A. Bolesta wy i Krakowa, a sprawa skarbu czekam. Jest zrozumia³ym, ¿e ka¿-
mia³a decyduj¹cy g³os w Minister-naszej ziemi, jakim jest muzeum dy chce jak najlepiej wypaœæ w o-
stwie Œrodowiska i na jej polecenie pod Pustk¹ wci¹¿ stoi w miejscu. pinii spo³ecznej, ale uwa¿am, ¿e 
dyrektor departamentu wyrazi³ zgo-Nie mo¿emy w ¿aden sposób po- nie jest to ³atwe, bo z pustego na-
dê na przekazanie terenu. Reasu-zyskaæ œrodków na ten cel. wet Salomon nie naleje.
muj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e o po-Œrodki przyjd¹ z Ma³opolskiego Serdecznie dziêkujê Panu 
wodzeniu zdecydowa³ fakt,¿e w od-Programu Operacyjnego. Zajmo- Staroœcie za interesuj¹c¹ roz-
powiednim czasie na odpowied-waliœmy siê t¹ spraw¹ na Konwen- mowê, podpowiedzi i sugestie 
nim miejscu znalaz³ siê odpowied-cie Wójtów i Burmistrzów oraz pod- zawarte w odpowiedziach na za-
ni cz³owiek.  czas obrad Komisji Bud¿etowej dane pytania. ¯yczê w imieniu 

Mamy wielki problem z tzw. Sejmiku Województwa Ma³opol- naszych Czytelników Spokoj-
„gospodark¹ œmieciow¹”. Wy-skiego, która odby³a swoje posie- nych i Zdrowych Œwi¹t Wielka-
dajemy na utrzymanie czystoœci dzenie u nas w Limanowej. Radny nocnych.
coraz wiêksze sumy z bud¿etu Stanis³aw Dêbski przedstawi³ pro-
gminy, a problem nie maleje, ale Rozmawia³ Stanis³aw Stopapozycjê, by „Orkanówka” w Porêbie 
narasta. Chcia³bym prosiæ o in-Wielkiej by³a wspó³finansowana 
formacjê jak ta skomplikowana i przez Urz¹d Marsza³kowski. Tak¿e 
trudna, a tak wa¿na sprawa jest ja dok³adnie przedstawi³em sprawê 
za³atwiana w innych gminach. modernizacji „Orkanówki”. Na po-
Która z form b¹dŸ metod wywozu siedzeniu obszernie dyskutowaliœ-
i utylizacji œmieci dominuje na te-my nad tym, ¿eby wam pomóc w  
renie powiatu?rozwi¹zaniu tej bol¹czki. Ze swej 

To jest trudne pytanie. Ka¿da z strony zapewniam, ¿e na pewno je-
gmin za³atwia problem œmieci ina-steœmy za i do³o¿ymy wszelkich 
czej. W ka¿dym razie w tej chwili starañ, ¿eby „Orkanówka” zosta³a 
id¹ bardzo du¿e programy euro-wyremontowana. Jest taka szansa 
pejskie dotycz¹ce wywozu i utyli-i nadzieja, bo s¹ pieni¹dze w Ma³o-
zacji œmieci. Dlatego zaprasza³bym polskim Programie Operacyjnym.  
ludzi odpowiedzialnych u was w 
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W piêknie przygotowanej sali przy kawie i ciastku li-
cznie zgromadzone babcie i dziadkowie wys³uchali ¿y-
czeñ od dyrektorki przedszkola Jadwigi Boruckiej oraz 
ks. proboszcza J. Moska³y. Wystêp dzieci pod kierun-
kiem Ma³gorzaty Drab i Marii G³owackiej zas³u¿y³ na 
najwy¿sze uznanie. Dzieci œwietnie przygotowane, 
piêknie poprzebierane z przejêciem przedstawia³y ja-
se³ka i razem z chórkiem anio³ków œpiewa³y kolêdy. W 
nagrodê otrzyma³y burzliwe oklaski od wpatrzonych w 
nich z zachwytem babæ i dziadków, ale to nie by³ je-
szcze koniec uroczystoœci. Okaza³o siê, ¿e ka¿da gru-
pa wiekowa przygotowa³a swój okolicznoœciowy pro-
gram s³owno-muzyczno-taneczny. Dzielne przedszko-
laki tañczy³y i tak oto œpiewa³y : 

„Babcia to starsza dziewczynkaW styczniu odby³y siê tradycyjne spotkania op³at-
Co kiedyœ mia³a usta jak malinkakowe, w czasie których sk³adano sobie wzajemne ¿y-
Mamê i tatê dobrze wychowa³aczenia na 2008 rok, przede wszystkim jednak kolêdo-
a w nagrodê wnuki dosta³awano. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguj¹ wystaw-
wnuki to w³aœnie my !!! ”ne i wzorowo zorganizowane Op³atki u nauczycieli, 

Wystêpy zakoñczono g³oœnym odœpiewaniem „100 cz³onków chóru „Oremus”, scholi, ministrantów i cz³on-
lat” i wrêczeniem w³asnorêcznie przygotowanych pre-ków zespo³u „Turbacyki” w Koninie, oraz u œw. Alberta 
zentów. Uroczystoœæ wypad³a wspaniale. w NiedŸwiedziu, sk¹d zamieszczamy tegoroczn¹ in-
     Po jej zakoñczeniu, w towarzystwie dyrektor przed-formacjê:
szkola J. Boruckiej mia³am okazjê obejrzeæ przed-20 stycznia w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz 
szkole „od œrodka”. Podziwia³am piêknie urz¹dzone Osób Niepe³nosprawnych w NiedŸwiedziu odby³o siê 
sale dla poszczególnych grup wiekowych przedszko-tradycyjne spotkanie jego cz³onków. Po przywitaniu 
laków. Bogaty wystrój sal i korytarzy, których œciany zebranych osób (w liczbie 80) przez ks. Dziekana M. 
stanowi³y t³o do barwnie wykonanych postaci z bajek Wójcika dzieci niepe³nosprawne wraz z m³odzie¿¹ z 
przez kadrê pedagogiczn¹, której nale¿y pogratulo-wolontariatu wyst¹pi³y w jase³kach. D³ugo przygoto-
waæ zdolnoœci artystycznych, pracowitoœci i zaanga-wywa³y siê do wystêpu przy pomocy opiekunów: sio-
¿owania.                                                 Anna Liberdastry Teresy oraz pañ: Joanny Cichañskiej i Katarzyny 

Filipiak. Wspólne kolêdy, piêkny wystrój sali stworzy³y 
radosny nastrój spotêgowany przybyciem œw. Miko³aja 

24 stycznia na pod-z prezentami. Przygotowano równie¿ s³odki poczê-
wórzu Komisariatu stunek.                                                      Maria Lupa 
Policji w Mszanie Dol-
nej ks. Dziekan M. 
Wójcik poœwiêci³ trzy 
nowe samochody po-
licyjne.  

W uroczystoœci 
wziê³o udzia³ repre-
zentatywne grono 

w³adz administracyjnych, samorz¹dowych i policyj-
nych. By³ starosta J. Pucha³a, wójtowie J. Potaczek i T. 
Patalita, burmistrz Mszany T. Filipiak, oraz Komen-
dant Powiatowy Policji z Limanowej. Gospodarze, na 
czele z miejscowym komendantem M. Szczepañ-
skim, zaprosili goœci na smaczny, symboliczny poczê-
stunek. Wœród prominenckich przemówieñ przewija³ 
siê mi³y dla ucha w¹tek pochwa³ kierowanych do w³adz 
administracyjno-samorz¹dowych Mszany Dolnej i Nie-
dŸwiedzia, dotycz¹cych dba³oœci i starañ o zapewnie-
nie ³adu i porz¹dku wyra¿aj¹ce siê m.in. we wsparciu 
pracy policji, o czym œwiadczy choæby znacz¹cy spon-
soring w zakupie poœwiêconych dziœ nowych pojaz-
dów policyjnych. 

Dodam, ¿e muzyczn¹ oprawê uroczystoœci zape-
wni³ m³odzie¿owy zespó³ regionalny „Gorcanie” z Nie-
dŸwiedzia.                                          Stanis³aw Stopa

Tu¿ przed udaniem siê na ferie zimowe przed-
szkolaczki pod opiek¹ swoich wychowawców i nau-
czycieli zorganizowa³y doroczny „Dzieñ Babci i Dziad-
ka”. Zaproszeni seniorzy z przejêciem ogl¹dali s³owno 
- muzyczne popisy swoich wnuków skierowane pod 
ich adresem. Wszêdzie panowa³a mi³a atmosfera; cia-
stko kawa, wspominki i czasem kolêdowanie. Nasz¹ 
redakcjê zaproszono w tym roku do przedszkola w Po-
rêbie Wielkiej, sk¹d poni¿szy opis obchodów sympa-
tycznego œwiêta:
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Od 1 lutego dzia³a na terenie naszej gminy Cen-
trum Kszta³cenia (tzw. kawiarenka internetowa), utwo-
rzone w ramach projektu “Wioska internetowa - kszta³- 3 lutego, w „niedzielê ostatkow¹” na wychodz¹-
cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich”. Mieœci siê cych po nabo¿eñstwach wiernych czekali przed ko-
ona w remizie OSP w NiedŸwiedziu (tu¿ obok gara¿y œcio³ami w naszej gminie roztañczeni i rozœpiewani 
samochodowych). W pomieszczeniu znajduje siê 10 „Cyganie”, kwestuj¹cy na rzecz Stowarzyszenia Osób 
stanowisk wyposa¿onych w nowoczesne komputery Niepe³nosprawnych im. œw. Brata Alberta w NiedŸwie-
pod³¹czone do internetu. Kawiarenka dostêpna jest dziu. Ofiarodawców obdarzyli s¹¿nistymi kolorowymi 
dla wszystkich (bez wzglêdu na wiek), choæ zdecydo- ca³usami pozostawionymi na ich licach, do tego nieŸle 
wanie dominuj¹c¹ czêœæ klienteli stanowi¹ dzieci i m³o- „pomalowali” ich twarze. Cenna to zabawa, bo i oby-
dzie¿ w wieku od 8 do 16 lat. Opiekê nad korzystaj¹- czaj ojców zachowany, i cel kwesty szlachetny. Dodaj-
cymi z kawiarenki sprawuj¹ Przemys³aw M¹kowski i my, ¿e do œpiewu i tañca przygrywali niedŸwiedzcy 
Lucyna Ko³odziej. W rozmowie  p. Lucyna chwali po- „Gorcanie”.                                                     S. Stopa
mys³ zorganizowania kawiarenki: - Pe³ni ona wa¿n¹ 

Z ostatniej chwilirolê edukacyjn¹ i rozrywkow¹ dla dzieci i m³odzie¿y, co 
uwidacznia siê w nieustannej obecnoœci chêtnych do 

W niedzielê, 2 marca odby³o siê w Koninie zebra-korzystania z niej. Szczególne nasilenie „ruchu” wido-
nie wiejskie w którym obok mieszkañców uczestni-czne jest po godz 
czyli miejscowi radni i cz³onkowie Rady So³eckiej. 15.00, kiedy to 
Urz¹d Gminy reprezentowa³ sekretarz M. M¹kowski, a przychodz¹ ucz-
zebranie prowadzi³ so³tys Cz. Kawala. niowie, aby pozy-

Zebrani podjêli jednog³oœnie decyzjê o przezna-skaæ z internetu 
czeniu pieniêdzy pozyskanych ze œcinki 50 kubików potrzebne im do 
drewna na ³awki do koœcio³a. Upowa¿nili te¿ Radê So-szko³y informa-
³eck¹ do podjêcia decyzji o formie i wielkoœci pomocy cje, albo uczyæ 
finansowej dla przedszkola na wyposa¿enie zaplecza siê jêzyków ob-
kuchennego. Z proœb¹ o tak¹ pomoc zwróci³a siê do cych. Im to w 
zebranych dyrektorka E. Kurek.  p ierwszej  ko-

Wielk¹ burzê wywo³a³a sprawa opodatkowania lejnoœci udostê-
dróg rolniczych i osiedlowych. Mieszkañcy, którzy o-pniamy nasze 
trzymali nakazy p³atnicze byli oburzeni. Na nic zda³y stanowiska - mó-
siê wyjaœnienia i t³umaczenia sekretarza M. M¹kow-wi p. Lucyna. Do-
skiego. S. Stopa obieca³ w imieniu radnych z Koniny, daje, ¿e dostêp 
¿e problem dróg zostanie jeszcze raz zg³oszony do po-do internetu jest 
nownego rozpatrzenia na najbli¿szej sesji.     S. Stopa  ca³kowicie za-

b e z p i e c z o n y  
przed mo¿liwo-

œci¹ wejœcia na tzw. „strony szkodliwe”.   
Dodaæ nale¿y, ¿e kawiarenka oblegana jest od rana 

do wieczora, a w ferie chêtni do skorzystania z niej mu-
sieli siê organizowaæ w kolejki. Czynna jest od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzinach od 10.00 do 19.00, a w 
soboty i niedziele od 11.00 do 14.00. Wstêp jest wolny, 
a korzystanie z sieci komputerowej bezp³atne. Zainte-
resowanych zapraszamy do jej odwiedzenia.    

                                                                  S. Stopa
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      Okazale prezentuj¹ siê ca³kowicie odnowione
zaplecze kuchenne oraz sanitariaty 
w przedszkolu w Koninie.                    



dzy ma³o. Ogólnie rzecz bior¹c, sy- bardzo skomplikowana. Jest kilka 
tuacja jak tu, w Zwi¹zku, który prze- bardzo trudnych problemów, które 
¿ywa³ k³opoty finansowe. Trudno stoj¹ przed nami do rozwi¹zania. 
by³o tego wyzwania nie podj¹æ, Czy wszystkie gminy - ucze-
choæ wszyscy pewnie wiemy, ¿e je- stnicy Zwi¹zku wnios³y wyzna-
den cz³owiek niewiele zrobi. Podej- czone kwoty na jego utrzymanie? 
muj¹c wyzwanie dokonania czegoœ Przypominam, ¿e nasza Gmina 
w Zwi¹zku, liczy³em na to i liczê, ¿e wy³o¿y³a na ten cel 700 tys. z³.Zwi¹zek Gmin Dorzecza Gór-
jest to mo¿liwe do zrobienia tylko Wszystkie gminy przekaza³y nej Raby i Krakowa powsta³ w 
wspólnymi si³ami z udzia³owcami przypadaj¹ce na nie czêœci œrod-1994 roku. Obecnie skupia 14 
tego Zwi¹zku, czyli burmistrzami i ków finansowych. Uczyni³y to w ter-gmin oraz miasto Kraków. Dzia³a-
wójtami. Mo¿emy zrobiæ spójny i minie do koñca zesz³ego roku. nia Zwi¹zku koncentruj¹ siê na 
dobry plan, który razem bêdziemy Dziêki tej pomocy mo¿na by³o sp³a-realizacji kompleksowego pro-
realizowali.   ciæ wszystkie zobowi¹zania wyma-gramu ochrony wód w dorzeczu 

Jaka jest obecnie sytuacja gane wobec wierzycieli zewnêtrz-rzeki Raby, poprzez budowê o-
prawna i finansowa Zwi¹zku ? nych. Wysokoœæ kwot zosta³a nali-czyszczalni œcieków, moderniza-

Sytuacja Zwi¹zku jest nadal tru- czona na podstawie wk³adów i u-cji ju¿ istniej¹cych oraz budowê 
dna. W zesz³ym roku nie mieliœmy w dzia³ów gmin w poszczególne za-systemów kanalizacji sanitar-
ogóle p³ynnoœci finansowej. Praco- dania realizowane na ich terenie. nych. Nasza Gmina partycypo-
wnicy Zwi¹zku przez trzy miesi¹ce Do ka¿dego zadania, które jest rea-wa³a w kosztach budowy oczy-
nie otrzymywali wynagrodzeñ. Za- lizowane na terenie gminy, wnosi szczalni w Mszanie Dolnej, z kolei 
jête by³y konta przez komornika. W ona swój wk³ad. Suma tych wk³a-Zwi¹zek przy wspó³udziale finan-
tej chwili to ju¿ zosta³o wyprowa- dów mówi³a o tym, ile zadañ inwe-sowym naszej Gminy realizuje 
dzone na tyle, ¿e takiej sytuacji ju¿ stycyjnych zosta³o zrobionych. Im zadania kanalizacyjne na naszym 
nie ma. Natomiast jest wiele innych wiêcej ich zosta³o wykonanych, to obszarze. Rozmawiam z obec-
problemów m. in. gospodarka œcie- si³¹ rzeczy partycypowa³a ona w nym Prezesem Zwi¹zku Roma-
kowa. wiêkszym procencie wk³adu, które-nem Duchnikiem. 

Ja uwa¿am, ¿e Zwi¹zek ma za go na rzecz Zwi¹zku musia³a doko-
sob¹ ogromne sukcesy. Uda³o siê naæ. Proszê o krótk¹ autoprezen-
na terenie wszystkich 14 gmin wy-  Kiedy nasza Gmina, zgodnie z tacjê dla Czytelników „Zgody”.
konaæ przedsiêwziêcia na kwotê umow¹, za udzielon¹ pomoc sta-Mam 55 lat, za sob¹ parê sta-
prawie 170 mln z³. przy udziale gmin nie siê w³aœcicielem maj¹tku nowisk, które zajmowa³em, z wy-
na poziomie oko³o 30% . Sytuacja fi- Zwi¹zku znajduj¹cego siê na jej kszta³cenia jestem mgr in¿. techni-
nansowa w dalszym ci¹gu nie zo- terenie?kiem rolnictwa. Realizujê konsek-
sta³a rozwi¹zania. Zwi¹zek ma je- Taki zamiar jest. W tej chwili gro-wentnie to, co sobie postanowi³em, 
szcze zobowi¹zania d³ugotermino- madzimy wnioski gmin o przejêcie mianowicie uzupe³niam swoje wy-
we. Zaci¹gn¹³ kiedyœ po¿yczki na kanalizacji na w³asnoœæ na swoim kszta³cenie na studiach podyplo-
realizacjê przedsiêwziêæ, tych po- terenie. Wszystkie gminy bêd¹ mo-mowych. Kiedy by³em starost¹ li-
¿yczek jest jeszcze parê milionów g³y wyst¹piæ z takim wnioskiem. manowskim, czêsto odwiedza³em 
do sp³aty. Ma równie¿ zad³u¿enia Wartoœæ tych inwestycji jest kilka-wasz¹  gminê i mia³em zaszczyt po-
wewnêtrzne w stosunku do gmin krotnie wiêksza od udzielonej przez znaæ jej wspania³ych mieszkañców. 
uczestników jak równie¿ dokoñcze- gminê pomocy.  Spotykaliœmy siê na ró¿nych uro-
nie 4 zadañ, po jednym  w Kasince Czy Zwi¹zek bêdzie siê ubie-czystoœciach, spotkaniach, obra-
Ma³ej, Rabie Wy¿nej, Tokarni i Pci- ga³ o dalsz¹ pomoc w gminach ?      dach. 
miu. Na dzieñ dzisiejszy takiego za-Dlaczego zdecydowa³ siê Pan 

Czy Zwi¹zek bêdzie dzia³a³ na- miaru nie mamy. Natomiast to zale-obj¹æ stanowisko Prezesa wie-
dal, czy mo¿e zmierza ku likwi- ¿y nie tyle od prezesa, co od w³aœci-dz¹c, ¿e sytuacja w jakiej znalaz³ 
dacji ? cieli i ich decyzji o dalszym losie siê Zwi¹zek by³a bardzo trudna.    

Myœlê, ¿e uda siê wypracowaæ Zwi¹zku. Ró¿ne sytuacje mog¹  Gdziekolwiek obejmowa³em 
takie decyzje, które bêd¹ racjonal- zmusiæ gminy do tego, aby nie pro-stanowiska oprócz pierwszego czy-
ne na przysz³oœæ. Na dzieñ dzisiej- wadziæ dzia³alnoœci w nastêpnych li Dyrektora Pañstwowego Oœrodka 
szy jest wola, aby pójœæ do przodu, latach, tylko likwidowaæ. W zwi¹zku Maszynowego, wszêdzie by³y po-
zakoñczyæ rozpoczête przedsiê- z tym, je¿eli siê bêdzie likwidowaæ dobne wyzwania, czy to na stano-
wziêcia, a tak¿e wstêpnie ustaliæ, Zwi¹zek, to trzeba posp³acaæ zobo-wisku burmistrza czy na stanowi-
czy za dwa lata koñczymy dzia³al- wi¹zania.sku Starosty Limanowskiego. Pro-
noœæ Zwi¹zku, którego sytuacja jest blemów by³o bardzo du¿o, a pieniê-
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Pieni¹dze na pokrycie zobowi¹- przygotowa³ wnioski w tej sprawie niewa¿ jest to niezgodne z rachun-
zañ trzeba sk¹dœ mieæ. Dlatego te¿ do konsultacji przez uczestników kiem ekonomicznym. To jest pro-
nie potrafiê jednoznacznie odpo- gmin czyli wójtów i burmistrzów.      blem, który siê pojawi przy tego typu 
wiedzieæ na Pani pytanie. Sytuacja  W planach Zwi¹zku na lata inwestycjach. Teraz to trzeba po-
jest na tyle w tej chwili skompliko- 2006-2008 by³a realizacja zadania wiedzieæ naszej spo³ecznoœci. Je-
wana, ¿e trudno przewidzieæ  jasn¹ „Kanalizacja sanitarna wsi Koni- ¿eli siê dogadamy, ktoœ policzy, 
perspektywê Zwi¹zku. na, Porêba Wlk., Koninki i czêœæ mieszkañcy powiedz¹, ¿e siê godz¹  

Jak przedstawia siê gospo- NiedŸwiedzia”. Jak ta sprawa wy- to wtedy bêdzie ³atwo zrealizowaæ. 
darka œciekowa o której wcze- gl¹da na dzieñ dzisiejszy ? Natomiast je¿eli siê oka¿e, ¿e dla 
œniej Pan wspomina³ ?  Myœlê, ¿e w najbli¿szym czasie mieszkañców nie bêdzie to do 

 Problem jaki mamy teraz, je¿eli bêdziemy mogli Pañstwu wspólnie prze³kniêcia, to pytanie, kiedy to bê-
chodzi o gospodarkê œciekow¹, to z Wójtem powiedzieæ, ile by koszto- dzie zrobione nie znajdzie odpo-
problem taryf, czyli - ile p³a- wiedzi. 
cimy za œcieki? Je¿eli pozy- Dlaczego, zdaniem Pa-
skujemy œrodki zewnêtrzne na Wójt J. Potaczek  zrezy-
to musimy tak gospodarzyæ gnowa³ z cz³onkostwa w 
na wytworzonym maj¹tku, Zarz¹dzie Zwi¹zku?
¿eby odp³atnoœæ z tytu³u po- Dla mnie ta decyzja - po-
krywanych œcieków pokry- wiedzmy - jest przykra. Wójt 
wa³a wszystkie koszty, jakie w³o¿y³ bardzo du¿o pracy w 
wynikaj¹ z rachunku ekono- poprzednim okresie jak i te-
micznego a zwi¹zane z przy- raz kiedy ja jestem przewod-
jêciem i oczyszczeniem tej nicz¹cym tego Zwi¹zku. U-
iloœci. Tu siê pojawiaj¹ pro- dzieli³ mi bardzo du¿o wska-
blemy tego typu, ¿e przed- zówek, rad i pomocy. Prze-
siêwziêcia w naszych miej- mierzyliœmy w sprawach 
scowoœciach, gdzie s¹ d³ugie ka- wa³o to przedsiêwziêcie i jak by siê zwi¹zkowych parê tysiêcy kilome-
na³y powoduj¹ tak¹ sytuacjê, ¿e od- to przenios³o na taryfy, po czym trów, odbyliœmy wiele spotkañ. Tê 
p³atnoœæ za metr szeœcienny œcie- przeprowadzimy obszern¹ konsul- decyzjê staram siê zrozumieæ, po-
ków wychodzi bardzo du¿a. Pow- tacjê spo³eczn¹. Je¿eli wybuduje niewa¿ przepracowa³ spo³ecznie ty-
staje pytanie, czy mieszkañcy bêd¹ siê kanalizacjê i metr szeœcienny le lat na niwie Zwi¹zku i teraz do-
chcieli p³aciæ za œcieki? Jesteœmy œcieków bêdzie musia³ kosztowaæ brze by by³o, aby popracowali inni. 
na etapie przeprowadzania rachun- np. 15 z³., to jest pytanie: czy s¹ go- Szczególnie ci, na których terenie 
ków ekonomicznych i wychodz¹ towi ten ciê¿ar ponosiæ. Ze œrodków trzeba dokoñczyæ zadania.     
rzeczy niepokoj¹ce. Przez lata ceny europejskich, a z takich bêdziemy Dziêkujê za rozmowê w imie-
œcieków utrzymywane by³y niezgo- korzystaæ przy budowie kanalizacji, niu Czytelników i w³asnym oraz 
dnie z rachunkiem ekonomicznym. nie bêdzie takiej sytuacji, ¿e je¿eli ¿yczê Panu sukcesów w pracy.          
W tej sytuacji w 2008 r. ceny za œcie- cena za metr szeœcienny wyjdzie 15 
ki bêd¹ podwy¿szone. Zwi¹zek ju¿ z³. to bêdzie mo¿na p³aciæ 5 z³., po- Rozmawia³a Anna Liberda 
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Tegoroczne plany  Kalendarz imprez kulturalnych w których nasze ze-
spo³y wezm¹ udzia³:kulturalne GOK-u

 1. Regionalny Przegl¹d Kolêdniczy w Kasinie Wiel- 
     kiej - styczeñ.  1. Parafialny konkurs kolêd - styczeñ.
 2. “Góralski Karnawa³” w Bukowinie - luty.  2. Parafialne konkursy palm - marzec.
 3. “Druzbacka” w Podegrodziu - maj.  3. Konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli 
 4. “Saba³owe Bajania” w Bukownie - sierpieñ.      gminnych - 2 kwiecieñ.
 5. “Limanowska S³aza” w Limanowej - listopad.  4. Uroczystoœæ 3 Maja.

  5. Majówka na Orkanówce - ostatnia sobota maja.  Uwaga: Kalendarz powy¿szych imprez, zarówno 
  6. Koncert muzyczny - czerwiec. lokalnych jak i wyjazdowych mo¿e ulec zmianie (w za-
  7. “Lato pod Turbaczem” -  czêœæ I - lipiec. le¿noœci od zaproszeñ i mo¿liwoœci uczestnictwa).
  8. “Lato pod Turbaczem” -  czêœæ II - sierpieñ.
  9. Do¿ynki gminne - pierwsza niedziela wrzeœnia.
 10. Spotkanie autorskie z Markiem ̄ o³¹dkiem.  
 11. Posiady zagórzañskie u Orkana - wrzesieñ.
 12. Spotkanie biesiadne z ludŸmi starszymi.
 13. Œwiêto Niepodleg³oœci - 11 listopada.
 14. “Miko³ajki” dla przedszkolaczków -  grudzieñ.
 15. Jubileusz 50 i 25-lecia po¿ycia par ma³¿eñskich.



ne podziêkowania za wykonanie in- STYCZNIOWA
westycji w poszczególnych so³ec-
twach od siebie i mieszkañców Sesja bud¿etowa mia³a miej-
przekazali radni K. Wsolak, M. Flor- sce 14.01.2008 r. Uczestniczyli w 
czak, F. Krzysztofiak i B. Cichañ- niej obok radnych Wójt gminy, dy-
ska.  rektorzy szkó³ i przedszkoli, so³tysi 

4. Podjêcie nastêpuj¹cych u- oraz S. Potaczek - cz³onek Zarz¹du 
chwa³: Powiatu. 

- zatwierdzenie zmian miejsco-    Tematem wiod¹cym by³ bud¿et 
wego planu zagospodarowania gminy na bie¿¹cy rok opracowany 
gminy NiedŸwiedŸ przez Sylwiê Smreczak. Jego pro-

- wyra¿anie zgody na przyst¹- jekt radni otrzymali wczeœniej  i mie-
pienie do zmiany miejscowego pla- li mo¿noœæ zapoznania siê z jego 
nu zagospodarowania przestrzen- planowanymi dochodami i wydatka-
nego gminy NiedŸwiedŸ, po uprzed- mi. Niektóre z nich szczegó³owo o-
nim wys³uchaniu propozycji przed- mówi³ Wójt gminy. Radni wys³uchali 

GRUDNIOWA stawionych przez S. Potaczek - pra- tak¿e pozytywnej opinii Komisji Bu-
cownicê Urzêdu, d¿etu i Finansów wyra¿onej przez 

W ostatni dzieñ starego 2007 ro- - uchwalenie gminnego progra- E. Krzysztofiaka - przewodnicz¹-
ku radni zebrali siê na uroczystej mu profilaktyki i rozwi¹zywania pro- cego tej¿e komisji.  Po dyskusji bu-
sesji. Uczestniczyli w niej tak¿e wójt blemów alkoholowych na 2008 rok 
J. Potaczek, so³tysi, pracownicy U- przedstawionego przez M. Haras. 
rzêdu: M. M¹kowski, S. Smreczak, - zatwierdzenie zmian w bud¿e-
S. Potaczek. M. Haras. Obecni byli cie gminy na 2007 rok przedstawio-
tak¿e: S. Potaczek - cz³onek Zarz¹- nym przez skarbnika S. Smreczak.
du Powiatu oraz A.Gruszczyk i M. Gor¹c¹ dyskusjê wywo³a³a spra-
Krzan, zaœ obradom przewodzi³ M. wa odwiertów geotermalnych. W 
Domaga³a. dyskusji rozpatrywano ró¿ne kon-

Oto wa¿niejsze w¹tki tematycz- cepcje przysz³ego zagospodarowa-
ne z przebiegu sesji. nia oraz poszukiwania strategicz-

1. Wyst¹pienie Wójta J. Potacz- nego inwestora na prowadzenie na-
ka, który obszernie i szczegó³owo ukowych prac badawczych. G³os 
poinformowa³ o swojej pracy miê- zabierali miêdzy innymi A. Grusz-
dzy sesjami, a na zakoñczenie swe- czyk, M. Florczak, Z.Rycerz i M. My-
go wyst¹pienia przekaza³ serdecz- sza. d¿et gminy na rok 2008 zosta³ jed-
ne podziêkowania na rêce S. Pota- Dowiedzieliœmy siê tak¿e, i¿ we- nog³oœnie uchwalony za co Wójt po-
czka dla w³adz Starostwa Limanow- spó³ ze Zwi¹zkiem Gmin Dorzecza dziêkowa³ radnym jak i skarbnikowi 
skiego za po³o¿enie dywanu asfal- Górnej Raby i Krakowa rozpoczêto S. Smreczak, za jego przygotowa-
towego na drogach w Koninie i Po- kontrolê pod³¹czeñ kanalizacyjnych nie. 
rêbie Górnej.  i wody. Okaza³o siê, ¿e w jednym na Oprócz bud¿etu rozpatrzono 

2. Dyskusja radnych z udzia³em dziesiêæ sprawdzonych pod³¹czeñ równie¿ kilka istotnych spraw i pod-
osób obecnych na sesji, sumuj¹ca wykryto usterki. W zwi¹zku z tym jêto nastêpuj¹ce decyzje: 
ca³oroczne dokonania. Radni oce- cena jak¹ p³aci siê za pobór wody i - ustalono wysokoœæ op³aty za po-
nili, ¿e miniony rok by³ dobry i owo- œcieki w niektórych przypadkach nie si³ki w sto³ówce szkolnej (cena jed-
cny dla ca³ej Gminy. Realizowa- odzwierciedla rzeczywistoœci i da- nego posi³ku wynosiæ bêdzie 1,5 z³.)     
nych by³o wiele inwestycji. Wykona- leko odbiega od faktycznego zu¿yt- - ustalono górn¹ stawkê op³at za 
nych zosta³o wiele kilometrów dróg kowania wody oraz odprowadzania wywóz œmieci. 
gminnych. œcieków. Bêd¹ prowadzone dalsze     Jak ju¿ informowaliœmy wzros³a 

3.Wyst¹pienie S. Potaczka, któ- kontrole. Chc¹c unikn¹æ podwy¿ek stawka za wywóz œmieci. Wywóz 
ry przekaza³ noworoczne ¿yczenia cen œcieków, trzeba uszczelniæ ka- jednego kontenera kosztuje gminê 
dla Rady Gminy i Wójta od Staro- nalizacjê, a wszystkie po³¹czenia 267 z³, zaœ wywóz œmieci miesiê-
stwa Limanowskiego oraz poinfor- zostan¹ naniesione na mapê. cznie z ca³ej gminy to koszt 18.000 
mowa³ zebranych o tym, ¿e w 2009 Koñcowa czêœæ sesji przybra³a z³. Wp³ywy z op³at za œmieci od mie-
roku planuje siê ukoñczyæ remont odœwiêtny charakter. Zebrani w sali szkañców wynosz¹ od 5-6 tys. z³. 
wszystkich dróg powiatowych znaj- obrad po³amali siê op³atkiem sk³a- Dyskutowano nad ró¿nymi mo-
duj¹cych siê na terenie naszej gmi- daj¹c sobie nawzajem ¿yczenia i  ¿liwoœciami sk³adowania i wywozu 
ny. œpiewaj¹c kolêdy. œmieci (np..zamiast kontenerów 

S.Stopa w imieniu radnych z Ko- Anna Liberda pla-stikowe, kolorowe pojemniki lub 
niny i jej mieszkañców podziêkowa³ worki). Sprawê pozostawiono do 
Wójtowi i Radzie Gminy za wyko- przedyskutowania na zebraniach 
nanie czterech wa¿nych inwestycji wiejskich i wys³uchania opinii mie-
dla Koniny i zaproponowa³ nastêp- szkañców w tej sprawie.   
ne cztery równie wa¿ne, z proœb¹ o

Anna Liberda Ich realizacjê w 2008 roku. Podob-
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nionych w gorczañskiej ostoi, w³¹-
czonej do sieci obszarów chronio-
nych Natura 2000.

Dla nauczycieli nauczania zinte-
growanego, którzy chc¹ realizowaæ 
program edukacyjny Czym skorup- nych, którzy widz¹ potrzebê posze-Gorczañski Park Narodowy za-
ka za m³odu nasi¹knie, czyli jak po- rzenia wiedzy o miejscu zamiesz-prasza wszystkich zainteresowa-
kochaæ przyrodê aby ona pokocha- kania. Liczymy, ¿e potem bêd¹ mo-nych Gorcami i gorczañsk¹ przyro-
³a nas … w dniach: 6 - 7.06.2008 r. gli przekazaæ swoje wiadomoœci go-d¹ do udzia³u w organizowanych 
organizujemy warsztaty przygoto- œciom, informuj¹c ich o tym co warto przez nas imprezach edukacyj-
wawcze.  zobaczyæ w najbli¿szej okolicy i nych. Nasz¹ ofertê kierujemy do 

Podczas zajêæ uczestnicy po- gdzie wybraæ siê na wycieczkê.  uczniów i nauczycieli szkó³ podsta-
znaj¹ zakres tematyczny programu Przez ca³y rok w dyrekcji GPN w wowych i gimnazjów oraz do od-
oraz aktywne metody jego realiza- Porêbie Wielkiej mo¿na ogl¹daæ wiedzaj¹cych Gorce turystów, 
cji. Wszyscy otrzymaj¹ pakiet edu- ró¿norodne wystawy. W marcu i wczasowiczów, a przede wszystkim 
kacyjny, zawieraj¹cy potrzebne do kwietniu zapraszamy na wystawê mieszkañców naszej gminy.
wdro¿enia programu w swoich prac plastycznych - malarstwo, gra-W dniach  9 - 10 maj  2008 r., jak 
szko³ach materia³y dydaktyczne. fika i p³askorzeŸba - Agnieszki Ma-co roku, organizujemy warsztaty 

Dla odpoczywaj¹cych w Gor- mak, nauczyciela plastyki w Zespo-szkoleniowe dla nauczycieli pt. Gor-
cach turystów zaplanowaliœmy w o- le Szkó³ w Ujanowicach. Wystawê ce w sieci Natura 2000. Uczestnicy 
kresie wakacji dwie plenerowe im- fotograficzn¹, prezentuj¹c¹ Gorce dowiedz¹ siê na czym polega sy-
prezy edukacyjne: w sieci obszarów chronionych Na-stem ochrony przyrody Natura 2000 

- 6.07.2008 r. w Ochotnicy Gór- tura 2000, bêdzie mo¿na ogl¹daæ w  i jak funkcjonuje na terenie Gorców. 
nej, któr¹ zorganizujemy we wspó³- maju i  czerwcu. W czasie wakacji Poprzez udzia³ w zajêciach poznaj¹ 
pracy z Gminnym Oœrodkiem Kul- zaprezentujemy na fotografiach bo-ró¿norodne, aktywne metody nau-
tury, gactwo gorczañskiej puszczy.  W o-czania tego zagadnienia. Tegorocz-

- 10.08.2008 r. w NiedŸwiedziu kresie wysypu grzybów tj. we wrze-ne warsztaty poprowadz¹ pracow-
zorganizowan¹ we wspó³pracy z œniu i paŸdzierniku poka¿emy wy-nicy Pracowni Naukowo - Edukacyj-
Gminnym Oœrodkiem Kultury. stawê przybli¿aj¹c¹ interesuj¹cy nej GPN, a tak¿e Micha³ Miazga z 

Postaramy siê pokazaæ przyro- œwiat grzybów. Pod koniec roku, w Regionalnego Centrum Edukacji  
dê i walory kulturowe Gorców „na listopadzie i grudniu, zaprezentu-Ekologicznej w Warszawie. Nau-
weso³o” poprzez zabawy i konkur- jemy prace plastyczne Ewy Majer-czyciele uzyskaj¹ zaœwiadczenia o 
sy. czak - nauczyciela plastyki.ukoñczeniu formy doskonalenia za-

W sierpniowe i lipcowe soboty 
wodowego, wydane przez Ma³opol- Zapraszamy na nasz¹ now¹ zapraszamy na wycieczki z prze-
skie Centrum Doskonalenia Zawo- stronê internetow¹:wodnikiem. Ka¿da z nich bêdzie 
dowego Nauczycieli, Oddzia³ w No-

mia³a swój szczególny temat. Zain-  wym S¹czu. 
teresowanych roœlinnoœci¹ gor-

Tegoroczny konkurs dla ucz-
czañskich polan zapraszamy 

niów szkó³ podstawowych i gimna-
5.07.2008r., szlakiem gorczañskich - na której znajduj¹ siê wiado-zjów og³oszony zostanie w marcu 
legend wêdrowaæ bêdziemy 9 sier- moœci o Gorczañskim Parku Na-br., a jego tematyka tak¿e bêdzie 
pnia 2008 r., a bogate ¿ycie gór- rodowym i Gorcach a tak¿e wszy-wi¹za³a siê z zagadnieniami syste-
skiego potoku poznamy 23.08.2008 stkie og³oszenia i aktualnoœci. mu Natura 2000. Do wszystkich 

Dok³adne informacje o terminie i 
wspó³pracuj¹cych z GPN szkó³ Ewa Strauchmannmiejscu spotkania z przewodnikiem 
podstawowych i gimnazjów wyœle-

zainteresowani znajd¹ na plaka-
my regulamin. 

tach i naszej stronie internetowej.
Uczniów klas V szkó³ podstawo-

W niedzielê, 22.06.2008 r. pla-
wych z gminy NiedŸwiedŸ zapra-

nujemy zorganizowanie spotkania 
szamy 27.05.2008 roku do dyrekcji 

informacyjnego pt: Walory przyrod-
GPN w Porêbie Wielkiej na imprezê 

nicze i kulturowe Gorców, zasady 
edukacyjn¹ z okazji Europejskiego 

korzystania z terenu GPN. Adresu-
Dnia Parków Narodowych.

jemy je przede wszystkim do w³a-
Podczas zabaw i konkursów po-

œcicieli gospodarstw agroturystycz-
znamy rzadkie gatunki ptaków chro

 www.gorczanskipark.pl,
i www.gorcepn.pl, 
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to konsultacja wa¿- Na co licz¹ przedsiêbiorcy? 89% 
nych decyzji maj¹- badanych polskich przedsiêbiorców o-
cych istotny wp³yw na powiada siê za wprowadzeniem syste-
ich kondycjê, to tak¿e mu podatkowego z niskimi stawkami, 
lobbing i promocja bez ¿adnych ulg i zwolnieñ. 88% chce 

Pose³ Ziemi Limanowskiej Broni- przedsiêbiorczoœci, to jednolitej stawki podatku CIT. 66% 
s³aw Dutka, Starosta Jan Pucha³a, Wi- wreszcie organizacja ró¿nego rodzaju chce jednolitej stawki podatku VAT, ale 
cestarosta F. Dziedzina oraz Prezes Ra- spotkañ, seminariów i paneli dyskusyj- znacznie obni¿onego. Liczymy wiêc na 
dy Przedsiêbiorczoœci Powiatu Lima- nych, w którym dzisiaj bierze udzia³ prosty i przejrzysty system podatkowy. 
nowskiego Stanis³aw G¹ga³a przywi- Pan Wicepremier i Minister Gospodar- Na niskie, proste, stabilne podatki od 
tali, nastêpnie przy skocznych dŸwiê- ki Waldemar Pawlak. Jest mi niezmier- firm i osób fizycznych, a one bêd¹ za-
kach wi¹zanki góralskich marszów gra- nie mi³o, ¿e w imieniu tak licznie zgro- chêca³y do oszczêdnoœci, do inwestycji 
nych przez orkiestrê stra¿ack¹ z Msza- madzonych przedsiêbiorców i ludzi i do tworzenia nowych miejsc pracy. 
ny Dolnej wprowadzili do Sali Bankie- zwi¹zanych z przedsiêbiorczoœci¹ Stwierdzamy, ¿e obni¿enie kosztów 
towej Firmy „Ima”, przyby³ych ze sto- mam zaszczyt powitaæ Pana Premiera, pracy jest warunkiem podstawowym 
licy goœci z Wicepremierem i Mini- który, mimo tak rozlicznych obowi¹z- rozwoju gospodarczego kraju. 
strem Gospodarki Waldemarem Pawla- ków, znalaz³ na tyle czasu, by tu przy- Jan Pucha³a - Starosta Limanowski 
kiem na czele. Wicepremierowi towa- jechaæ na Ziemiê Limanowsk¹ i to w jednoczeœnie wspó³organizator panelu 
rzyszyli pos³owie W. Woda i Jañczyk. takim okresie, gdy Rz¹d obchodzi s³yn- scharakteryzowa³ region, którym kie-

Panelowe spotkanie dyskusyjne n¹ „studniówkê”. ruje, oraz zaprezentowa³ aktualny stan 
poœwiêcone problemom rozwoju Panie Premierze! Szanowni Pañ- gospodarczy powiatu limanowskiego 
przedsiêbiorczoœci w kontekœcie pla- stwo! Nasze firmy, dzia³aj¹ce tu, na (10 miejsce w Polsce i 1-wsze w Ma³o-
nowanych dzia³añ rz¹du zorganizowali Ziemi Limanowskiej i nie tylko, ich polsce w wielkoœci inwestycji). Powie-
wspólnie Rada Przedsiêbiorczoœci Po- ekonomika jest integraln¹ czêœci¹ ca³ej dzia³ m.in.: 
wiatu Limanowskiego i Starostwo Po- krajowej gospodarki. Nasze firmy na- - Powiat limanowski s³ynie aktyw-
wiatowe w Limanowej. tychmiast reaguj¹ na wszystkie trendy i noœci¹ i zapobiegliwoœci¹ mieszkañ-

Zaprosili na nie starostów, wójtów, te pozytywne i te negatywne. P³aca pol- ców. Ludzie siedz¹cy na tej sali, przed-
burmistrzów, radnych powiatowych i skiego robotnika, to oko³o 25% p³acy siêbiorcy Ziemi Limanowskiej dobrze 
gminnych, przedstawicieli samorz¹- robotnika europejskiego. Zad³u¿enie wykorzystali szansê, która da³a tran-
dów lokalnych, kierowników instytucji wewnêtrzne naszego kraju wynosi po- sformacja ustrojowa. Czêsto zaczynali 
i urzêdów zwi¹zanych z tematyk¹ nad 500 miliardów z³otych, co daje œre- od jednoosobowej dzia³alnoœci, by po-
przedsiêbiorczoœci oraz licznie przy- dnio 18.000 z³ d³ugu na ka¿dego oby- tem okrzepn¹æ i rozwin¹æ siê. Dzisiaj to 
by³ych przedsiêbiorców zrzeszonych w watela naszego kraju. Zgodnie z naj- przedstawiciele prê¿nych, dynamicz-
Radzie Przedsiêbiorczoœci a tak¿e dzia- nowszym raportem Banku Œwiatowego nych firm, dzia³aj¹cych czêsto na tere-
³aj¹cych na terenie Polski Po³udnio- Polska zajmuje odleg³e, 125 miejsce nie nie tylko Polski, ale i Unii Europej-
wej.     wœród 178 ocenianych krajów w od- skiej, a nierzadko w œwiecie. Mam na-

Przyby³ych powita³ i do tematyki niesieniu do kwestii p³acenia podat- dziejê, ¿e w trakcie tego spotkania i oni 
panelu wprowadzi³ S. G¹ga³a, który   ków. Od pocz¹tku roku rosn¹ ceny ga- zabior¹ g³os, by zwróciæ uwagê p. Pre-
m.in. powiedzia³: 28 IV 2004 r. w prze- zu, pr¹du, benzyny. Dro¿eje ¿ywnoœæ. miera na te uregulowania, które stano-
dedniu wejœcia Polski w struktury Unii Rosn¹ podatki lokalne. Roœnie inflacja wi¹ barierê na drodze rozwoju przed-
Europejskiej powo³ana zosta³a na tere- - osi¹gnê³a 4%.Podro¿ej¹ kredyty, czyli siêbiorczoœci. Mieszkañcy powiatu li-
nie Ziemi Limanowskiej Rada Przed- rosn¹ koszty. Jak tu byæ przedsiêbior- manowskiego to ludzie zorganizowani, 
siêbiorczoœci, dzisiaj przez niektórych czym i konkurencyjnym? Do tego ma- odpowiedzialni i bardzo pracowici, a 
nazywana „Gospodarczym Parlamen- my skomplikowane, niestabilne prawo. zarazem niejednokrotnie ludzie wybit-
tem Limanowszyzny”. Rada skupia kil- Jego zmor¹ jest lub by³a notoryczna ni i utalentowani. Wystarczy, ¿e wy-
kadziesi¹t najlepszych firm, jest otwar- modyfikacja. Jeden z podatków w ci¹- mieniê tu takie nazwiska jak J. Beck, J. 
ta na firmy nastêpne i daje zatrudnienie gu ostatnich kilkunastu lat by³ nowe- Marek, czy W³. Orkan. 
ponad 3 tysi¹com osób. Te firmy tu fun- lizowany 130 razy. Starosta poruszy³ problemy budo-
kcjonuj¹, tu p³ac¹ swoje podatki, i akty- Szanowni Pañstwo! Nam, przed- wy krytej p³ywalni, dróg na terenie 
wnie w³¹czaj¹ siê we wszystkie spo³e- siêbiorcom, znu¿y³y i znudzi³y siê ci¹g- Mszany Dolnej, Limanowej i Nowego 
czne, kulturalne, sportowe i gospodar- ³e afery i aferki. Mamy dosyæ rozbijania S¹cza, budowy basenów geotermal-
cze  przedsiêwziêcia  Ziemi  Limanow- i k¹pania komputerów. Mniej t³uma- nych w Porêbie Wielkiej i uzdrowiska 
skiej. G³ówne cele to: wymiana infor- czenia, a wiêcej konkretów.  Po prostu; w Szczawie. Zwróci³ siê do premiera o 
macji i doœwiadczeñ miêdzy przedsiê- szkoda marnowaæ czasu pora na zmia- wsparcie finansowe potrzebne do rea-
biorcami,  a   samorz¹dami   lokalnymi ny! lizacji tych inwestycji.  
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Po wyst¹pieniu Starosty, przy ne wykonaj¹ swoj¹ robotê dobrze i efe- mamy szansê staæ siê liderem rolnym w 
gromkim aplauzie na mównicê wszed³ ktywnie. Zale¿y nam na tym, ¿eby w Europie… 
Wicepremier i Minister Gospodarki tych dzia³aniach, które podejmujemy Po wyst¹pieniu Premiera do g³osu 
Waldemar Pawlak. Dziêkuj¹c za za- skupiæ siê przede wszystkim na tym, doszli sami zainteresowani, czyli 
proszenie przyzna³, ¿e jego obecnoœæ w aby stworzyæ jak najlepsze warunki do przedsiêbiorcy. Mocno i nie przebiera-
Limanowej to przede wszystkim zas³u- prowadzenia dzia³alnoœci gospodar- j¹c w s³owach wylewali swoje ¿ale na 
ga i skutek uporu i nacisku pos³a Bro- czej. To wyraŸnie pokazuje w jakim gnêbi¹cy ich biurokratyczny gorset, na 
nis³awa Dutki. W swoim obszernym kierunku powinna dzia³aæ nasza koa- rzucane im pod nogi k³ody, na liczne 
wyst¹pieniu podsumowa³ dotychcza- licja w obszarze gospodarczym. Przy- przeszkody utrudniaj¹ce im dzia³al-
sowe poczynania rz¹du, przedstawi³ jêliœmy i przygotowaliœmy propozycjê noœæ. Ze szczególn¹ krytyk¹ spotka³a 
zarys dalszej strategii na polu gospo- dotycz¹c¹ redukcji obci¹¿eñ admini- siê zagmatwana, nieprzejrzysta, sprzy-
darczym ze szczególnym uwzglêdnie- stracyjnych. Do 2010 roku chcemy zre- jaj¹ca korupcji sytuacja prawna. Dy-
niem walki z nadmiern¹ biurokracj¹ bê- dukowaæ 25% obowi¹zków admini- skutanci apelowali do premiera o usu-
d¹c¹ zmor¹ dla rozwoju przedsiêbior- stracyjnych. I tu w tym miejscu s¹ ró¿ne niêcie patologii w ustawodawstwie, o 
czoœci. szacunki; mówi siê, ¿e to mo¿e byæ na- stanowienie prostego, przejrzystego 

W swoim wyst¹pieniu stwierdzi³ wet 2,4% wzrostu produktu krajowego prawa, o uproszczenie i obni¿enie sy-
m.in.: - Szanowni Pañstwo! Panie i Pa- brutto. Ale na czym to polega? Otó¿ stemu podatkowego. 
nowie! Te sprawy, które poruszy³ tutaj weŸmy takie proste ¿yciowe przyk³ady: Na wszystkie zg³oszone pytania, 
p. Prezes G¹ga³a, a w¹tpliwoœci, za-
tak¿e p. Starosta, s¹ strze¿enia odpo-
bardzo bliskie na- wiedzia³ w pono-
szemu sposobowi wnym, podsumo-
myœlenia o gospo- wuj¹cym wyst¹-
darce i regulacjach. pieniu pan pre-
Je¿eli spojrzymy na mier. Panelowe 
konstytucjê to ma- spotkanie zakoñ-
my tam jasno zapi- czy³o siê posi³-
sane, ¿e w stosunku kiem.
do ludzi i w stosun- Dodam, ¿e w 
ku do przedsiêbior- Sali Bankietowej 
ców powinna obo- dostrzeg³em z na-
wi¹zywaæ doktryna szej gminy: Marka 
- to co nie jest pra- Florczaka, Barba-
wem zabronione jest rê i Tadeusza Ci-
dozwolone. chañskich, Józefê 

Je¿eli chodzi o Lupa, Marka M¹-
dzisiaj jeœli ktoœ buduje dom, to szyb-dzia³alnoœæ gospodarcz¹, to od pocz¹t- kowskiego i Jana Kochniarczyka. Wrê-
ciej zaci¹gnie kredyt i wybuduje dom, ku transformacji obrasta³a ona coraz to czy³em tak¿e pos³owi Wies³awowi Wo-
ni¿ uzyska wszystkie pozwolenia. A nowymi regulacjami i nowymi obo- dzie ostatni numer biuletynu „Zgoda” z 
wydaje siê, ¿e pisanie jest ³atwiejsze ni¿ wi¹zkami. Jest taka zabawna historia, proœb¹ o dorêczenie go Prezesowi PSL 
budowanie. Na jednym ze spotkañ z ¿e w ustawie o dzia³alnoœci gospodar- Jaros³awowi Kalinowskiemu (w celu 
przedsiêbiorcami zwrócono uwagê, ¿e czej s¹ chyba trzy uprawnienia i 60 przypomnienia obietnicy o pomocy fi-
kwartalna sprawozdawczoœæ tak na-obowi¹zków. To chcemy radykalnie nansowej przy remoncie „Orkanówki” 
prawdê jest nikomu niepotrzebna, bo zmieniæ. To jest dostêpne dla rz¹du, to danej Wójtowi J. Potaczkowi podczas 
przecie¿ nikt siê na ogó³ nie zatrudnia jest dostêpne dla parlamentu. Tutaj nam pobytu w NiedŸwiedziu przed 2 laty). 
na kwarta³. Prezes GUS zapytany o t¹ ¿adna koniunktura na rynkach œwiato- Otrzyma³em solenne zapewnienie, i¿ 
informacjê stwierdzi³, ¿e w zasadzie w wych, ¿adne przeszkody miêdzynaro- „Zgoda” znajdzie siê w rêkach wice-
ogóle mo¿na by j¹ zlikwidowaæ. Podo-dowe i inne problemy nie przeszkadza- marsza³ka sejmu J. Kalinowskiego. 
bnie sytuacja ma siê w polityce rolnej, j¹, ¿eby poprawiæ regulacjê rynku pra-
skrêpowanej niezliczonymi aktami re-cy. Bardzo wa¿ne jest, ¿eby ka¿dy robi³ Stanis³aw Stopa
guluj¹cymi, do tego czêsto siê wyklu-swoje i to dobrze. Je¿eli przedsiêbiorcy 
czaj¹cymi. Je¿eli usuniemy te prze-p³ac¹ podatki, to oczekuj¹, ¿e admini-
szkody i niepotrzebne formalnoœci, to stracja, samorz¹dy, instytucje publicz-
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Przemiany, dy dom kultury zamkniêty na cztery spusty, kawiarenki 
jakie zasz³y w w której spokojnie móg³by wypiæ kawê brak, itd., itp. 
naszej gminie Ale odbieg³em od tematu.
w ostatnich la- Oczywiœcie, nie tylko czystoœæ, schludnoœæ, porz¹-

tach s¹ wielorakie i niepodwa¿alne. Wystarczy wspo- dek decyduj¹ o atrakcyjnoœci terenu, ale one na pewno 
mnieæ wiele kilometrów nowych dróg o nawierzchni w pierwszej kolejnoœci. PrzejdŸmy zatem do proble-
asfaltowej, nowych - z prawdziwego zdarzenia - mo- mu o nazwie „gospodarka œmieciowa”. 
stów, pe³n¹ gazyfikacjê gminy, czêœciow¹ kanalizacjê Zajmowa³a ona i zajmuje wiele czasu radnym, któ-
(Podobin i czêœæ NiedŸwiedzia), nowoczesne ujêcia rzy nie raz i dwa, i nie od dziœ debatowali i debatuj¹ na 
wodne i wodoci¹gi w Koninie i Porêbie - Koninkach, ten temat. Niepokoi Gospodarza terenu spêdzaj¹c mu 
powo³ane do ¿ycia gimnazjum w ka¿dej wiosce, wyre- sen z powiek. Denerwuje mieszkañców, co donoœnie 
montowane i ca³kowicie odnowione budynki szkolne (z s³ychaæ na zebraniach wiejskich. Problemu odpadów 
now¹ szko³¹ w Podobinie na czele), pe³nowymiarowe komunalnych nie ma co owijaæ w bawe³nê; œmieci co-
sale gimnastyczne przy ka¿dej z nich (ostatni¹ buduje raz bardziej nas zasypuj¹ i coraz dro¿ej kosztuj¹. Wy-
siê w Podobinie), czy wreszcie dynamicznie rozwija- dajemy na ich wywóz ju¿ 200 tysiêcy z³otych rocznie, 
j¹cy siê regionalizm wœród dzieci i m³odzie¿y.   a dalsze podwy¿ki przed nami (informujemy o tym na 

Ka¿dy medal ma jednak, jak wiemy, dwie strony. T¹ bie¿¹co w „Zgodzie” w sprawozdaniach z sesji). Co 
drug¹ w naszej gminnej rzeczywistoœci stanowi¹ prze- zatem robiæ? Odpowiedzi na to pytanie musimy po-
de wszystkim: zaœmiecenie, brud, zatruwanie wód szukaæ wszyscy; i w³adze gminy odpowiedzialne za 
przez spuszczanie do nich œcieków, niszczenie dobra czystoœæ i porz¹dek, i w³adze samorz¹dowe, i wresz-
wspólnego (patrz przystanki autobusowe), czy wresz- cie my sami, mieszkañcy. Tylko szczera i rzetelna dy-
cie brak wody dla mieszkañców niektórych osiedli. skusja, pozwoli znaleŸæ jakieœ rozs¹dne wyjœcie. 
Tym razem zajmiemy siê problemem œmieci, który wy- Niesolidne opró¿nianie kontenerów przez firmê 
daje siê stanowiæ obecnie najwiêksz¹ i niestety naj- „EMPOL” (która zachowuje siê jak klasyczny mono-
dro¿sz¹ finansowo bol¹czkê naszej rzeczywistoœci. polista), zape³nianie ich przez przybyszów i „goœci” 

 Póki siê nie uporamy z zaprowadzeniem czystoœci podrzucaj¹cych nam nagminnie odpady, wype³nianie 
i to w pe³nym tego s³owa znaczeniu (lasy, potoki, rowy kontenerów meblami, pud³ami papierowymi, popio-
przydro¿ne, drogi osiedlowe), mo¿emy tylko marzyæ o ³em, oponami itp. (co sprawia, ¿e w³aœciwie p³acimy fir-
wykorzystaniu naszego piêknego krajobrazu do celów mie za przewóz powietrza), czy wreszcie zanieczysz-
turystyczno-rekreacyjnych. Nie zwabimy do nas goœci czanie œmieciami rowów przydro¿nych, brzegów po-
zanieczyszczonymi potokami w których strach siê k¹- toków i niecek polnych - to g³ówne grzechy, z którymi 
paæ. Nie przyci¹gniemy ich widokiem walaj¹cych siê coœ winniœmy, jako gospodarze tej ziemi zrobiæ. Pyta-
wokó³ œmieci, papierów, ró¿norakich akcesoriów z nie tylko, co? Zamieszczaj¹c obok rozwi¹zanie za-
tworzyw sztucznych. Có¿ z tego, ¿e kraina piêkna, do- proponowane przez Wójta Gminy na dziœ (bo sprawa 
my i zabudowania gospodarcze kolorowo w ni¹ wkom- jest do za³atwienia “na ju¿”) oczekujemy na sugestie i 
ponowane, kiedy wystarczy przejechaæ siê drog¹ i propozycje mieszkañców. Zamieœcimy je na naszych 
przygl¹dn¹æ pe³nym œmieci rowom, zejœæ do pierw- ³amach. Przecie¿ jakieœ rozs¹dne, nie bij¹ce nas nad-
szego z brzegu potoku i popatrzeæ jak wygl¹da jego miernie po kieszeniach wyjœcie na przysz³oœæ, musi siê 
zbocze, czy wreszcie trafiæ na pierwszy, lepszy konte- znaleŸæ! Przepraszam, ¿e poruszam ten przykry temat 
ner i zobaczyæ jego otoczenie przypominaj¹ce „kraj- akurat teraz, ale wiosenno - œwi¹teczne porz¹dki wo-
obraz” wyjêty ¿ywcem z Kalkuty czy Karaczi w Indiach kó³ domów nasunê³y mi tych kilka przykrych refleksji. 
(z przeproszeniem tego piêknego kraju). A jak ma 

Tekst i fotografie: Stanis³aw Stopawczasowicz spêdzaæ dni pochmurne, deszczowe, kie-
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(transportem) przy opró¿nianiu ma- Szanowni ³ych pojemników plastikowych w 
ka¿dym gospodarstwie. Mimo dra- Pañstwo! 
stycznego podniesienia op³aty za 
wywóz na wysypisko œmieci z 15 z³ W³aœciciele 
na 75 z³ za tonê, nie bêdziemy pod-
wy¿szaæ dotychczas ustalonych domków 
stawek, które przypomnê, wynosz¹ letniskowych!miesiêcznie: 2,50 z³ (osoba doro-
s³a) i 1,50 z³ (osoba ma³oletnia).

Stosowne umowy bêd¹ do Pañ-  S³u¿ymy pomoc¹ (transportem) 
stwa rozsy³ane, wzglêdnie bêdzie- w opró¿nianiu ma³ych pojemników 
cie  Pañstwo proszeni do ich podpi- plastikowych na ka¿dej Pañstwa Szanowni sania w Urzêdzie Gminy. posesji. Mimo drastycznego pod-

niesienia op³aty za wywóz na wy-Pañstwo!
sypisko œmieci z 15 z³  na 75 z³ za to-Szanowni nê nie bêdziemy tak bardzo pod-

Zwo³ane w dniu 22.01.2007 r. wy¿szaæ dotychczas ustalonych Pañstwo zebranie wiejskie mieszkañców Po- stawek, które na dzisiaj bêd¹ wy-
dobina w sprawach odpadów ko- nosi³y rycza³towo 80 z³ na rok.prowadz¹cy munalnych nie przynios³o oczeki- Stosowne umowy bêd¹ do Pañ-
wanych efektów, z powodu zbyt ma- stwa rozsy³ane, wzglêdnie bêdzie-dzia³alnoœæ ³ej frekwencji. Postanowi³em pisem- cie  Pañstwo proszeni do ich podpi-
nie poinformowaæ Pañstwa o pro- gospodarcz¹! sania w Urzêdzie Gminy.
blemie, który w najbli¿szym czasie 
musimy rozwi¹zaæ. System jaki Podpisanie umowy na wywóz Postanowi³em Pañstwa poinfor-obecnie stosowany jest w naszej œmieci jest ustawowe i nikt z tego mowaæ o zamiarze zmiany systemu gminie polega na dowo¿eniu œmieci nie zostanie zwolniony. Ustawa wywozu odpadów komunalnych do wyznaczonych punktów (konte- przewiduje, ¿e Ci mieszkañcy (œmieci). Niestety spotykamy siê z nerów), które póŸniej Firma „EM- (przedsiêbiorcy, w³aœciciele licznymi przypadkami dowo¿enia POL” wywozi na sk³adowisko œmie- domków letniskowych), którzy œmieci z innych terenów za co my ci. nie bêd¹ chcieli dobrowolnie wszyscy p³acimy. Œmieci te przy-W roku 2007 wywiezionych zo- podpisaæ umowy, otrzymywaæ wo¿one s¹ równie¿ przez miesz- sta³o 6. 506 kubików œmieci, co ko- bêd¹ decyzje administracyjne kañców prowadz¹cych dzia³alnoœæ   sztowa³o nas 191. 421,00 z³ (wywóz (nakazy p³atnicze) Wójta Gminy.gospodarcz¹ np. wykonuj¹cych jednego kontenera o pojemnoœci 7 Proszê o zrozumienie tej sy-prace remontowe poza terenem   kubików kosztuje 267 z³). Gdyby tuacji i niedopuszczenie do ko-gminy. Aby zakoñczyæ t¹ procedurê by³y to œmieci tylko i wy³¹cznie mie- niecznoœci oddawania spraw do proponujemy likwidacjê kontene-szkañców naszej gminy, to nie by³- s¹dów lub komorników, a to bez-rów na rzecz innych pojemników, by to jeszcze ¿aden problem. Nie- wzglêdnie bêdziemy stosowaæ. których pojemnoœæ, cenê wywozu i stety spotykamy siê z licznymi przy- Pojemniki na œmieci bêd¹ prze-jego czêstotliwoœæ ustala Uchwa³a  padkami dowo¿enia na nasz teren i kazywane Pañstwu bezp³atnie za Nr XVIII/120/08 Rady Gminy NiedŸ-do naszych kontenerów œmieci i od- pokwitowaniem, a w przypadku wiedŸ z dnia 14 stycznia 2008 roku. padów z obcego terenu (Mszana uszkodzenia lub zniszczenia ta-Szczegó³y okreœla za³¹czona do Dolna, Kraków), za co my wszyscy kiego pojemnika trzeba bêdzie podpisania umowa o us³ugi w za-p³acimy. zap³aciæ jego równowartoœæ.kresie wywozu nieczystoœci sta³ych Aby zakoñczyæ t¹ niezwykle ko- Je¿eli Pañstwo bêdziecie dla podmiotów dzia³alnoœci gospo-sztown¹ procedurê, proponujemy mieæ jakiekolwiek uwagi lub su-darczych.likwidacjê kontenerów na rzecz po- gestie dotycz¹ce zmiany syste-Podstawow¹ spraw¹ jest okre-jemników 120 l lub 240 l (w zale¿- mu wywozu œmieci jestem do œlenie jaki pojemnik bêdzie przed-noœci od liczebnoœci rodziny), które Pañstwa dyspozycji.miotem umowy, a co za tym idzie, opró¿niane bêd¹ raz w miesi¹cu w 

jaka bêdzie op³ata za jego wywóz i Z powa¿aniemwyznaczonych terminach. W przy-
jaka musi byæ czêstotliwoœæ wywo- Janusz Potaczekpadku, gdyby ktoœ chcia³ czêœciej 
zu. Nale¿y nadmieniæ, ¿e brak zg³o- Wójt Gminywywoziæ te pojemniki bêdzie musia³ 
szenia o koniecznoœci wywozu da-dodatkowo zap³aciæ kwotê 10 z³ lub 
nego pojemnika nie powoduje za-20 z³ w zale¿noœci od wielkoœci po-
niechania ustalonej w umowie za-jemnika.
p³aty.Je¿eli ktoœ z Pañstwa chcia³by 

ju¿ teraz przyst¹piæ do segregowa-
nia œmieci Firma „EMPOL” dostar-
czy komplet ró¿nokolorowych wor-
ków (osobno na papier, plastik, 
szk³o i puszki), które bêd¹ wywo¿o-
ne bezp³atnie. S³u¿ymy pomoc¹ 
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W ubieg³ym roku minê³a 100 ro- Rok szkolny 
cznica powo³ania do ¿ycia pierwszej 1928/29 rozpo-
szko³y publicznej w Koninie. Poni¿ej cz¹³ siê normal-
publikujemy 2 wybrane fragmenty z nie. W personelu 
Kroniki Szko³y, które pokrótce stre- nauczycielskim 
szczaj¹  “w pigu³ce” ow¹ wiekow¹ hi- zasz³a zmiana a 
storiê koniñskiej szko³y. Zapis tekstu mianowicie p. K. 
jest oryginalny. Drug¹ czêœæ zamie- Niezgodzianka 
œcimy w nastêpnym numerze.        SS otrzyma³a roczny 

urlop i wyjecha³a 
wki by³y wprawdzie, ale pozosta³oœæ Od lat dwudziestu istnia³a w Koni- do Lwowa na W.K.N. Na jej miejsce 
jeszcze z czasów szkó³ki zimowej sta-nie tak zwana „szkó³ka zimowa” w któ- przydzielono nauczycielkê kontrakto-
re, po³amane, zbutwia³e, ur¹gaj¹ce naj-rej uczono od listopada do Œwi¹t Wiel- w¹, p. Marjê Zioberówn¹, która objê³a 
prymitywniejszym wymogom hygieny kanocnych, nauczyciele zaœ byli to obowi¹zki w g³ównej szkole. Nato-
szkolnej i przypominaj¹ce œredniowie-przewa¿nie oœwieceni wieœniacy, któ- miast p. Broschówna za zezwoleniem 
czne narzêdzia tortur; tablica równa im rzy za sw¹ pracê pobierali wynagrodze- p. Inspektora udziela³a nauki w od-
wiekiem przypomina³a wielkoœci¹ te nie w naturze w ten sposób, ¿e rodzice dzia³ach równorzêdnych w Koninie 
tablice, które s³u¿¹ w krêgielniach do ucz¹cych siê dzieci obowi¹zani byli da- Dolnej. 
notowania punktów na dobitkê nie mia-waæ kolejno wikt. Nauczycieli takich Z pocz¹tku roku szkolnego frek-
³a linii, by³a zdrapana, w ogóle kwalifi-by³o w tym przeci¹gu szeœciu i tak: Ple- wencja (jak zawsze w tym czasie) by³a 
kowa³a siê raczej do muzeum ni¿ do na-wa, Józef Sroka, Jan Raczyñski, Jan bardzo s³aba szczególniej w starszych 
uki.Groñ, Miko³aj Przybytek i ̄ urek, który oddzia³ach… W miesi¹cach styczniu i 

Po d³ugich sporach wynajêto wre-by³ ostatnim i uczy³ w roku 1907.  lutym 1929 utrudnia³y naukê d³ugo-
szcie izbê ma³¹, ciemn¹ u Jêdrzeja My-Nauka odbywa³a siê w wynajêtych trwa³e i bardzo silne mrozy dochodz¹ce 
szy na osiedlu „Fr¹czka”, wstawiono te przez gminê izbach i tak kolejno:  u Ja- do minus 35 stopni. Mimo mrozów na-
t. zw. ³awki, stó³ kwalifikuj¹cy siê do na Cichorza na osiedlu „Pazdurówce, u uki nie przerwano (czekano na zarz¹-
karczmy, powieszono na œcianie ow¹ Józefa Napory na osiedlu „Pazdurów- dzenie w³adz), jednak liczba dzieci o-
tablicê i rozpocz¹³em naukê, ale ju¿ w ce”, u Józefa Hanuli na osiedlu „Fr¹- becnych by³a bardzo ma³a. 
po³owie wrzeœnia, nie maj¹c natural-czka”, u Jana Kowalczyka na osiedlu Dnia 11 wrzeœnia wizytowa³ szko³ê 
nie ani liczyd³a, ani miar i wag i ¿adnej „Fr¹czka” i wreszcie u Jêdrzeja Myszy Inspektor Szkolny p. Rzepa Wincenty. 
rzeczy która jego jest ko³ata³em o nie na osiedlu „Fr¹czka” Stwierdzi³ nisk¹ kulturê wsi i ciê¿kie 
ca³y rok szkolny u c.k. Inspektora, jed-W roku 1907 zakrz¹tnê³a siê Gmina warunki pracy. W dniu 17. paŸdziernika 
nak bezskutecznie, pomimo przyrze-oko³o uzyskania szko³y rz¹dowej, któr¹ obchodzono wraz z okolicznemi szko-
czenia ¿e dostanê w kwietniu, niema te¿ rzeczywiœcie zorganizowano w ³ami dzieñ „Œwiêta Dziecka”. W pro-
ich dotychczas.dniu 1 wrzeœnia, reskrypt odnoœny c.k. gramie œwiêta uwzglêdniono okolicz-

Lud nieprzyzwyczajony do szko³y Rady szkolnej Krajowej wydany zosta³ noœciowe przemówienie a nastêpnie za-
burzy³ siê, dzieci nie chciano posy³aæ dnia 10.02  L 4994. bawy w lesie. 11. listopada obchodzono 
do szko³y, tak, ¿e przez wrzesieñ i paŸ-Ja by³em tu pierwszym nauczy- uroczystoœæ 10-lecia Niepodleg³ej Pol-
dziernik przychodzi³o 10-cioro. To jed-cielem zamianowanym przez c.k. Radê ski. Dzieñ ten obchodzono bardzo uro-

nak da siê wyt³u- czyœcie. Z muzyk¹ i œpiewem d¹¿y³a do 
maczyæ tem, ¿e w koœcio³a m³odzie¿ szkolna oraz starsi, 
tym czasie odby- którzy licznie wziêli udzia³ w uroczy-
waj¹ siê t. zw. stoœci. Prócz nabo¿eñstwa i uroczyste-
„ z b i ó r k i ”  go pochodu pod krzy¿ grunwaldzki 
wskutek czego urz¹dzono wieczór zabawê ludow¹. 
dzieci s¹ rodzi- Uroczyœcie obchodzono równie¿ 
com potrzebne. dzieñ Imienin Marsza³ka Józefa Pi³sud-

Powoli jed- skiego i dzieñ 3 maja. W dniu 20 czer-
. nak ludzie siê przyzwyczaili, frekwen- wca urz¹dzono dla dzieci starszych wy-
Szkoln¹ Krajow¹ reskryptem z dnia 8 cya siê polepsza³a, a przez ca³¹ zimê cieczkê do Rabki. Rok szkolny zakoñ-
sierpnia 1907 L 1230. od dnia 1 wrze- by³o co dzieñ na pierwszym stopniu po czono 28 czerwca.  
œnia. W roku tym Cesarzem by³ Naj- 100 dzieci, których jednak nie by³o Kunicki Stanis³aw,
mi³oœciwiej nam panuj¹cy Franciszek gdzie umieœciæ. nauczyciel
Józef I, Papie¿em Pius X, Biskupem Przewodnicz¹cy Micha³ Napora, 
dyecezyi tarnowskiej Ks. Leon Wa³êsa, cz³owiek dobry ale nieco za ma³o ener- Rok szkolny zo-
Namiestnikiem hr. Andrzej Potocki, giczny wierzy³ ró¿nym „babskim” plot- sta³ opóŸniony o je-
Starost¹ Turek - Niewiadomski, c.k. in- kom, wskutek czego powsta³o miêdzy den miesi¹c, z po-
spektorem okrêgowym Edward Nowo- nami nieporozumienie, które jednak w wodu dzia³añ wo-
tny, proboszczem parafii niedŸwiedz- koñcu usta³o.  jennych na terenie 
kiej Ks. Dr Józef Mrugasz, wikarem zaœ  C.k. Inspektor zwiedzi³ szko³ê dwa Polski. Dnia 2 paŸ-
katechet¹ Ks. Jan Ciszek. razy t.j. dnia 25 stycznia w sobotê i dru- dziernika 1939 roku 

 Po przybyciu do Koniny znalaz³em gi raz 29 maja. rozpoczê³a siê nau-
Radê szkoln¹ miejscow¹ i gminê nie- ka. Grono nauczy-
przygotowan¹ jeszcze co do szko³y i W Koninie, dnia 25 czerwca 1908. cielskie pomniejszy³o siê o jedn¹ si³ê, 
tak nie by³o lokalu odpowiedniego, ³a- Sio³o W³adys³aw p. Wieczorek Jadwigê.          Cdn

ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzêdu Gminy w NiedŸwiedziu18



wspinaczkowy w³aœnie siê zakoñczy³. Przy- Po kilku godzinach jazdy byliœmy w Jasper, 
jêliœmy wiêc zaproszenie od naszych znajo- siedzibie Parku Narodowego Jasper. Ca³y 
mych z Nowego Jorku. Nastêpnego dnia czas towarzyszy³y nam opady œniegu i de-
siedzieliœmy ju¿ w samolocie do Phoenix, a szczu, wiêc w poszukiwaniu lepszej pogody 
póŸniej do NY. Podró¿ ta pokaza³a nam, jak udaliœmy siê pod najwy¿sz¹ górê kanadyj-
wielkie s¹ Stany Zjednoczone; 10,5 godzi- skich Gór Skalistych Mt Robson (3954 m.) 
ny samego lotu i 7500 km. Niestety tam nie by³o lepiej, wiêc postano-

Wschodnie wybrze¿e USA pozwoli³o wiliœmy udaæ siê na kilka dni w ni¿sze rejo-
nam siê w koñcu wyspaæ - w Nowym Jorku ny prowincji British Columbia. Przez pu-

CZÊŒÆ I by³a normalna, czarna noc. Dziêki temu stkowia, gdzie wioski dzieli³o od siebie na-
Tym razem celem wyprawy by³y kon- mogliœmy siê zregenerowaæ po pobycie na wet 100 km, dotarliœmy do Fort St. Jon i 

tynenty obu Ameryk. Pierwszym etapem Alasce. Nowy Jork jest ogromn¹ mieszank¹ Dawson Creek, gdzie zaczyna siê „Alaska 
by³a Alaska. Ka¿dy z nas zabra³ po ok. 100 kultur z ca³ego œwiata, tworz¹c¹ specyficz- Highway” prowadz¹ca na Alaskê. Nastêp-
kg ekwipunku z Polski. Podró¿ z Katowic n¹ atmosferê. Podczas pobytu uda³o siê nie wróciliœmy do Jasper. Korzystaj¹c z do-
do Anchorage na Alasce by³a bardzo mê- zwiedziæ wiêksz¹ czêœæ miasta. Wybraliœ- brej pogody wybraliœmy siê na jeden z naj-
cz¹ca. Trzy przesiadki i 42 godziny w po- my siê równie¿ Do Waszyngtonu oraz wiêkszych lodowców Ameryki Pó³nocnej 
dró¿y. Atlantic City. Columbia Icefield, a tak¿e wspiêliœmy siê 

Anchorage przywita³o nas chmurami i W koñcu nadszed³ czas powrotu w gó- na jeden z okolicznych szczytów, Mt Atha-
nisk¹ temperatur¹. Po krótkiej aklimatyza- ry. Kolejnym etapem by³a Kanada oraz Gó- basca (3491 m). Mimo s³onecznej pogody, 
cji w mieœcie poczyniliœmy  ostatnie zakupy ry Skaliste. Szybkie po¿egnanie z NY i huraganowy wiatr powodowa³, i¿ odczu-
¿ywnoœci i gazu. Miasto okaza³o siê bardzo znów byliœmy nad chmurami. Po 5 godzi- walna temperatura wynosi³a ok. -30 st. C. 
„senne”, a krótka noc trwa³a tylko godzinê nach lotu zobaczyliœmy na horyzoncie du¿e Kolejne dni spêdziliœmy na zwiedzaniu pro-
(jeœli tak j¹ mo¿na nazwaæ, miêdzy 2, a 3 w miasto, zbudowane wœród ja³owych równin wincji British Columbia, odwiedzaj¹c m.in. 
nocy by³o tylko szaro). Dwa dni póŸniej by- prowincji Alberta. Samolot powoli zmniej- oœrodek narciarski Whistler, w którym od-
liœmy ju¿ w poci¹gu jad¹cym do Fairbanks. sza³ wysokoœæ, wiêc to ju¿ by³o Calgary. bêdzie siê czêœæ narciarskich konkurencji 
Gdy dojechaliœmy do naszego miejsca prze- Wyjœcie z lotniska potwierdzi³o nasze podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 
znaczenia,niewielkiej osady Talkeetna, wy- przypuszczenia, ¿e temperatura jest ju¿ tu- Vancouver w 2010 roku oraz Squamish. Na 
siedliœmy na stacji w œrodku lasu. Po parê taj „póŸno-jesienna”. Na lotnisku odebrali- koniec naszego pobytu w Kanadzie udaliœ-
minutach przyjecha³ po nas samochód z fir- œmy jeszcze z wypo¿yczalni Toyotê i ruszy- my siê na Wyspê Vancouver zatrzymuj¹c siê 
my lotniczej Talkeetna AirTaxi, która obs³u- -liœmy do miasta. w jej stolicy Wiktorii. Nastêpnie wróciliœ-
guje loty na lodowiec pod Mt. McKinley. Kanada, co da³o siê natychmiast zau- my na sta³y l¹d. Ostatnim przystankiem by-
Baza g³ówna pod t¹ najwy¿sz¹ w Ameryce wa¿yæ, bardzo siê ró¿ni³a od Stanów Zjed- ³o Vancouver, nowoczesne miasto z du¿ym 
Pó³nocnej gór¹ jest oddalona o ok. 100 km noczonych; by³o bardzo czysto i spokojnie. placem budowy w zwi¹zku z olimpiad¹ w 
od najbli¿szej miejscowoœci.Jedynym œrod- Calgary, miasto olimpijskie z 1988 prezen- 2010 roku. Oddaj¹c na lotnisku samochód 
kiem transportu do niej jest niewielki sa- towa³o siê bardzo nowoczeœnie. Typowe dla koñczyliœmy pewien etap wyprawy. Za kil-
molot l¹duj¹cy na specjalnie przygotowa- amerykañskich miast „downtown” tworz¹ ka godzin miêliœmy samolot do San Franci-
nym pasie na lodowcu. Czeka³a nas jeszcze szklane wie¿owce korporacji finansowych. sco. Czas do wylotu spêdziliœmy na upy-
tylko odprawa w dyrekcji Parku Narodo- Po kilku godzinach ruszyliœmy na zachód, chaniu nadbaga¿u do dozwolonych iloœci 
wego Denali (to miejscowa nazwa Mc- w kierunku widocznego na horyzoncie ³añ- kilogramów. Parê godzin póŸniej byliœmy 
Kinley'a 6196 m.n.p.m.) u „rangersów” cucha Gór Skalistych. Po zmroku dotarliœ- ju¿ w drodze do Kalifornii…
(odebranie zezwolenia oraz specjalnych po- my do Banff, w którym znajduje siê dyrek- Ci¹g dalszy przygód w USA oraz Ar-
jemników na odpadki i inne „rzeczy”, które cja Parku Narodowego Banff, najstarszego gentynie i Chile w nastêpnych numerach 
trzeba znieœæ z powrotem, w przeciwnym w Kanadzie. Miasto, znane z miêdzynaro- „Zgody”.
razie trzeba siê liczyæ z wysok¹ kar¹). Po dowego festiwalu filmów górskich, jest ma- Zapraszam na oficjaln¹ stronê 
za³atwieniu tych wszystkich formalnoœci lowniczo po³o¿one w Górach Skalistych. W (www.masalapeak.com) na której mo¿-
mogliœmy czekaæ na poprawê warunków centrum mo¿na spotkaæ spaceruj¹ce sarny i na znaleŸæ m.in. galeriê z tej i poprzednich 
pogodowych i start ma³ej Cessny. Niestety, jelenie, które na miejscowych nie robi¹ ¿ad- wypraw.
warunki stawa³y siê coraz gorsze. By³a to nego wra¿enia. Pewnego wieczoru zaobser- Tekst i foto: Marek ¯o³¹dek
koñcówka sezonu, wiêc mog³o byæ ju¿ tyl- wowaliœmy nawet wilka przebiegaj¹cego  (Masalapeak.com)
ko gorzej. Lato 2007 na Alasce by³o wyj¹t- przez deptak bêd¹cy miejscowymi „Kru-
kowo gor¹ce, co spowodowa³o zamkniêcie pówkami”. Miasto jest przyk³adem harmo-
sezonu wspinaczkowego na Denali miesi¹c nii cz³owieka z natur¹. Banff opuœciliœmy 
wczeœniej, ni¿ zazwyczaj. L¹dowisko na szos¹ w kierunku pó³nocnym, jad¹c do Lake 
lodowcu Kahiltna poprzecinane by³o ol- Louise, miasta, które okreœlano, jako dom 
brzymimi szczelinami uniemo¿liwiaj¹c ko- niedŸwiedzia grizzly. W rzeczywistoœci, w 
rzystanie z samolotów. Transportem osób, zachodniej Kanadzie bardzo ³atwo spotkaæ 
które utknê³y w Bazie zajê³y siê wojskowe dzikie zwierzêta, w tym grizzly i niedŸwie-
œmig³owce armii amerykañskiej. By³ to je- dzia czarnego. Innym elementem bardzo 
dyny sposób sprowadzenia wszystkich czêsto pojawiaj¹cym siê s¹ wodospady. Ni-
wspinaczy z gór. Wydarzenia te rozwia³y skie,wysokie,szerokie,w¹skie...wszystkie 
nasze optymistyczne wizje poprawy pogo- ich rodzaje. Nastêpnie wjechaliœmy na dro-
dy. Spêdziliœmy kilka dni w Talkeetnie i gê Columbia Icefield prowadz¹c¹ przez ser-
wróciliœmy do Anchorage. Musieliœmy za- ce kanadyjskich Gór Skalistych. Na odcin-
gospodarowaæ czas zaplanowany na zdo- ku 250 km s¹ tylko pojedyncze osady. Szosa 
bywanie Denali. Alaska odpada³a, sezon kilkakrotnie zbli¿a siê do lodowców i jezior. 
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