
                     
Nowy Rok gdy cyfrê zmienia 
wszyscy wszystkim œl¹ ¿yczenia. 
Przy tej piêknej sposobnoœci 
chcemy ¿yczyæ Wam radoœci; 
Niech Nowy Rok niesie blaski
Bo¿ej chwa³y, Bo¿ej ³aski,
a blask gwiazdy betlejemskiej
œwieci wœród wêdrówki ziemskiej!
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œrodkom przyspieszona zosta³a budo-
wa sali gimnastycznej przy szkole w 

mentów dotycz¹cych: Podobinie. Cieszy dofinansowanie za-
Na wstêpie gratulujemy Panu zdo- a) projektu prac geologicznych do kupu mikrobusu, bowiem dotychcza-

bycia po raz szósty tytu³u Laureata Ple- rozpoznania i udokumentowania zaso- sowy „Lublin” to mocno wys³u¿ony sa-
biscytu Gazety Krakowskiej im. Win- bów wód termalnych, mochód i trochê wstyd by³o nim jeŸdziæ 
centego Witosa na Najlepszego Wójta b) raportu oddzia³ywania na œrodo- na zawody czy imprezy. 
Ma³opolski. Szeœæ kapeluszy to impo- wisko wykonania robót geologicznych, Rozpoczêliœmy rozbudowê wodo-
nuj¹ca kolekcja, zarazem najlepsza wi- c) wniosku z koncesj¹ na poszuki- ci¹gów gminnych, tak bardzo oczeki-
zytówka i œwiadectwo Pañskich doko- wanie i rozpoznanie zasobów wód ter- wanych przez naszych mieszkañców. 
nañ. malnych. Nie mo¿na by³o ich realizowaæ w takim 

Przechodz¹c zaœ do celu  spotkania, Termin realizacji zadania zosta³ u- tempie jakiego byœmy sobie ¿yczyli, 
proszê Pana Wójta o dokonanie oceny stalony na kwiecieñ 2009 r. To by³by bowiem nie zosta³ dot¹d uruchomiony 
minionego roku z pozycji Gospodarza milowy krok na drodze do podjêcia sta- Program Rozwoju Obszarów Wiej-
naszego terenu. rañ w otrzymaniu koncesji na eksploa- skich, gdzie dofinansowanie gospodar-

   tacjê wód mineralnych. Ten zakres to ki wodno-œciekowej mo¿e siêgaæ nie-
„Zaliczyliœmy” kolejny rok w hi-- pierwszy etap, ( czeka nas jeszcze szeœæ bagatelnych kwot, bo a¿ 4 mln z³otych. 

storii gminy. Jaki on by³ dla niej: lep- etapów) i dopiero wtedy bêdziemy mo- Warunek jest jeden: najpierw urucho-
szy czy gorszy od poprzedniego? gli przyst¹piæ do budowy basenów. Po- mienie programu, póŸniej dobry wnio-

To bardzo trudne pytanie, bowiem nadto wyst¹piliœmy o pomoc finanso- sek, dofinansowanie i realizacja zadañ. 
taka ocena to zbiór ró¿nych, czêsto su- w¹ do: Ma³opolskiego Urzêdu Mar- W sumie planujemy zlikwidowaæ a¿ 5 
biektywnych i niezale¿nych od nas zda- sza³kowskiego, Wojewódzkiego Fun- bia³ych plam na mapie gminy. Znaczy 
rzeñ. Najwa¿niejsze, ¿e by³ to rok w duszu Ochrony Œrodowiska i Gospo- to, ¿e 5 kolejnych obszarów zostanie 
miarê spokojny, bez ¿adnych tragicz- darki Wodnej, oraz Ma³opolskiej Agen- zwodoci¹gowanych. Tu jest jeszcze je-
nych zdarzeñ i wiêkszych klêsk ¿ywio- cji Rozwoju Regionalnego. den problem; zgodnie z obecnymi prze-
³owych. Trudno bowiem do takich zali- Te dzia³ania powinny odnieœæ po- pisami Urz¹d Gminy wykonuje g³ów-
czyæ parê dni intensywnych opadów ¿¹dany skutek i prace nad uzyskaniem ne linie wodoci¹gowe oraz miejscowe 
deszczu w lipcu, czy kilkutygodniow¹ koncesji winny siê w roku przysz³ym rozga³êzienia bez pod³¹czy. Te miesz-
suszê. Niemniej, rok ten mo¿e okazaæ rozpocz¹æ. To by³aby cudowna sprawa! kañcy musz¹ wykonaæ we w³asnym za-
siê historyczny. Oto na jego pocz¹tku Nie mo¿e byæ tak, ¿e w województwie kresie. Dawniej ustala³o siê okreœlon¹ 
zosta³a powo³ana spó³ka samorz¹dowa ma³opolskim s¹ udokumentowane 92 kwotê wp³aty i wodoci¹g koñczy³ siê 
pod nazw¹ „Gorczañskie Wody Ter- odwierty wód geotermalnych i ani jed- wodomierzem w budynku. Ponoæ to 
malne”. Jej udzia³owcami s¹ oprócz na- nego basenu, zaœ na S³owacji baseny by³o niesprawiedliwe i by³o sporo pro-
szej gminy, miasto i gmina Mszana rosn¹ jak „grzyby po deszczu”. Oby- testów. Teraz trzeba wykonaæ mapki do 
Dolna oraz Powiat Limanowski. Spó³- œmy tylko przetarli tê œcie¿kê biurokra- celów projektowych, póŸniej projekt 
ka powo³a³a statutowe w³adze, a pierw- tycznych przepisów i jako pierwsi po- pod³¹cza. Prace musz¹ byæ wykonane 
szym prezesem zosta³ wybrany Andrzej kazali, ¿e w Gorcach takie baseny mog¹ przez wyspecjalizowane firmy. Odbiór 
Gruszczyk. S¹ pierwsze efekty dzia³al- powstaæ, a za nami pójd¹ inni i nie bê- techniczny z naniesieniem na mapkê li-
noœci Spó³ki: dziemy musieli jeŸdziæ na S³owacjê. nii pod³¹cza i wreszcie mo¿na spisaæ u-

1) Wojewoda Ma³opolski J. Miller Pamiêtam, ¿e tak samo by³o z wyci¹ga- mowê eksploatacyjn¹. Mo¿e to rozwi¹-
wyda³ zarz¹dzenie z dnia 1 lipca 2008 r. mi narciarskimi. Te¿ ktoœ by³ pierwszy. zanie jest sprawiedliwsze, ale o wiele 
o nieodp³atnym przekazaniu dzia³ki o Dzisiaj jest ich sporo ku zadowoleniu bardziej skomplikowane. Chcemy ul-
powierzchni 1,25 ha pod budowê przy- narciarzy. I powstaj¹ dalsze. ¿yæ przysz³ym u¿ytkownikom nowych 
sz³ych basenów. Czy i na ile, uda³o siê Panu zreali- odcinków wodoci¹gów i dokumenta-

2) Rada Powiatu Limanowskiego zowaæ za³o¿one w planach priorytety? cjê opracowaliœmy wraz z przy³¹czami. 
podjê³a uchwa³ê o zagwarantowaniu w Moje, czy nasze, samorz¹dowe pla- Ka¿dy wiêc bêdzie móg³ skierowaæ so-
bud¿ecie w r. 2009 kwoty 1 miliona z³. ny uzale¿nione s¹ od pozyskania poza- bie wycinek projektu dotycz¹cy jego 
na prace zwi¹zane z uzyskaniem kon- bud¿etowych œrodków pomocowych. domu i tym siê pos³ugiwaæ. Pozwole-
cesji na eksploatacjê solanek. Bez tego nie staæ by nas by³o na ¿adne nie na budowê bêdzie równie¿ opiewaæ 

3) To samo uczyni³a Rada Gminy programy inwestycyjne. W roku bie¿¹- na budowê linii wodoci¹gowej wraz z 
NiedŸwiedŸ przeznaczaj¹c na ten cel cym uda³o siê zdobyæ ok. 2,5 mln z³., przy³¹czami. Myœlê, ¿e mieszkañcy to 
kwotê 200 tys. z³. w roku 2009 i 300 tys. tych œrodków. Dziêki nim odbudowa- doceni¹. 
w 2010 r. liœmy 15 kolejnych dróg osiedlowych, Wreszcie wspólnie ze Starostwem 

4) Nasz Urz¹d Gminy zleci³ Pol- wyremontowaliœmy budynek Muzeum Powiatowym wykonaliœmy parê odcin-
skiej Akademii Nauk z Krakowa opra- W³adys³awa Orkana zwany popularnie ków chodników. Ich budowa to znacz-
cowanie wszelkich niezbêdnych doku- „Orkanówk¹”. Wreszcie dziêki tym na poprawa bezpieczeñstwa 
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pieszych u¿ytkowników dróg. Dalsza jej los. Ja bardzo serdecznie dziêkujê za Które z zadañ bêd¹ priorytetami    
budowa chodników bêdzie kontynuo- t¹ dodatkow¹ pracê. Mogliœmy zgodnie w  roku 2009?
wana w roku przysz³ym na tyle, na ile z przepisami wykonaæ wiele zadañ o Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em, 
pozwol¹ œrodki finansowe. których nie by³o mowy, kiedy uchwali- zadania, które chcemy realizowaæ w ro-

 Proszê wymieniæ sukcesy i pora¿ki liœmy bud¿et na rok bie¿¹cy. Ka¿da o- ku 2009 bêd¹ w du¿ej mierze uzale¿-
odnotowane w minionym roku. trzymana z³otówka pozabud¿etowa nione od wielkoœci zdobytych œrodków 

Zacznê od pora¿ek. Dla mnie nie- musi byæ przyjêta przez Radê Gminy pomocowych. Oto, co - pokrótce - pla-
zrozumia³y jest brak decyzji w³adz pañ- do bud¿etu. Przygotowanie tych w³a- nujemy realizowaæ:
stwowych o uruchomieniu Programu œnie dokumentów to praca p. Skarbnik. a) kontynuowanie rozbudowy i mo-
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mia³ on Realizacjê bud¿etu oceni¹ radni na tzw. dernizacji wodoci¹gów gminnych,
obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2007 roku, sesji absolutoryjnej. Po otrzymaniu b) dalsz¹ budowê chodników przy 
a dotyczy œrodków pomocowych w³a- kompleksowego sprawozdania finan- drogach powiatowych oraz ich oœwie-
œnie dla gmin. Brak programu ca³kowi- sowego (jest to dokument jawny zamie- tlenie,
cie wstrzyma³ nam realizacjê dwóch szczony na stronie internetowej Urzêdu c) remont dróg gminnych,
jak¿e wa¿nych zadañ: gospodarki wod- Gminy), radni podejm¹ uchwa³ê o u- d) wykonanie dokumentacji na bu-
no-œciekowej i segregacji odpadów ko- dzieleniu, b¹dŸ nie, absolutorium Wój- dowê hali sportowej w Porêbie Wlk., 
munalnych. towi Gminy. chodnika w Koninkach i k³adki pieszo-

O gospodarce wodno-œciekowej, a  jezdnej na Porêbiance w Podobinie do 
raczej wodnej ju¿ mówi³em. To kwota osiedla Zawada.
pomocowa do wysokoœci 4 mln z³., na Do³o¿ê wszelkich starañ, aby Sta-
jedn¹ gminê. Za to mo¿na by uporz¹d- rostwo Powiatowe zakoñczy³o „asfal-
kowaæ du¿¹ czêœæ wodoci¹gów gmin- Bardzo dobrze. Rada Gminy poz- towanie” nawierzchni wszystkich po-
nych. Teraz najwa¿niejsze jest wyko- wala mi rz¹dziæ, a ja ambicjonalnie sta- zosta³ych dróg powiatowych na terenie 
nanie niezbêdnych dokumentacji tech- ram siê zdobywaæ maksymaln¹ iloœæ naszej gminy: w Koninie od Dzia³ku do 
nicznych. œrodków pozabud¿etowych, dziêki któ- centrum, w Porêbie Górnej (œrodkowy 

Pomoc finansowa dotycz¹ca segre- rym mo¿emy realizowaæ zadania inwe- odcinek) i w Koninkach dwa odcinki. 
gacji œmieci to kwota do 200 tys. z³ na stycyjne tak potrzebne do rozwoju gmi- Moim marzeniem jest równie¿ dopro-
jedn¹ gminê. Za ni¹ moglibyœmy kupiæ ny. Ci¹gle powtarzam, ¿e to m¹dra, do- wadzenie do kontynuowania budowy 
pojemniki plastikowe do segregacji œwiadczona ¿yciowo Rada; i o to cho- progów zwalniaj¹cych bieg potoku Po-
œmieci. Razem z otrzymanym dofinan- dzi. Znam wiele gmin, gdzie ta wspó³- rêbianka  w Podobinie. Do zakoñczenia 
sowaniem z WFOŒ moglibyœmy kupiæ praca uk³ada siê Ÿle. Strony walcz¹ ze tego programu pozosta³o jeszcze szeœæ 
kilka tysiêcy pojemników, tak, aby ka¿- sob¹, co przek³ada siê na wyniki dzia- progów, a¿ do mostu na osiedle Pocze-
de gospodarstwo lub budynek miesz- ³alnoœci ca³ego samorz¹du, które nie s¹ kaj. Mo¿e RZGW w Krakowie stanie 
kalny móg³ otrzymaæ tych pojemników imponuj¹ce. Bez wzajemnej wspó³pra- na wysokoœci zadania i rozpocznie ich 
tyle, ile zechce. cy nie osi¹gniemy niczego. Bêdê gor¹- budowê? To bardzo potrzebna inwesty-

O sukcesach nie bêdê siê szczegó- co namawia³ wszystkich Radnych, aby cja chroni¹ca przed skutkami powodzi 
³owo wypowiadaæ. Ich efekty s¹ wido- startowali w wyborach w 2010 r. na na- mieszkañców osiedla Zawada,ale prze-
czne go³ym okiem. Kilkanaœcie dróg o- stêpn¹ kadencjê. Ich doœwiadczenie bê- de wszystkim g³ównie nowo powsta³e 
siedlowych otrzyma³o nowe nawierz- dzie przynosi³o dalsze efekty i sukcesy. osiedla wzd³u¿ Drogi powiatowej w 
chnie asfaltowe. Zakoñczyliœmy budo- Tak¿e wspó³praca ze Starostwem kierunku Mszany Dolnej. 
wê sali gimnastycznej w Podobinie. Powiatowym uk³ada siê bardzo dobrze. Powracaj¹c do naszych w³asnych 
Zosta³ przeprowadzony remont kapi- Wspó³pracujê ze Starostwem w roz- zadañ myœlê, ¿e Program Rozwoju Ob-
talny Orkanówki, GOPS-u. Rozpoczê- wi¹zywaniu ró¿nych problemów i za- szarów Wiejskich ruszy w 2009 roku. 
liœmy remont gara¿y OSP. Zakoñczona dañ. Ot, chocia¿by przy budowie chod- Bêdziemy sporz¹dzaæ wnioski do Pro-
zosta³a budowa chodnika w Koninie o- ników, gdzie finansowanie jest pó³ na gramu „LIDER”, do MSWiA o œrodki 
raz w centrum NiedŸwiedzia. Trwaj¹ pó³. Podjêcie uchwa³y Rady Powiatu o powodziowe do Starostwa Powiatowe-
prace przy budowie chodnika w Podo- dofinansowaniu kwoty 1 miliona z³o- go o wspó³finansowanie budowy chod-
binie. Wykonaliœmy dokumentacjê na tych otwiera drogê do budowy basenów ników.
budowê chodnika w œrodkowej czêœci geotermalnych. Przecie¿ to ewenement Najtrudniejsze wyzwania i proble-
Porêby Wielkiej oraz na kilka odcin- dla ca³ej gminy. Przez 40 lat dusiliœmy my naszej gminy do rozwi¹zania w na-
ków wodoci¹gów gminnych. Wykona- siê we w³asnym sosie, snuj¹c daleko- stêpnych latach?
nie dokumentacji na modernizacjê tzw. siê¿ne plany, i co? Nic z tego do tej pory 
Alei Zas³u¿onych pozwoli³ nam na o- nie wysz³o! Dopiero decyzja Starosty 
trzymanie dofinansowania w kwocie Jana Pucha³y - mam nadziejê - ekspre-
300 tys. z³otych z Narodowego Progra- sowo ruszy temat. Dziêkujê Mu za to
mu Przebudowy Dróg Lokalnych, któ- Je¿eli chodzi o w³adze wojewódz-
ry nadzoruje wicepremier G. Schetyna. kie to wspomnê tylko, ¿e zarówno Mar-
To tzw. program „schetynówek”. sza³ek Ma³opolski Marek Nawara jak i 

Pañska ocena realizacji bud¿etu Wojewoda Ma³opolski Jerzy Miller s¹ 
gminy AD'2008? „Honorowymi Obywatelami Gminy 

Bud¿et ten by³ wielokrotnie zmie- NiedŸwiedŸ”. Co wiêcej trzeba? W ta-
niany, dopasowywany do aktualnych kiej sytuacji zawsze mogê siê do nich 
potrzeb. Mo¿na powiedzieæ, ¿e bud¿et zwróciæ o pomoc. I nigdy mi takiej nie 
„¿y³”. Niew¹tpliwie wi¹¿e siê to z do- odmawiaj¹. I za to te¿ Im serdecznie b) Kolejna sprawa to zakoñczenie 
datkow¹ prac¹ p. Skarbnik, ale taki ju¿ dziêkujê. zwodoci¹gowania ca³ej 

To bêdzie prawdziwa oce-
na mojej pracy.

Jak uk³ada siê Panu wspó³praca z 
Rad¹ Gminy, Starostwem Powiato-
wym i w³adzami wojewódzkimi?  

Niew¹tpliwie nasza gmina ma je-
szcze kilka zadañ do realizacji. Posta-
ram siê je pokrótce wymieniæ:

a) Do rangi najwa¿niejszego urasta 
dokoñczenie kanalizacji. Czeka na ni¹ 
ca³a Konina, prawobrze¿na czêœæ Nie-
dŸwiedzia, Koninki i Górna Porêba. To 
jednak bardzo kosztowne przedsiê-
wziêcie. Same Koninki to na dzieñ dzi-
siejszy kwota ok. 15 mln z³. Trzeba na 
to zdobyæ zewnêtrzne œrodki pomoco-
we.  
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fii z pocztami sztandarowymi i zaproszeni goœcie: p.Bar-         Z kalendarza wydarzeñ   bara Dziwisz (radna Sejmiku Ma³opolskiego) i p. Tadeusz 
Mêkarski (dyrektor ma³opolskiego oddzia³u PEFRONU).     parafii NiedŸwiedŸ Po Mszy œw. oboje uczestniczyli w poœwiêceniu mikrobusu 

Od 8 IX do 2 X trwa³o malowanie naszego koœcio³a pa-
rafialnego. Ubogacono g³ówny o³tarz MB. Królowej Ró-
¿añca œw. Parafianie licznie i chêtnie pomagali przy sprz¹ta-
niu koœcio³a w czasie jego malowania jak i przygotowaniu 
koœcio³a na odpust parafialny w dniu 5 paŸdziernika. Sumê 
odpustow¹ odprawi³ oraz S³owo Bo¿e wyg³osi³ ks. Marian 
Bañski.

10. IX - odby³a siê pielgrzymka Stowarzyszenia Osób 
Niepe³nosprawnych im. œw. Brata Alberta. 53 osoby odwie-
dzi³y: Niegowiæ (miejsce zwi¹zane z osob¹ ks. Karola Woj-
ty³y -  by³ tam wikarym), Por¹bkê Uszewsk¹ (tu znajduje siê 
sanktuarium MB z Lourdes - w tym roku przypada 150 ro-
cznica objawieñ), nastêpnie zamek kasztelañski w Dêbnie. 
Celem naszej pielgrzymki by³o sanktuarium œw. Stanis³awa 
biskupa i mêczennika w Szczepanowie, gdzie uczestniczy-
liœmy w Mszy œw. oraz zwiedziliœmy miejsca zwi¹zane z 
osob¹ œw. Stanis³awa. W powrotnej drodze zatrzymaliœmy 

dla naszej Gminy, a nastêpnie odwiedzili siedzibê naszego siê na obiad w Gosprzydowej.
Stowarzyszenia im. œw. Brata Alberta na starej plebanii.  

14. IX - niedziela Podwy¿szenia Krzy¿a œw. W parafii 
14. X - 18. X - na naszym cmentarzu parafialnym zain-mia³a miejsce kwesta zorganizowana przez wolontariat dla 

stalowano oœwietlenie elektryczne dziêki pomocy so³ectwa dzieci (przybory szkolne) i doros³ych (sprzêt rehabilitacyj-
w NiedŸwiedziu.ny) dla parafii z ̄ ydaczowa na Ukrainie. O godz. 17.00 pod 

Krzy¿em na Górze Potaczkowej odprawiono Mszê œw. kon- 16. X - 30 rocznica wyboru Jana Paw³a II: uroczysta 
celebrowan¹ przez ksiê¿y z okolicznych miejscowoœci (ks. Msza œw. z udzia³em szkó³ z NiedŸwiedzia i Podobina od-
Proboszcz i ks. wikary z NiedŸwiedzia, ks. J. Moska³a z Po- by³a siê o godz. 8.00. Najpierw uczniowie gimnazjum z Po-
rêby Wielkiej i ks. St. Kasprzak z Olszówki). Ludzie i tym dobina przypomnieli osobê Jana Paw³a II, a po Mszy œw. 
razem piêknie dopisali oddaj¹c czeœæ Krzy¿owi œw. rozdano nagrody za udzia³ w konkursie parafialnym. Szko³y 

podstawowe bra³y udzia³ w konkursie plastycznym (z³o¿o-24. IX - pielgrzymi z naszej parafii uczestniczyli w kate-
no a¿ 133 prace). I miejsca zdoby³y: Worwa Kinga, Zaj¹c drze na Wawelu w Mszy œw. pod przewodnictwem ks. Kard. 
Magdalena, Gniecki Tomasz, Smyksy Andrzej. Stanis³awa Dziwisza o rych³¹ kanonizacjê b³og. abp. Szczê-

Z Gimnazjum: I miejsce - Agnieszka Domaga³a, II - snego Zygmunta Feliñskiego, za³o¿yciela zgromadzenia na-
miejsce - Olga Plechowicz i Damian Grabiec, III miejsce - szych Sióstr Rodziny Maryi.
Karolina Mrowca, Magdalena Starmach, Karolina W¹-

4.X - w salce Jana Paw³a II odby³ siê fina³ konkursu prze- tor. Potem wszyscy udali siê pod Obelisk Jana Paw³a II.
prowadzonego w szko³ach gimnazjalnych pt. „Jan Pawe³ II  

26. X - odby³a siê uroczystoœæ 50-lecia i 25-lecia Sakra-nasz rodak” ze znajomoœci ¿ycia i dzia³alnoœci S³ugi Bo¿ego 
mentu Ma³¿eñstwa Jubilatów z ca³ej naszej Gminy. Po Mszy Jana Paw³a II.
œw. Uroczystoœci odby³y siê w Domu Kultury.

5 - 8. X -pielgrzymka naszych parafian z zespo³em „Gor-
27. X - w naszym koœciele o godz. 18.00 zosta³ wyœwie-canie” do Lwowa oraz ¯ydaczowa, gdzie proboszczem jest 

tlony film pt. „Œwiadectwo” zrealizowany na podstawie nasz rodak ks. Marek Cichórz.
ksi¹¿ki ks. Kard. Stanis³awa Dziwisza. Ca³oœæ mia³a piêkn¹ 

12. X - VIII Dzieñ Papieski, a zarazem dzieñ modlitw o oprawê modlitewn¹, a parafianie licznie dopisali.
wyniesienie na o³tarze S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. O godz. 

23. XI - w uroczystoœæ Chrystusa Króla uroczyœcie przy-11.00 uczniowie z gimnazjum w Podobinie zaprezentowali 
jêto do scholki 12 dziewcz¹t, a do S³u¿by Liturgicznej 12 krótki program o JP II, a nastêpnie odby³a siê Msza œw. w 
nowych ministrantów. której uczestniczyli licznie parafianie, szko³y z naszej para-



w wir ¿ydowskiej ortodoksji. Jako neofita, z przejêciem tê-
pi³ wszelkie przejawy odchodzenia ¯ydów od Prawa. Poja-
wi³ on siê w Jerozolimie prawdopodobnie ju¿ po œmierci Je-Œwiêty 
zusa Chrystusa. By³ wiêc œwiadkiem przechodzenia ̄ ydów 
na chrzeœcijañstwo, którzy uznali, i¿ Jezus Chrystus jest rze-Pawe³ czywiœcie Synem Bo¿ym, jest tym oczekiwanym przez Na-
ród Wybrany Mesjaszem. Pawe³ zaœ nale¿a³ do szko³y ¿ydo-
wskiej, która nie dopatrywa³a siê w Jezusie obiecanego Me-Aposto³ 
sjasza i dlatego zgodnie z Prawem uzna³ chrzeœcijan za bluŸ-
nierców, a kar¹ za to dla odstêpców by³a tylko œmieræ.

Szawe³ bardzo zaanga¿owa³ siê w wyniszczanie chrze- 
œcijan. Mia³ swój udzia³ w mêczeñskiej œmierci œw. Szcze-
pana w Jerozolimie. Jak jest napisane w Piœmie œw., …¿e Rok przeciwko Szczepanowi wyst¹pili ci, którzy pochodzili z 
Cylicji, a wiêc tak¿e i Szawe³. „Wyrzucili go (Szczepana) œwiêtego poza miasto i kamienowali, a œwiadkowie z³o¿yli swe szaty 
u stóp m³odzieñca zwanego Szaw³em (Dz. Ap. 7,58).

Szawe³ by³ nie tylko widzem, lecz bra³ udzia³ w podjêciu Paw³a 
decyzji o œmierci Szczepana - „Szawe³ zgadza³ siê na zabicie 
go…” (Dz. Ap. 8,1). Pismo œw. tak wspomina Szaw³a jako 
faryzeusza: „A Szawe³ niszczy³ Koœció³, wchodz¹c do do-„Biada mi, gdybym nie g³osi³ Ewangelii” (1 Kor. 9,16)
mów porywa³ mê¿czyzn i kobiety i wtr¹ca³ ich do wiêzie-
nia…” (Dz. Ap. 8,3). „Szawe³ ci¹gle jeszcze sia³ grozê i dy-Obecnie w Koœciele Katolickim na ca³ym œwiecie prze-
sza³ ¿¹dz¹ zabijania uczniów Pañskich…” (Dz. Ap. 9,1)¿ywamy rok œw. Paw³a Aposto³a. Ojciec œw. Benedykt XVI 

ju¿ dnia 28.VI. 2007 r. og³osi³, ¿e od 29 VI 2008 r.  do 28 VI 
2009 r. bêdziemy w Koœciele œwiêtowaæ Rok œw. Paw³a, a 
bezpoœrednim powodem og³oszenia tego jubileuszu jest HYMN O MI£OŒCIdwutysiêczna rocznica urodzin Aposto³a Narodów œw. Pa-
w³a z Tarsu. Nawet spotkania adwentowe w tym roku uka-
zuj¹ nam postaæ œw. Paw³a Aposto³a (aby nam przypomnieæ, Gdybym mówi³ jêzykami ludzi i anio³ów, a mi³oœci bym 
¿e œwiat w którym dziœ ¿yjemy te¿ potrzebuje aposto³ów w nie mia³, sta³bym siê jak miedŸ brzêcz¹ca albo cymba³ 
g³oszeniu Ewangelii ¿yciem, tak jak to czyni³ œw. Pawe³. brzmi¹cy.
Wiêc i my przybli¿my sobie postaæ œw. Paw³a Aposto³a. Gdybym te¿ mia³ dar prorokowania i zna³ wszystkie ta-

Urodzi³ siê on w Tarsie miedzy 7 a 10 rokiem po Chry- jemnice, i posiada³ wszelk¹ wiedzê, i wszelk¹ mo¿liw¹ wia-
stusie (trudno wskazaæ dok³adn¹ datê). Tars le¿y na terenie rê, tak i¿bym góry przenosi³, a mi³oœci bym nie mia³, by³bym 
Azji Mniejszej, obecnie w Turcji. Jego imiê brzmia³o Sza- niczym.
we³, nosi³ on równie¿ imiê rzymskie Paulus, co polsku zna- I gdybym rozda³ na ja³mu¿nê ca³¹ majêtnoœæ moj¹, a cia-
czy Pawe³ (w tym czasie ̄ ydzi czêsto u¿ywali dwóch imion ³o wystawi³ na spalenie, lecz mi³oœci bym nie mia³, nic bym 
- Szawe³ by³ cz³onkiem diaspory, tzn. wspólnoty ¿ydow- nie zyska³. 
skiej ¿yj¹cej poza Ziemi¹ Œwiêt¹). Nie s¹ nam znani jego Mi³oœæ cierpliwa jest, ³askawa jest.  
rodzice, czy te¿ rodzeñstwo; wiemy jedynie, ¿e posiada³ sio- Mi³oœæ nie zazdroœci, nie szuka poklasku, nie unosi siê 
strê. Pochodzi³ z rodu Beniamina. Ale, mimo, ¿e by³ ̄ ydem, pych¹; nie dopuszcza siê bezwstydu, nie szuka swego, nie u-
to równie¿ posiada³ obywatelstwo rzymskie. nosi siê gniewem, nie pamiêta z³ego; nie cieszy siê z nie-

Gdy Szawe³ mia³ oko³o 20 lat przeniós³ siê do Jerozoli- sprawiedliwoœci, lecz wspó³weseli siê z prawd¹.
my, do s³ynnej szko³y rabina Gamaliela celem studiowania Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim 
Pisma Œwiêtego, czyli poznawania prawa Bo¿ych Przyka- pok³ada nadziejê, wszystko przetrzyma. 
zañ i poznawania Prawa. Œw. Pawe³ w liœcie do Rzymian tak Mi³oœæ nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które siê 
siê sam okreœli³: I ja przecie¿ jestem Izraelit¹, potomkiem skoñcz¹, albo jak dar jêzyków, który zniknie, lub jak wiedza, 
Abrahama z pokolenia Beniamina”. (Rz 11,1) której zabraknie.

Szawe³ ¿yj¹c jeszcze w Tarsie, obserwowa³ odstêpstwa Tak wiêc trwaj¹ wiara, nadzieja, mi³oœæ te trzy: 
¯ydów od Prawa i to mu siê nie podoba³o. Kiedy przyby³ do Z nich zaœ najwiêksza jest mi³oœæ.
Jerozolimy, studiowa³ prawo w szkole Gamaliela i tam za-
pozna³ siê z wiar¹ w czystej postaci. Szybko da³ siê porwaæ 
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Kolêda gorczañska
Jezus Zbawiciel, S³owo WcieloneGdy góry milkn¹ w oczekiwaniu 
Poœród stworzenia przyszed³ na œwiat.Wybawiciela ludzkich serc.
Radoœæ, nadzieja niech nas wype³niaMy tu czekamy na Jego przyjœcie
Bo siê narodzi³ tej ziemi Pan.W tê wigilijn¹, niezwyk³¹ noc. 

Gloria, gloria nad szczyty gór Gloria, gloria nad szczyty gór 
wznosi siê œpiew nasz do niebawznosi siê œpiew nasz do nieba
Na ziemiê przyszed³ wybawiæ ludNa ziemiê przyszed³ wybawiæ lud
œwiat ca³y kolêdê œpiewa.œwiat ca³y kolêdê œpiewa.



Informacja zawiera³a dzia³ania pre- PA�DZIERNIKOWA
zesa w sprawie mo¿liwoœci uzyskania  
kredytu w bankac. Po wys³uchaniu rad-   Wziêli w niej udzia³ Wójt Gminy, rad-
ni mieli wiele pytañ do prezesa Zarz¹du ni, so³tysi, M. M¹kowski - sekretarz, G. 
Spó³ki m.in. radnego Stopê interesowa- Lulek - pracownik Urzêdu Gminy, T. 
³a odpowiedŸ na pytanie „z ilu i jakimi Zawirski - dyrektor szko³y w NiedŸ-
inwestorami rozmawia³ w sprawie bu- wiedziu, S. Potaczek - cz³onek Zarz¹du 
dowy basenów?” Powiatu, J. Kochniarczyk oraz T. Ci-

Dyskusja, jakich wiele by³o na po- chañski - by³y prezes Oddzia³u Zwi¹z-
przednich sesjach, nie wnios³a w tej ku Podhalan i A. Napora - obecny pre-
sprawie noc nowego. Mo¿na odnieœæ zes.
wra¿enie, ¿e dzia³ania oraz nieustanne Sesja rozpoczê³a siê uroczystym 
zabiegi i wyjazdy prezesa spó³ki i Wój- akcentem. Wójt gminy serdecznie po-
ta Gminy s¹ jakby w jakiœ sposób sabo- dziêkowa³ w imieniu swoim i radnych 
towane. T. Cichañskiemu - by³emu prezesowi WRZEŒNIOWA 

W trakcie dalszych obrad poruszo- Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan za pracê 
no i omówiono wiele innych spraw, a zwi¹zan¹ z pe³nieniem funkcji oraz za Mia³a miejsce w po³owie miesi¹ca.  
tak¿e podjêto odpowiednie uchwa³y. dobr¹ wspó³pracê z Rad¹ Gminy. Z ko-Uczestniczyli w niej Wójt, radni, so³ty-

Radni: lei powita³ nowego prezesa A. Naporê, si oraz prezes Zwi¹zku Podhalan T. Ci-
1. Przyjêli sprawozdanie z wykona- ¿ycz¹c mu pokonywania wszelkich tru-chañski,prezes Zarz¹du Spó³ki „Gor-

nia bud¿etu gminy za I pó³rocze 2008 dnoœci w czasie pe³nienia zaszczytnej czañskie Wody Termalne” A. Grusz-
roku. funkcji. czyk, sekretarz Urzêdu M. M¹kowski, 

2. Wyrazili zgodê na zmiany w bu- Wracaj¹c do porz¹dku obrad J. Po-dyr. przedszkola w NiedŸwiedziu M. 
d¿ecie Gminy na r. 2008, przedstawio- taczek omówi³ sprawy, którymi zajmo-Baliñska.
ne przez skarbnika S. Smreczak. wa³ siê miêdzy sesjami. Podziêkowa³ Przewodnicz¹cy M.. Domaga³a po 

3. Wys³uchali informacji Komendy radnemu S. Stopie za pomoc przy opra-zapoznaniu zebranych z porz¹dkiem o-
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿ar- cowaniu „Planów Odnowy Miejsco-brad poprosi³ o zabranie g³osu Wójta 
nej w Limanowej z wykonania dzia³añ woœci z terenu Gminy NiedŸwiedŸ na Gminy, który szczegó³owo przedstawi³ 
w I pó³roczu 2008 r. lata 2008 - 2015”. Plany te opracowa-realizacjê zadañ miêdzy sesjami. Po-

4. Przeg³osowali zmiany w planie no na podstawie programu dzia³ania, dziêkowa³ za udzia³ i pomoc w organi-
przestrzennym Gminy przedstawione czyli zestawu potrzeb i zadañ do wyko-zacji Gminnych Do¿ynek, które by³y 
przez Przewodnicz¹cego Rady. nania w poszczególnych so³ectwach, piêkn¹ uroczystoœci¹ nawi¹zuj¹c¹ do 

5. Upowa¿nili Wójta Gminy do zaci¹- zaproponowanych i zatwierdzonych tradycji przodków naszego regionu. 
gniêcia zobowi¹zañ finansowych na przez zebrania wiejskie.Poinformowa³ o przygotowaniu kolej-
wykonanie projektów wodoci¹gów w Uczestniczy³ w spotkaniu z bizne-nych wniosków na odbudowê dróg zni-
Koninie i w Porêbie Wielkiej. smenami gminy NiedŸwiedŸ w sprawie szczonych podczas powodzi. Zwróci³ 

6. Przyjêli postulaty do regulaminu odwiertów geotermalnych. siê z proœb¹ do radnych o udzia³ w ze-
konkursu na dyrektora GOK-u zapro- W dyskusji powróci³a sprawa dróg braniach wiejskich, szczególnie w tych 
ponowane przez Prezesa Oddzia³u prywatnych oznaczonych w rejestrze na których bêdê zatwierdzane „Plany 
Zwi¹zku Podhalan T. Cichañskiego, gruntów symbolem „dr”. Przypomnê, odnowy so³ectw” potrzebne do PROW. 
który podziêkowa³ radnym za wspó³- ¿e w 2008 r. mieszkañcy gminy zostali Uczestnicz¹cy w sesji prezes Za-
pracê w czasie pe³nienia funkcji, a zwolnieni z op³at za te drogi, ale nie-rz¹du Spó³ki „GWT” A. Gruszczyk, 
szczególne podziêkowania skierowa³ stety w nadchodz¹cym 2009 roku trze-przedstawi³  informacjê o stanie bie¿¹-
do Wójta Gminy. ba bêdzie za nie p³aciæ. Jest mo¿liwoœæ cych dzia³añ Spó³ki. Zawiera³a ona 
      Poza tym: unikniêcia p³acenia podatków od tych problemy, które trzeba jak najszybciej 

a) Wybrano radn¹ H. Mróz na przed- dróg, ale tylko wtedy, gdy przeka¿e siê rozwi¹zaæ, chc¹c przyst¹pi do jakich-
stawiciela samorz¹du Gminy do komi- je we w³adanie Urzêdowi Gminy. Nie kolwiek dalszych dzia³añ: 
sji dla przeprowadzenia konkursu na zmienia to prawa w³asnoœci; gmina bê-I - przed³u¿a siê procedura przeka-
kierownika biblioteki gminnej, dzie tylko organem zarz¹dzaj¹cym. zania Spó³ce dzia³ki skarbu pañstwa, na 

b) wys³uchano informacji Wójta o Obecna na sesji G. Lulek - praco-której usytuowany jest odwiert, 
akcji letniej organizowanej przez U- wnica UG przedstawi³a propozycjê de-II - nie ma jasnego i umotywowa-
rz¹d Gminy w roku 2008.  Oto gdzie, i klaracji, która u³atwi rolnikom przeka-nego stanowiska Spó³ki co do sposo-
za ile nasze dzieci przebywa³y w czasie zywanie dróg bêd¹cych spó³kami w bów i Ÿróde³ finansowania inwestycji. 
wakacji: przypadku, gdzie tylko czêœæ w³aœci-Brak strategii uniemo¿liwia zarz¹dowi 

Jaroszowice (16 dzieci) - 14 dni cieli wyra¿a zgodê na przejêcie przez podjêcie i prowadzenie rozmów na te-
za 3,200 z³. gminê tych dróg. Po dyskusji w tej spra-mat finansowania inwestycji przez in-
Vrbov na S³owacji (13 dzieci) - wie radni podjêli stosown¹ uchwa³ê.westorów czy kredytodawców, a tak¿e 
9 dni za 6,000 z³. W dalszej czêœci obrad po przedy-sporz¹dzenie pe³nego biznesplanu 
Niemcy (10 dzieci) - 8 dni skutowaniu radni: przedsiêwziêcia,
(dofinansowanie 2,200z³) a) zatwierdzili „Plany Odnowy Miej-III - istnieje pilna koniecznoœæ upo-
Sarbinowo (24 dzieci) - 16 dni scowoœci z terenu Gminy NiedŸwiedŸ wa¿nienia Zarz¹du o wyst¹pienie do 
(dofinansowanie 3,600z³) na lata 2008 - 2015”.  Aby móc siê sta-skarbu pañstwa o dalsze tereny pod za-
Zakopane (25 dzieci) - 10 dni raæ o jakiekolwiek dotacje finansowe,budowê lub scedowanie  tej  sprawy na
za 12,475 z³. trzeba by³o opracowaæ wy¿ej wymie- gminê NiedŸwiedŸ.                           

nione plany. 
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Ich strategicznymi zadaniami s¹:  Serdeczne podziêkowania i ¿ycze- zatwierdzaj¹ce wysokoœæ ustalonych 
- odbudowa dróg nia dalszych osi¹gniêæ oraz satysfakcji stawek.
- budowa chodników z wykonywanej pracy skierowa³ Go- Podobna procedura odbywa³a siê 
- budowa wodoci¹gów spodarz Gminy do osób uhonorowa- przy zatwierdzaniu stawek podatko-
- modernizacja oœwietlenia, itd., nych w IV edycji Gali Przedsiêbiorstw wych od œrodków transportowych 
b) wyrazili zgodê na zmiany w bu- Powiatu Limanowskiego. Nastêpnie w przedstawionych przez S. Grzywacza.

d¿ecie Gminy NiedŸwiedŸ na 2008 rok, towarzystwie Przewodnicz¹cego Rady  W dalszym toku obrad radni:
c) uchwalili zmiany w miejscowym wrêczy³ wyró¿nionym listy gratulacyj- a) wyrazili zgodê  zmiany w docho-

planie zagospodarowania przestrzen- ne, ksi¹¿ki i drobne prezenty. Z naszej dach i wydatkach bud¿etu gminy na rok 
nego w Koninie, NiedŸwiedziu, Podo- gminy wyró¿nienia otrzymali: Maria 2008, zaproponowane przez skarbnika 
binie i Porêbie Wielkiej, £abuz z Porêby Wielkiej za innowacje S. Smreczak,

d) przyjêli program wspó³pracy gmi- turystyczne, Barbara i Tadeusz Cichañ- b) podjêli uchwa³ê dotycz¹c¹ za-
ny z organizacjami pozarz¹dowymi, scy z Porêby W. za najatrakcyjniejszy twierdzenia wieloletniego planu inwe-
podmiotami prowadz¹cymi dzia³al- obiekt turystyczny, Zofia Wielowska z stycyjnego na lata 2009-2010 dotycz¹-
noœæ po¿ytku publicznego i stowarzy- Podobina w kategorii agroturystyka. c¹ remontu drogi NiedŸwiedŸ - Porêba 
szeniem jednostek samorz¹du teryto-  Po uroczystym w¹tku powrócono Wielka,
rialnego na 2009 rok, przedstawiony do zaplanowanego porz¹dku obrad. c) zatwierdzili wysokoœæ minimal-
przez sekretarza Urzêdu M. M¹kow- Wójt J. Potaczek zapozna³ radnych ze nych stawek za dzier¿awê gruntów i lo-
skiego. sprawami, którymi zajmowa³ siê miê- kali stanowi¹cych w³asnoœæ gm. Nie-

Pod koniec sesji mia³a miejsce po- dzy sesjami. Oto wa¿niejsze z nich: dŸwiedŸ,
lemika miêdzy przyby³ymi na sesjê - zakoñczenie i rozliczenie realizacji d) zatwierdzili zaproponowane przez 
mieszkankami NiedŸwiedzia, a kiero- dróg popowodziowych, so³tysów (ustalone wczeœniej na zebra-
wnikiem Oœrodka Zdrowia dr Renat¹ - sporz¹dzenie wniosku na remont niach wiejskich) ceny drewna: klasa III 
Modrzejewsk¹. Poruszono potrzebê drogi NiedŸwiedŸ-Porêba Wlk. Planu- - 200 z³ za kubik, klasa IV - 120 z³ za 
zatrudnienia lekarzy specjalistów oraz je siê poszerzenie drogi o 1 m i zamon- kubik, opa³ twardy- 60 z³ za kubik i o-
pracy placówki w soboty. S³owa kryty- towanie progów zwalniaj¹cych. Koszt pa³ miêkki - 30 z³ za kubik,
ki kierowane pod adresem pracy Oœro- przedsiêwziêcia wyniesie 600 tys. z³., e) zapoznali siê z treœci¹ pism skiero-
dka Zdrowia odpiera³a dr Renata Mo- - udzia³ w zebraniach wiejskich we wanych do Rady. 
drzejewska, wyjaœniaj¹c sprawê opieki wszystkich so³ectwach, poprzedzo- Radny S. Stopa zwróci³ siê z proœb¹ 
lekarskiej po godzinie 18.00 w soboty, nych spotkaniami z Radami So³eckimi, do Wójta gminy o poparcie dzia³añ 
niedziele i œwiêta, jak równie¿ t³uma- - udzia³ w spotkaniu Zarz¹du Oddzia- zwi¹zanych z uruchomieniem zawie-
cz¹c zebranym, ¿e zatrudnienie lekarzy ³u Zwi¹zku Podhalan w sprawie wód szonych kursów autobusowych z Ko-
specjalistów zale¿y nie tylko od niej, geotermalnych. To strategiczne, zara- niny do Krakowa.
ale w du¿ej mierze od Narodowego zem trudne zadanie powoli rusza z Po dyskusji nad wolnymi wnioska-
Funduszu Zdrowia. W sprawie opieki miejsca. Na koszt odwiertu powiat wy- mi zakoñczono d³ugie i wyczerpuj¹ce 
medycznej g³os zabiera³y m. in. radne ³o¿y 1 mln z³., natomiast nasza gmina obrady
H. Mróz i B. Cichañska.  500 tys. z³ w ci¹gu 2 lat: w r. 2009 - 200 

           Sprawozdania z sesji   Koñcz¹c obrady, Wójt gminy: tys. z³., a w 2010 - 300 tys. z³.,
      opracowa³a Anna Liberda - z³o¿y³ gratulacje T. Zawirskiemu - - udzia³ w IV edycji Gali Przedsiê-

dyrektorowi szko³y w NiedŸwiedziu z biorstw Powiatu Limanowskiego, zor-
okazji otrzymania nagrody Kuratora ganizowanej  w Szczyrzycu z udzia³em 
Oœwiaty i Wychowania. Jest to jedna z w³adz wojewódzkich i powiatowych, 
najbardziej presti¿owych nagród jakie - uczestnictwo w spotkaniu z wice-
mog¹ otrzymywaæ dyrektorzy szkó³ za marsza³kiem ma³opolskim Leszkiem 
swoj¹ pracê. Redakcja „Zgody” przy- Zegzd¹. Dyskutowano na temat fun-
³¹cza siê do gratulacji! duszy na uruchomienie basenów geo-

- zwróci³ siê do so³tysów w sprawie termalnych. Na zakoñczenie podziêko-
ustalenia cen drewna na spotkaniach z wa³ radnym za udzia³ w mszy œw. z oka-
Radami So³eckimi i zebraniach wiej- zji Œwiêta Niepodleg³oœci.
skich. Gotowe propozycje przedsta- G³ównym celem sesji by³o jednak 
wione zostan¹ na nastêpnej sesji do ak- uchwalenie stawek podatków i op³at 
ceptacji przez Radê Gminy. lokalnych na 2009 rok. Wczeœniej Wójt 

Po dyskusji obrady zakoñczono. przypomnia³ radnym o stratach finan-
sowych jakie ponios³a gmina (800 tys. 

 LISTOPADOWA z³) wskutek obni¿enia stawek podatko-
wych na rok 2008, szczególnie zaœ z 

Obradowa³a 17 XI.Uczestniczyli w powodu zwolnienia z podatku od dróg 
niej Wójt, radni, so³tysi, prezes OSP-A. oznaczonych w rejestrze symbolem dr. 
Smaciarz, dyr. GPN - J. Tomasiewicz, Propozycje wysokoœci op³at na 2009 r. 
dyr. szko³y w NiedŸwiedziu - T. Zawir- przedstawi³a B. Misiura, zajmuj¹ca siê 
ski, dyrektor przedszkola - M. Baliñ- w Urzêdzie Gminy podatkami. Radni 
ska, J. Kochniarczyk, sekretarz Urzêdu w dyskusji „punkt po punkcie” wnosili 
M. M¹kowski, skarbnik S. Smreczak, poprawki zmieniaj¹ce wysokoœci nie-
M. Misiura i S. Grzywacz oraz grup których propozycji podatkowych, po 
mieszkañców NiedŸwiedzia. czym zgodnie podejmowali uchwa³y 
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Rok 2008 by³ do- zyskanych ze sprzeda¿y kalendarzy u-
bry pod wzglêdem in- trzymujemy salê. Trwa remont general-
westycji we wsi Porê- ny gara¿y. Trzeba pomyœleæ o zmianie 
ba Wielka, co jest wy- samochodu, bo ten wiêkszy ma ju¿ 40 
nikiem dobrej wspó³- lat. 
pracy z Wójtem, Rad¹   Andrzej Smaciarz
Gminy, oraz Rad¹ So- Prezes OSP
³eck¹. Zrobiliœmy du-

¿o dróg osiedlowych: Mra³ty - po³o¿e- W okresie od stycz-
nie nawierzchni asfaltowej oraz wyko- nia do listopada z dy-

sportowe; w rankingu sportowym po-nanie rowu wzd³u¿ tej drogi a tak¿e po- ¿uru psychologa sko-
wiatu limanowskiego szko³a przez ³o¿enie rur przejazdowych, Rusnaki - rzysta³o ³¹cznie 18 o-
cztery kolejne lata zajmuje pierwsze po³o¿enie nawierzchni asfaltowej, sób. Udzielono:
miejsce. Wyró¿niona zosta³a przez Mierniki - po³o¿enie nawierzchni asfal- - 23 konsultacje  uza-
Marsza³ka Ma³opolskiego pucharem i towej. Ponadto po³atanie i wy¿wirowa- le¿nionym od alkoho-
dyplomami. Dorobek sportowy szko³y nie drogi powiatowej, tak¿e po³o¿enie lu w sprawie leczenia 
to kilkadziesi¹t pucharów indywidual-nawierzchni asfaltowej. Drogi osiedlo- odwykowego,
nych i zespo³owych, medali, oraz indy-we s¹ prawie zakoñczone. Pozosta³a -  pomocy psychologicznej 8 oso-
widualnych i zespo³owych mistrzostw jeszcze jedna droga do osiedla Jopki, bom z rodzin z problemem uzale¿nie-
gminy powiatu, rejonu. gdzie przeszkod¹ s¹ nie œciête drzewa. nia od alkoholu, 

Chlub¹ naszej szko³y staje siê tak¿e Nie uda³o siê nam tak¿e nadal zrobiæ - pomocy psychologicznej 2 oso-
sekcja TAEKWONDO, która osi¹gnê³a kanalizacji z Koninek oraz poprawiæ bom w zakresie problemów wychowa-
bardzo dobre wyniki. Jej zawodnicy drogi do lasu Bia³onie. Na przysz³y rok wczych z dzieckiem, 
zdobyli ³¹cznie 23 medale z³ote srebrne zosta³ nam tak¿e jeden most oraz osu- - pomocy psychologicznej 4 oso-
i br¹zowe w zawodach ogólnopolskich.wiska. bom w kryzysie emocjonalnym.

Nasi uczniowie brali równie¿ udzia³ Piotr Haras Zapraszam osoby zainteresowane. 
w wielu imprezach o charakterze kul-so³tys wsi Porêba Wielka Dy¿ury w ka¿dy poniedzia³ek w bu-
turalno - oœwiatowym. Nale¿y tu wy- dynku Domu Ludowego na parterze.
mieniæ udzia³ w „Limanowskiej S³a-Mijaj¹cy rok by³ 
zie”, gdzie w kategorii Mistrz i Uczeñ Beata Wietrzykdla Zespo³u Szkó³ w 
B. Kaczor z wnukiem zdobyli I miej- PsychologPorêbie Wielkiej do-
sce, a kapela dzieciêca „Mali Porym-bry. Przyniós³ wiele 
biany” II miejsce. Na przegl¹dzie grup Rok min¹³ praco-zmian w material-
kolêdniczych w Kasinie nasza szkolna wicie przede wszy-nym funkcjonowa-
grupa kolêdnicza i kapela kierowana stkim na szerzeniu niu placówki, jej wy-
przez B. Kaczora zdoby³a II miejsce. regionalizmu i kultu-posa¿eniu, poprawie infrastruktury, a 
Uda³o siê równie¿ utworzyæ wielopo- ry zagórzañskiej. tak¿e wprowadzeniu nowych rozwi¹-
koleniowy zespó³ regionalny,który wy- Odby³y siê wszystkie zañ organizacyjnych, umo¿liwiaj¹-
st¹pi³ na „Majówce u Orkana”. zaplanowane impre-cych lepsze funkcjonowanie szko³y.

Podsumowuj¹c, stwierdzam, ¿e to zy. Do najwa¿niejszych prac w szkole 
jeszcze jeden dobry rok dla naszej Wiosn¹ mia³ miejsce konkurs pla-zaliczê zrealizowanie kapitalnego re-
szko³y, a wszystkim, którzy siê do tego styczny dla przedszkoli pt. „Idzie wio-montu kuchni wraz z zapleczem, oraz 
przyczynili nale¿¹ siê serdeczne po- sna” po³¹czony z wystaw¹ prac i nagro-wyposa¿enie przyszkolnej kuchni w 
dziêkowania, co niniejszym czyniê. dami dla wszystkich uczestników oraz bardzo nowoczesny sprzêt - za co ser-

dla placówek przedszkolnych. Brali-decznie dziêkujemy Radzie Gminy, p. Andrzej Œlazyk œmy udzia³ w przygotowaniu obcho-Wójtowi, oraz Gminnemu Oœrodkowi Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Porêbie dów 3 Maja i 11 Listopada. Wa¿nym Pomocy Spo³ecznej. Wielkiej wyda-rzeniem kulturalnym by³a „Ma-Nale¿y wymieniæ równie¿ inicjaty-
jówka u Orkana” w której uczestniczy-wê Spo³ecznego Komitetu Rozbudowy Rok 2008 by³ trud- ³o ponad 1000 osób. Odby³y siê dwie Szko³y pod przewodnictwem p. Ma³- niejszy od poprzednie- imprezy pod has³em „Lato pod Turba-gorzaty Huzior, który podj¹³ decyzjê o go; by³o wiêcej pracy, czem” oraz Gminne Do¿ynki. Ostatni¹ zakupie dla szko³y sprzêtu komputero- wyjazdów, æwiczeñ. imprez¹ by³y Jubileusze Ma³¿eñskie  wego i multimedialnego. Zwiêkszy³a siê liczba Z³ote i Srebrne Gody. Nasze zespo³y re-Koñcz¹cy siê rok szkolny obfitowa³ po¿arów szczególnie gionalne uczestniczy³y w konkursach w wiele dzia³añ edukacyjno-wychowa- zwi¹zanych z wypala- w Bukowinie Tatrzañskiej, Podegro-wczych i opiekuñczych. Dobrym ich niem traw w okolicach dziu, Kasince Ma³ej, Limanowskiej pocz¹tkiem by³ wyjazd grupy naszych lasów. Wyjazdy do gaszenia staj¹ siê S³azie, zdobywaj¹c wyró¿nienia i na-dzieci na warsztaty teatralne do Nie- coraz trudniejsze, poniewa¿ mamy ma- grody. miec pod opiek¹ mgr Agnieszki Sasal i ³o stra¿aków ochotników. Brak ich jest Sk³adam Czytelnikom Zgody oraz mgr Agnieszki Rataj, dziêki wsparciu z Koniny i Podobina. Na pochwa³ê za- mieszkañcom Gminy najserdeczniej-Wójta Gminy i wielu darczyñców. Ser- s³uguje Porêba Wielka, bo w ostatnim sze ¿yczenia z okazji Nowego Roku.decznie im dziêkujemy. Ta grupa wró- czasie wst¹pi³o do stra¿y 6 ochotników.

             Jacenty £opata - Kierownik ci³a z wieloma sukcesami.  Zwracam siê z proœb¹ do m³odzie¿y 
Gminnego Centrum KulturyChlubn¹ tradycj¹ naszej szko³y s¹ „Wstêpujcie do stra¿y”. Z pieniêdzy u-

równie¿ bardzo wysokie osi¹gniêcia 
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Koñcz¹cy œci, zadowolenia w ¿yciu osobistym i Napora, którzy nawieŸli ziemi i wyró-
siê rok 2008 sukcesów w ¿yciu zawodowym w No- wnali teren. Przy pracach tych poma-
by³ dla na- wym 2009 Roku. gali: Piotr Potaczek, Jan Rataj, W³ady-
szej szko³y s³aw Rataj, Adam Drajewicz oraz p. 

mgr Aleksandra Domaga³arokiem do- Wsó³, który udzieli³ rabatu na towar za-
Wicedyrektor Zespo³u Placówek brym. Ucz- kupiony u niego do tynkowania i malo-

Oœwiatowych w Podobinie niowie kl. II wania elewacji przy placu zabaw. Pañ-
gimnazjum stwo Kawalowie przekazali nieodp³at-

otrzymali wyró¿nienia w Miêdzynaro- nie huœtawki. Wszystkim tym osobom 
Nasze warun-dowym Konkursie Matematycznym Zarz¹d Stowarzyszenia sk³ada podziê-

ki pracy poprawi³y „Kangur” oraz Ogólnopolskim Kon- kowanie za pracê i wielkie serce: Bóg 
siê w 2008 r. Na-kursie Matematycznym „Geniusz”. Li- zap³aæ! Dziêkujemy równie¿ Grupie 
st¹pi³a (dziêki p. czne osoby  reprezentowa³y nas w kon- Wolontaryjnej. 
Wójtowi) wymia-kursach organizowanych przez Kura-
na okien. Zofia Drajewicztorium Oœwiaty w Krakowie. Na etapie  

Otrzymaliœmy rejonowym braliœmy udzia³ w Konkur-
oko³o 150 - 180 z³    sie Matematycznym dla Gimnazjum, 
podwy¿ki p³ac i w 12  kwie-Konkursie Jêzyka Polskiego (gimna-

zakresie wykonywanych us³ug obroty tnia 2008 ro-zjum), Konkursie Biblijnym. Ucznio-
Poczty wzros³y, plany zosta³y wykona- ku odby³o siê wie szko³y podstawowej zajêli II miej-
ne. Mamy w bie¿¹cym i nadchodz¹cym zebranie za-sce w Gminnym Konkursie Ortografi-
roku bardzo korzystne oferty banku po- ³o¿ycielskie cznym dla uczniów klasy III. Uczestni-
cztowego zachêcamy do korzystania z NSZZ „Soli-czyli w Ogólnopolskim Konkursie 
tej nowej formy naszych us³ug. darnoœæ” RI Twórczoœci Plastycznej, gdzie otrzy-

w  g m i n i e  mali wyró¿nienie. Ponadto uczestni- Maria Kotarba NiedŸwiedŸ, czyli w licznych zawodach sportowych Kierownik Urzêdu Pocztowego pod kiero-powiatowych i wojewódzkich, gdzie 
wnictwem Pe³nomocnika Ko³a Powia-osi¹galiœmy czo³owe miejsca.
towego w Limanowej Wojciecha W³o-W czerwcu 2008 roku nasza szko³ê Mijaj¹cy 2008 darczyka. Ko³o liczy 15 osób. Przewo-opuœcili pierwsi absolwenci gimna- rok by³ w Stowa- dnicz¹c¹ zosta³a Anna Micha³ek, za-zjum. Powodem do radoœci by³ dla nas r z y s z e n i u  n a  stêpc¹ i skarbnikiem Rafa³ Rusnak, se-fakt, ¿e w Egzaminie Gimnazjalnym Rzecz Osób Nie- kretarzem Kazimiera Gniecka, prze-zarówno z zakresu przedmiotów huma- pe³nosprawnych wodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej Maria nistycznych, jak i matematyczno-przy- im œw. Brata Al- WoŸniak. Wójt Gminy J. Potaczek udo-rodniczych, osi¹gnêliœmy najwy¿szy ber ta  dalszym stêpni³ naszej organizacji lokal na biuro wynik wyró¿niaj¹cy nas na tle powiatu krokiem w rozwo- na parterze w budynku Urzêdu Gminy. i województwa, a nawet kraju. W teœcie ju dzia³alnoœci statutowej Stowarzy- Zgodnie ze Statutem, zadaniem humanistycznym œredni wynik to 31,4 szenia. Zwiêkszy³a siê liczba osób ko- Zwi¹zku jest „dzia³anie na rzecz o-(kraj 30,8), w matematyczno-przyrod- rzystaj¹cych z rehabilitacji zdrowotnej chrony w³asnoœci, praw i interesów niczym 32,3 (kraj 27,1). oraz æwiczeñ ogólno-kondycyjnych, ekonomicznych i socjalnych swoich Wspomnieæ nale¿y tak¿e nasze wy- które odbywaj¹ siê codziennie. Jest to cz³onków i ich rodzin oraz na rzecz roz-stêpy na terenie Gminy. Regionalny na nasze priorytetowe zadanie, aby pomóc woju gospodarczego i spo³ecznego wsi imprezie „Lato pod Turbaczem”. Przy- osobom potrzebuj¹cym w odzyskaniu i rolnictwa…”gotowaliœmy m.in. program z okazji ro- sprawnoœci i utrzymaniu dobrej kondy- W 2008 roku uda³o siê nam wys³aæ cznicy pontyfikatu Jana Paw³a II oraz cji fizycznej i psychicznej. W sali reha- na dofinansowan¹ koloniê do Jaros³aw-program z okazji 90 - rocznicy Odzy- bilitacyjnej goœci³a mgr B. Krupa - spe- ca 18 dzieci z terenu naszej gminy. Po-skania Niepodleg³oœci - obydwa ostat- cjalista neurokinezjologicznej terapii magamy rolnikom w kontaktach z in-nie wystêpy mo¿na by³o obejrzeæ w ko- zaburzeñ rozwoju ruchowego u dzieci. stytucjami obs³uguj¹cymi rolnictwo œciele parafialnym w NiedŸwiedziu. Rehabilitantka przekaza³a swoje do- np. Agencja Rozwoju i Modernizacji Rok 2008 to równie¿ czas, w któ- œwiadczenia w terapii i postêpowaniu z Rolnictwa. Cztery gospodarstwa s¹ na rym dobieg³y koñca prace przy budo- dzieæmi specjalnej troski. Konsultacje najlepszej drodze do uzyskania dop³at wie sali gimnastycznej. Wkrótce nast¹- przeprowadzone dla nich w Stowarzy- zachowawczych byd³a rasy polska pi otwarcie i upragniona przez dzieci i szeniu by³y du¿¹ mobilizacj¹ przede czerwona i polska czarno-bia³a. Pro-m³odzie¿ sala zostanie oddana do u¿yt- wszystkim dla matek tych dzieci. wadzimy doradztwo w sprawie ubez-ku. Podziêkowania nale¿¹ siê tu Wój- Organizowane by³y uroczystoœci o- pieczeñ rolniczych.towi J. Potaczkowi za jego starania o to, kolicznoœciowe w siedzibie Stowarzy-  Dy¿ury: abyœmy jak najszybciej mogli æwiczyæ szenia i wyjazdowe zarówno dla dzieci Anna Micha³ek: poniedzia³ek, œro-w nowo wybudowanej sali sportowej. jak i doros³ych oraz akcje charytatyw- da, pi¹tek w godz. 12.00 - 14.00Wysokie wyniki i sukcesy naszej ne w celu pozyskania funduszy na dzia- Maria WoŸniak: poniedzia³ek, pi¹-szko³y to praca wszystkich nauczycie- ³alnoœæ Stowarzyszenia. tek w godz. 10.00 - 12.00li, pracowników szko³y,rodziców, dzie- Przygotowano teren i czêœciowo 

ci i m³odzie¿y. Serdecznie dziêkujemy Anna Micha³ek - Przewodnicz¹ca zagospodarowano placyk zabaw przed 
za wszelak¹ pomoc, za aktywne dzia- NSZZ „Solidarnoœæ” RIsiedzib¹ Stowarzyszenia. Pomogli nam 
³anie, chêtne podejmowanie nowych w tym pp: Franciszek Potaczek i Józef 
wyzwañ i zadañ. ¯yczê ka¿demu rado-  
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Kto œpiewa  dwa powsta³y baseny geotermalne, by zo-
razy siê modli. sta³ rozbudowany Oœrodek Zdrowia ze 

W myœl tego po- wszystkimi specjalistami i dzia³a³ 24 
wiedzenia nasz chór godziny na dobê, by ruszy³y nowocze-
przygotowuje opra- sne wyci¹gi narciarskie i rozkwit³a tu-
wê liturgiczn¹ œwi¹t rystyka.
koœcielnych i pañ-  Barbara Cichañska
stwowych, uroczy-
stoœci okoliczno- Mijaj¹cy rok 2008 Samorz¹dowe 

œciowych oraz udziela siê poza tere- Przedszkole w NiedŸwiedziu koñczy z 
ka œrodowiskowo-rodzinna by³a, jest i nem. Oprócz piêknego œpiewu równie¿ pe³nym optymizmem. Oko³o 60 dzieci 
bêdzie, bo ludzi starych, kalekich, o-wizualnie chór prezentuje siê imponu- uczêszczaj¹cych do placówki ma zape-
b³o¿nie chorych, potrzebuj¹cych opie-j¹co, a to dziêki jednolitym strojom o- wnione bardzo dobre warunki rozwoju. 
ki w domu przybywa. Nasza praca to raz du¿ej liczbie chórzystów. Na po- Uzupe³nieniem bowiem programu wy-
nie tylko robienie zastrzyków, opatrun-cz¹tku roku odby³ siê koncert kolêd w chowania przedszkolnego s¹ dodatko-
ków, kroplówek, ale wspó³praca z koœciele w NiedŸwiedziu oraz w parafii we zajêcia realizowane przez nauczy-
Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³e-Glisne. 1 listopada odby³ siê II Przegl¹d cieli placówki. S¹ to bezp³atne zajêcia 
cznej, pomoc w znalezieniu miejsca w Chórów Zagórzañskich w Mszanie rytmiczne, plastyczne, religia oraz fi-
domu opieki, walka z patologi¹. Dolnej w którym obok chóru „Oremus” nansowane ze œrodków rz¹dowych za-

My, pielêgniarki œrodowiskowo-ro-z naszego terenu uczestniczy³ chór z jêcia taneczne, wyrównawcze i korek-
dzinne, ci¹gle musimy siê dokszta³caæ; parafii Porêba Wielka. cyjne.Bierzemy udzia³ w kampanii Ca-
jest to zwi¹zane ze zmianami w S³u¿bie Z uroczystoœci pañstwowych i oko- ³a Polska czyta dzieciom. Realizowany 
Zdrowia. Pacjenci zdeklarowani do licznoœciowych chór ubogaci³ swoim jest program edukacji ekologicznej 
nas, czyli do B. Cichañskiej i I. Nalepy wystêpem: 3 Maja, 11 Listopada, Do- „Przyjaciel natury”. Mo¿emy siê tak¿e 
maj¹ pe³ne prawo do korzystania z u-¿ynki Gminne, oraz Z³ote i Srebrne Go- pochwaliæ w³asn¹ stron¹ internetow¹. 
s³ug w Oœrodku Zdrowa w Porêbie dy. Ostatnio uroczyœcie œwiêtowano z Do kalendarza wyjazdów przedszkol-
Wielkiej. Nale¿¹ siê im tam wszystkie okazji Patronki Muzyki Koœcielnej œw. nych wpisa³y siê na sta³e wycieczki 
us³ugi bezp³atnie, bo to jest zagwaran-Cecylii. By³ to dwudniowy pobyt (29 i dzieci do ZOO w Krakowie, teatru 
towane w pakiecie us³ug ubezpieczo-30 XI) w Czêstochowie, gdzie dano „Rabcio” w Rabce oraz GPN w Porêbie 
nego tj: wizyta u lekarza w Oœrodku koncert w czasie Apelu Jasnogórskiego Wielkiej. Tak¿e w tym roku pozytyw-
Zdrowia i w domu pacjenta, zastrzyki, oraz uroczystej sumy. Chór przy tej o- nie uk³ada³a siê wspó³praca ze szko³¹ 
pomiar ciœnienia oraz pobieranie ma-kazji by³ w £agiewnikach, aby zoba- podstawow¹, instytucjami publiczny-
teria³ów do badañ ambulatoryjnych, a u czyæ bursztynowy tryptyk, który bêdzie mi (Urz¹d Gminy, biblioteka, stra¿ po-
nas pielêgniarek œrodowiskowo-ro-zawieziony do Ziemi Œwiêtej, oraz w ¿arna, policja) jak równie¿ religijnymi. 
dzinnych wszystko w domu pacjenta, Leœniowie pod Czêstochow¹ u Matki Mam nadziejê, ¿e przysz³y rok bêdzie 
gdy na zleceniu jest zaznaczone „w do-Bo¿ej Rodzin. co najmniej tak udany, jak koñcz¹cy siê 
mu chorego”  te¿ bezp³atnie. Zlecenia Przed nami kolejne Œwiêta Bo¿ego obecnie 2008 .
bezp³atnie wykonujemy te¿ z Pogoto-Narodzenia i kolêdowanie. ¯yczê w i-
wia Ratunkowego, szpitala, na proœbê mieniu ca³ego chóru rozœpiewanych, Ma³gorzata Baliñska 
chorego lub jego rodziny. radosnych Œwi¹t i pe³nego ³ask Bo¿ych Dyrektor przedszkola 

Us³ugi z gabinetów prywatnych np. Nowego Roku.  w NiedŸwiedziu
zastrzyki s¹ wykonywane odp³atnie 

Siostra Maria Kowalczyk tzn. pacjent musi za nie zap³aciæ, tak jak W r. 2008 uczniowie klas szóstych 
organistka - opiekunka chóru p³aci lekarzowi prywatnie za wizytê le- osi¹gnêli œredni wynik 2,64 pkt., który 

karsk¹. da³ nam I miejsce wœród szkó³ podsta-
    Pe³nych informacji na temat na- wowych w gminie. Miniony rok by³ te¿ 
Rok 2008 szych us³ug mo¿na uzyskaæ dzwoni¹c rokiem sukcesów naszych sportow-

by³ dobry, choæ do Rzecznika Praw Pacjenta na nume- ców. Oto wyniki:
pe³en ró¿nych ry telefonów: (012) 29 88 303, (012) 29  - ch³opcy (gimnazjum) zajêli III miej-
niespodzianek. 88 404 lub (012) 29 88 164. Pod tymi sce w powiecie w unihokeju,

Boli nas to, telefonami uzyskacie te¿ Pañstwo in- - dru¿yna gimnazjum zajê³a III miej-
¿e niektórzy pa- formacje na temat  pracy i us³ug NZOZ sce w pi³ce no¿nej halowej,
cjenci i pracow- w Porêbie Wielkiej. - dziewczêta zajê³y I miejsce w powie-
nicy NZOZ w W nowym 2009 roku ¿yczê naszym cie w szwedzkiej sztafecie.
Porêbie Wlk. pacjentom du¿o zdrowia, wszelkiej po-  Indywidualne osi¹gniêcia to:

(dawny Oœrodek Zdrowia) nadal nie myœlnoœci, aby na dalej zaufali i byli z  - Paulina Burczak kl. III gimnazjum) 
chc¹ zrozumieæ na czym polega praca nami, bo to co robimy to nie dla siebie, zdoby³a I miejsce w biegu na 100 m., 
pielêgniarki œrodowiskowo-rodzinnej, ale przede wszystkim dla nich i przy- oraz II miejsce w skoku w dal na zawo-
¿e jest ona tak samo potrzebna, a mo¿e sz³ych pokoleñ, bo my te¿ kiedyœ bê- dach powiatowych,  
jeszcze bardziej ni¿ pielêgniarka w ga- dziemy potrzebowaæ pomocy od pielê-  - Monika Hanula (kl. II gimnazjum) 
binecie zabiegowym, punkcie szcze- gniarek œrodowiskowo-rodzinnych. To zajê³a I miejsce w Biegu Niepodleg³o-
pieñ, medycynie szkolnej czy po³o¿na co jest dobre, potrzebne dla wszystkich, œci. 
œrodowiskowa no i oczywiœcie lekarz, to trzeba wspieraæ, a nie niszczyæ. 
bo to wszystko tworzy ca³oœæ opieki mgr El¿bieta Kurek - dyrektor szko³yJako radna, pragnê, by nam wszy-
nad chorym cz³owiekiem. Pielê-gniar- stkim spe³ni³y siê osobiste marzenia, by 



 

 

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 2009 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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  Od gruntów zajêtych pod pasy drogo-
we dróg nie zaliczonych do ¿adnej ka-
tegorii dróg publicznych z wyj¹tkiem 
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-
œci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoœæ
rolnicza lub leœna.

1 grosz od 1 m. kw. powierzchni  



   

21.09 odby³o siê zebranie wiejskie w Koninie. Uczestni- Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Annê Sto¿ek, Franciszka 
czy³o w nim oko³o 50 osób. W zebraniu goœcili Wójt Gminy Rapciaka, Stefana Naporê, Antoniego Niedoœpia³a i Kazi-
J. Potaczek i radny powiatowy S. Potaczek. W trakcie zebra- mierza Stró¿aka. S¹d Kole¿eñski stanowiæ bêd¹: J. Zapa³a, 
nia mieszkañcy: T. Cichañski, P. Haras, J. Hanula, S. Burnos, A. Kacik. Gra-

- zapoznali siê z informacj¹ Wójta Gminy o stanie realiza- tulujemy i ¿yczmy powodzenia!                      Anna Liberda
cji zadañ przewidzianych w so³ectwie Konina na 2008 rok, 
oraz planami w tym zakresie na rok 2009, W niedzielê 5 X w 

- przedyskutowali i zatwierdzili Program Rozwoju Miej- kaplicy na placu budo-
scowoœci Konina na lata 2009 - 2015, wy koœcio³a Mi³osier-

- zdecydowali dokonaæ wyboru gajowego na zebraniu dzia Bo¿ego w Mszanie 
wiejskim wiosn¹ 2009 roku, Dolnej odby³y siê II Za-

- wyrazili zgodê na œcinkê drzewa w 2009 roku.             SS górzañskie Spotkania 
Chórów Laudate Domi-

Micha³a Krupiñskiego, by³ego num. 
wiceministra Skarbu Pañstwa ro- Zaœpiewa³o w nich 
dem ze Szczyrzyca, powo³ano na ponad 400 chórzystów z 
stanowisko zastêpcy dyrektora wy- 11 zespo³ów chóralnych. Nasz teren reprezentowa³y chóry 
konawczego Banku Œwiatowego. „Oremus” z NiedŸwiedzia, który zachwyci³ piêkn¹ harmo-
Krupiñski odlatuje do USA, ale za- ni¹ i czystoœci¹ brzmienia, oraz debiutuj¹cy chór z parafii w 
pewnia, ¿e nie zapomni o rodzin- Porêbie Wielkiej. Organizatorami tego wielce po¿yteczne-
nych stronach i bêdzie tu czêsto go spektaklu byli: Burmistrz Mszany Dolnej T. Filipiak, 
wraca³. Wójt NiedŸwiedzia J. Potaczek oraz limanowskie Starostwo 

- Potrzebny jest ostry lobbing na rzecz inwestycji turysty- Powiatowe. Rolê gospodarza, zarazem wspó³organizatora 
cznych i gospodarczych w powiecie limanowskim, a bêd¹c pe³ni³ miejscowy ks. Proboszcz S. Parzygnat.                   SS
w Waszyngtonie, z pewnoœci¹ bêdê mia³ mo¿liwoœæ rozma-
wiania z powa¿nymi i uczciwymi biznesmenami, którzy 19 X odby³o siê w NiedŸwiedziu zebranie wiejskie na 
chêtnie zainwestuj¹ w budowê uzdrowiska w Szczawie czy którym poruszono nastêpuj¹ce tematy: budowa wodoci¹gu 
kompleksu wypoczynkowego w Porêbie Wielkiej - mówi dla osiedli: Mierniki, Groñscy, Jamrozówka, Moska³y i Ce-
Krupiñski. chy, odp³atnoœæ za kanalizacjê,ochrona lasu przed kradzie¿¹ 

W nominacji M. Krupiñskiego sporej szansy dla Lima- i sprawy bie¿¹ce.
nowszczyzny upatruje starosta Jan Pucha³a.  Znaj¹c jego pa- Zebranych powita³ so³tys S.Wielowski i zreferowa³ te-
triotyzm lokalny, mo¿na powiedzieæ, ¿e zaœwieci³o dla nas mat zwi¹zany z drewnem gminnym. Wójt J. Potaczek poin-
zielone œwiat³o. Aby zrealizowaæ marzenia dotycz¹ce roz- formowa³ o realizacji zadañ w 2008 r. oraz przedstawi³ pla-
woju turystyki, potrzebujemy dop³ywu kapita³u. Dlatego nowane zadania na 2009 rok. Przeg³osowano uchwa³ê o 
bêdê z p. Micha³em w sta³ym kontakcie, aby wykorzystaæ udzielaniu pomocy poszkodowanym przez po¿ar lub po-
wszystkie mo¿liwe Ÿród³a pozyskania pieniêdzy - obiecuje wódŸ (aby zainteresowany osobiœcie odebra³ przydzielone 
Starosta. My przypomnijmy, ¿e M. Krupiñskiego goœcili- mu drewno). W zebraniu wziê³o udzia³ 46 osób.       M. Lupa
œmy przed dwoma laty na „Majówce u Orkana”.               SS  

9 listopada odby³o siê zebranie wiejskie w Podobinie. 
28 wrzeœnia w Domu Kultury w Uczestniczyli w nim Wójt J. Potaczek, radni i cz³onkowie 

NiedŸwiedziu odby³o siê Walne Zgro- Rady So³eckiej. Zebranie prowadzi³ so³tys T. Zapa³a.
madzenie Oddzia³u Zwi¹zku Podha- Wójt Gminy w swoim wyst¹pienie dokona³ oceny reali-
lan. Celem jego by³o podsumowanie zacji zadañ, przewidzianych do wykonania w roku 2008: za-
dzia³alnoœci w okresie ostatniej ka- koñczono budowê sali gimnastycznej, wykonano remont i 
dencji, udzielenie absolutorium ustê- modernizacjê dróg na osiedlach: Adamczyki, Lupy, Jamro-
puj¹cemu prezesowi i wybór nowych zy. Nie wykonano oœwietlenia ulicznego ze wzglêdu na brak 
w³adz Oddzia³u. zgody mieszkañców, nie zosta³a wykonana dokumentacja 

Zgromadzeni cz³onkowie Zwi¹z- na k³adkê pieszo - jezdn¹ przez potok Porêbianka na os. Za-
ku wys³uchali sprawozdañ z dzia³alnoœci Prezesa oraz Ko- wada.
misji Rewizyjnej i S¹du Kole¿eñskiego. Po krótkiej dysku- W roku 2009 planuje siê: wyposa¿enie sali gimnastycz-
sji jednog³oœnie udzielono absolutorium prezesowi Tadeu- nej, budowê chodnika w stronê Mszany Dolnej, wykonanie 
szowi Cichañskiemu. Po podziêkowaniach Wójta gminy i oœwietlenia ulicznego po uzyskaniu zgody od mieszkañców 
cz³onków Oddzia³u za ofiarn¹ pracê dla Zwi¹zku przyst¹- i remont dróg wybranych przez Radê So³eck¹. Ponadto po-
piono do wyboru nowych w³adz. W tajnym g³osowaniu wy- ruszono sprawy:
brano Zarz¹d Oddzia³u. Prezesem zosta³ Andrzej Napora. Œmieci - ka¿de gospodarstwo otrzyma dodatkowo po 
Pozostali cz³onkowie Zarz¹du to: Franciszek Krzysztofiak jednym pojemniku; jeden bêdzie na œmieci segregowane, a 
„Smolec” - wiceprezes, Barbara Cichañska - wiceprezes, drugi na nie segregowane.
Andrzej Gruszczyk - sekretarz, Józefa Lupa - skarbnik, Jó- Ceny za œcieki - ustala Rada Nadzorcza S-ki „Górna Ra-
zef Napora - chor¹¿y, Jerzy Palac - cz³onek, Stanis³aw Bur- ba”. Ceny s¹ takie same we wszystkich gminach nale¿¹cych 
nos - cz³onek, Anna Palac  cz³onek, Marek Mysza - cz³onek i do Zwi¹zku Gmin. Nasza Rada Gminy nie zaakceptowa³a 
Andrzej Smaciarz - cz³onek. wysokoœci cen zaproponowanych przez Spó³kê.
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   S³owa Ojca Œwiêtego Jana Pa-
    Propozycje zg³oszone przez mieszkañców do uwzglêd- w³a II, by „Mieæ wyobraŸniê mi³o-
nienia w planach do realizacji na przysz³y rok to: droga do sierdzia” s¹ dla naszej m³odzie¿y 
Górnego Podobina - pobocza i rowy, woda do osiedla Godki drogowskazem do uruchomienia 
i kolektory s³oneczne. Rada So³ecka zaproponowa³a œcinkê w³asnych mo¿liwoœci w niesieniu 

3.                                                                                                                                               
 pomocy potrzebuj¹cym.Dziêki nim drewna w iloœci 70 m

zrodzi³ siê projekt pod nazw¹ „Daj                                                                   
Serce Innym”. Projekt, który od sa-
mego pocz¹tku wywo³a³ wœród nas 11 Listopada - „Polsko 
wiele emocji. W tej edycji b¹dŸ wierna” - pod takim 

przyst¹piliœmy do projektu „a” (dla grup, które prowadz¹ has³em znajduj¹cym siê nad 
ju¿ swoj¹ dzia³alnoœæ). Na patro-na projektu wybraliœmy b³. wymown¹ dekoracj¹ w ko-
Zygmunta Szczêsnego Feliñ-skiego.œciele parafialnym w NiedŸ-

Dziœ œwiêtujemy kolejny sukces. Nasz projekt „Daj Ser-wiedziu obchodzono 90 ro-
ce Innym” uzyska³ wysok¹ ocenê. Zostaliœmy zaproszeni do cznicê odzyskania niepodle-
Nowego S¹cza na ocenê pó³fina³ow¹.Przygotowaliœmy pre-g³oœci. Na uroczystej sumie z 
zentacjê z wszystkich naszych dzia³añ. W wyniku eliminacji tej okazji zebra³a siê ca³a pa-
grupa nasza zosta³a zakwalifikowana do eliminacji fina³o-rafia oraz Poczty Sztandaro-
wych. 19 listopada br.  pojechaliœmy na prezentacjê fina³o-we z naszej Gminy. By³y to poczty poszczególnych szkó³ 
w¹ do Krakowa do auli £agiewnickiej; nikt z nas nie ukry-oraz przedstawicieli organizacji spo³ecznych:Zwi¹zku Pod-
wa³ wzruszenia. Jednoczeœnie czuliœmy siê wyró¿nieni i za-halan, OSP, PSL, Zwi¹zku Kombatantów i By³ych WiêŸ-
szczyceni. Po raz kolejny zaprezentowaliœmy siê, tym ra-niów RP oraz Ró¿ Ró¿añcowych. 
zem w finale w gronie najlepszych grup wolontaryjnych z Na wstêpie uroczystoœci piêkny program patriotyczny 
ca³ej Ma³opolski. przedstawi³a m³odzie¿ pod kierunkiem opiekunów z Zespo-

Kolejn¹ niespodziank¹ jest ocena krakowskiej komisji. ³u Szkó³ w Podobinie. Wyst¹pi³ równie¿ z opraw¹ liturgi-
W pi¹tek, 28.11. 2008 r., otrzymaliœmy informacjê, ¿e jeste-czn¹ Mszy œw. chór parafialny „Oremus” z NiedŸwiedzia.
œmy laureatami. Mamy zaszczyt zaprezentowaæ siê w Fil-Na zakoñczenie odmówiono modlitwê za Ojczyznê i od-
harmonii Krakowskiej w obecnoœci Kardyna³a Stanis³awa œpiewano wspólnie hymn koœcielny „Bo¿e, coœ Polskê”. 

  
Dziwisza, Biskupa Wiktora Skworca - Ordynariusza Diece-Maria Lupa
zji Tarnowskiej, Marka Nawary - Marsza³ka Województwa 
Ma³opolskiego, Jerzego Milera - Wojewody Ma³opolskiego Wolontariat dzia³aj¹cy przy Zespole Szko³y i Gimna-
i Artura Dzigañskiego - Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty.zjum w NiedŸwiedziu oraz przy Parafii NiedŸwiedŸ po raz 

Dziêkujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realiza-drugi wzi¹³ udzia³ w ma³opolskim projekcie Mieæ WyobraŸ-
cji projektu. Szczególne podziêkowania dla p. Agatki Napo-niê Mi³osierdzia przygotowuj¹cym uczniów gimnazjów i 
ra za pomoc w oprawie muzycznej.  szkó³ ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebu-

Opiekunowie: s. Teresa Jacek, Joanna Cichañska, Kata-j¹cym.
rzyna Filipiak, ks. Tomasz Plewa.

Anna Liberda

          gminy i wymiana pozosta- innego zdania. Trzeba znaleŸæ dobre, m³odszego syna Ireneusza i w roku 
³ych rur azbestowych. Takie bowiem satysfakcjonuj¹ce rozwi¹zanie. przysz³ym zostanê po raz pierwszy 
jeszcze s¹ w centrum NiedŸwiedzia. - Uporz¹dkowanie placów przy- dziadkiem. Mo¿e i starszy syn Mariusz 

- Rozpropagowanie wœród wszy- szkolnych czyli budowa boisk sporto- pójdzie œladami m³odszego brata? Na 
stkich mieszkañców gminy konieczno- wych, placów zabaw, ogrodzeñ itp. Na- razie robi karierê w pracy zawodowej. 
œci segregacji œmieci. Op³ata za wywóz tomiast budowa basenów geotermal- By³ jednym z dwóch oficerów policji z 
1 tony nie segregowanych œmieci wzro- nych to nie jest zadanie dla samorz¹du Ma³opolski delegowanych na Mistrzo-
s³a w roku bie¿¹cym z 15 z³otych do 75 niedŸwiedzkiego. To zadanie dla nowo- stwa Europy w pi³ce no¿nej. To du¿e 
z³otych i bêdzie dalej rosn¹æ, co bêdzie powsta³ej spó³ki „Gorczañskie Wody wyró¿nienie. 
mieæ istotny wp³yw na op³aty za wy- Termalne”, o tym ju¿ wczeœniej mówi- Poniewa¿ koñczy siê bie¿¹cy rok, 
wóz œmieci poszczególnych zak³adów ³em. Czytelnikom Biuletynu Zgoda, wszy-
gospodarstw i domów. Jak Pan ocenia miniony rok w stkim mieszkañcom naszej gminy, a 

- Budowa hali sportowej przy szko- swoim, osobistym kalendarzu? tak¿e turystom i wczasowiczom ¿yczê 
le w Porêbie Wielkiej. W ka¿dej gminie Zacz¹³ siê niezbyt szczêœliwie. Wy- Szczêœliwego Nowego Roku! Niech siê 
winna taka hala byæ wybudowana; u konany zabieg koronografii doprowa- ka¿demu spe³ni¹ ¿yczenia wypowie-
nas ma ona powstaæ w³aœnie w Porêbie dzi³ mnie do tzw. zakrzepicy i czêœcio- dziane przy stole wigilijnym. Do siego 
Wielkiej, bowiem obecna sala gimna- wego zawa³u serca. B³yskawiczna in- roku!
styczna nie spe³nia ¿adnych norm. terwencja p. dr Renaty Modrzejewskiej Dziêkujê Panu Wójtowi za wnikli-

- Rozbudowa Oœrodka Zdrowia na i transport helikopterem do kolejnego w¹ ocenê rzeczywistoœci gminnej wi-
bazie istniej¹cych fundamentów. To ju¿ szpitala niew¹tpliwie uratowa³y mi ¿y- dzianej z pozycji jej Gospodarza. ¯y-
kilkunastoletnia historia, któr¹ wresz- cie. Có¿, pewnie „tam w górze” uzna- czymy Panu zrealizowania ambitnych 
cie trzeba rozwi¹zaæ i zakoñczyæ. Pro- no, ¿e jeszcze mam coœ do zrobienia dla zamierzeñ wy³o¿onych w naszej roz-
ponowa³em rozwi¹zanie w systemie naszej gminy i skreœlono mnie z listy mowie, a w ¿yciu rodzinnym i osobi-
partnerstwa prywatno - publicznego, a- powo³añ. Obecnie czujê siê bardzo do- stym wszelkiej pomyœlnoœci!
le opinia spo³eczna i Rada Gminy by³y brze. W miesi¹cu sierpniu o¿eni³em      
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jest wypadkow¹ pracy wszystkich i tak pewnoœci¹ nie by³oby gorzej. Relacje 
te¿ j¹ traktujê. Poniek¹d jest to ocena na linii radni - Wójt  urzêdnicy: nie czu-
wystawiona wszystkim pracownikom jê siê kompetentny tego oceniaæ. Oczy-
szko³y. wiœcie, ¿e wiele rzeczy mo¿na by po-

Towarzyszy nam Pan podczas ka¿- prawiæ, ale moim zdaniem o tym wy-
dej sesji, zatem na pierwszy ogieñ takie pada mówiæ w cztery oczy, a nie na ³a-
oto pytanie: Jak Pan ocenia poziom mach. Na studiach z zarz¹dzania wpa-
merytoryczny naszych obrad, kulturê jano mi zasadê: chwal g³oœno „opie-
dyskusji oraz tryb i trafnoœæ podejmo- przaj” w cztery oczy i staram siê j¹ sto-
wania przez nas uchwa³ i decyzji? sowaæ, choæ wielu zarzuca mi brak kry-

Min¹³ pó³metek obecnej kadencji  Nie mam ¿adnych zastrze¿eñ co do tycyzmu, bo nigdy nie s³ysz¹ negaty-
Rady Gminy. Poszukuj¹c rozmówcy, poziomu merytorycznego. Co do kultu- wów co do innych, tylko wzglêdem sie-
który spe³nia³by kryteria gwarantu- ry osobistej, to jest a¿ za dobrze. W za- bie.  
j¹ce merytorycznoœæ i obiektywnoœæ sadzie ta Rada jest dla zewnêtrznego Które z wykonanych w tej kadencji 
ocen oraz opinii interesuj¹cych mnie obserwatora jak grupa radnych z jednej zadañ uwa¿a Pan za bardzo istotne i 
spraw, znalaz³em go w osobie mgr partii. Zawsze jednomyœlni i zgodni; do wa¿ne dla mieszkañców?
Tomasza Zawirskiego - dyrektora rzadkoœci nale¿¹ g³osowania gdzie rad- S¹dzê, ¿e za³atwienie w koñcu te-
szko³y w NiedŸwiedziu. O wyborze ni s¹ podzieleni, znakomita wiêkszoœæ matu œmieci jest spraw¹ bardzo wa¿n¹. 
zdecydowa³y: g³osowañ jest jednomyœlna. Powie- Mia³em ogromne obawy jak siê ten sy-

a) zasób wiedzy o problemach na- dzia³bym, a¿ nudno, oczywiœcie w po- stem sprawdzi. Ale okazuje siê, ¿e nie 
szego terenu, zgromadzony podczas zytywnym tego s³owa znaczeniu. Z pe- jest tak Ÿle; wa¿na jest tylko taka roz-
systematycznych obecnoœci dyr. To- wnoœci¹ œwiadczy to o wysokiej kultu- budowa systemu, aby mieszkañcom 
masza  Zawirskiego na sesjach Rady rze „wybrañców ludu” . bardziej op³aci³o siê sortowaæ œmieci 
Gminy, Czy  zdaniem Pana tematyka ko- ni¿ oddawaæ niesortowane. Dla przy-

b) neutralny (a zatem obiektyw- lejnych debat sesyjnych odzwierciedla k³adu worek na œmieci w Mszanie ko-
ny punkt widzenia) osoby niezaan- rzeczywistoœæ naszego, gminnego ¿y- sztuje 10 z³., ale na szk³o lub PET tylko 
ga¿owanej bezpoœrednio w poczyna- cia? Jak Pan ocenia atmosferê obrad, 1 z³. 
nia w³adz samorz¹dowo-administra- styl prowadzenia ich przez Przewodni- Najwa¿niejsze decyzje taktyczne i 
cyjnych gminy, cz¹cego, wspó³pracê na linii radni  strategiczne stoj¹ce przed obecn¹ Ra-

c) sprawnoœæ intelektualna i or- Wójt Gminy, pracownicy Urzêdu Gmi- d¹ Gminy?
ganizacyjna wykazana w kierowaniu ny, dobór zapraszanych goœci? Aktywizacja zarówno spo³eczeñ-
placówk¹ oœwiatow¹ i wyró¿niona Powiedzia³bym, ¿e atmosfera jest stwa jak i samorz¹du w celu jak najpe³-
Nagrod¹ Kuratora. wrêcz rodzinna. Widzia³em ju¿ w swo- niejszego wykorzystania w latach 2009 

W mojej opinii dyr. T. Zawirski im ¿yciu ró¿ne sesje rad i wiem jak tam -2013 œrodków unijnych. Co prawda 
spe³nia wszystkie te kryteria, zatem potrafi byæ. Czasami „na no¿e”. U nas zawi¹za³a siê Lokalna Grupa Dzia³a-
to do niego zwróci³em siê z proœb¹ o wygl¹da to zupe³nie inaczej. Przypu- nia, a wiêc jest szansa na pozyskanie 
rozmowê na temat naszej gminnej szczam, ¿e zanim temat trafi na sesjê œrodków, ale o te œrodki mieszkañcy 
rzeczywistoœci. Po uzyskaniu zgody Rady, jest przedyskutowany w kulua- musz¹ wnioskowaæ, mieæ pomys³y na 
uda³em siê na jej przeprowadzenie. rach, dziêki czemu nie ma ju¿ zbêd- rozwój lub utworzenie biznesu, ktoœ im 
Oto efekt: nych dyskusji na samej sesji, ani ¿ad- musi w tym pomóc. Dlatego uwa¿am, 

   nego prania brudów. Oczywiœcie przy ¿e w trybie pilnym gmina powinna za-
Zacznê od serdecznych gratulacji tak zgodnym i uk³adnym przeprowa- trudniæ cz³owieka dynamicznego, któ-

za przyznan¹ Panu Nagrodê Kura- dzaniu obrad czasami mo¿na pomin¹æ rego pensja by³aby uwarunkowana wy-
tora. To wielkie wyró¿nienie. Jak Pan ró¿ne alternatywne rozwi¹zania, dlate- ³¹cznie sk³adanymi wnioskami, które-
je odebra³? go uwa¿am, ¿e dla higieny w naszej Ra- go zadaniem by³oby wyszukiwanie sto-

Wiedzia³em o przymiarkach, ale dzie przyda³oby siê trochê zdrowej o- sownych wniosków i sk³adanie ich w 
nie liczy³em, ¿e siê uda i nie mówiê te- pozycji, nie po to by namieszaæ, ale by imieniu wszystkich organizacji na tere-
go ze skromnoœci. Sam wielokrotnie ty- móc poznaæ ró¿ne punkty widzenia i nie gminy. S¹ wspania³e programy np. 
powa³em moich nauczycieli do nagro- wybraæ najlepsze rozwi¹zania. Jak mi dla szkó³, ale status szkó³ nie pozwala 
dy Kuratora lub do medalu Komisji kiedyœ powiedzia³ jeden szanowany sa- siê o nie ubiegaæ. S¹ programy aktywi-
Edukacji Narodowej i wiem, jak ostra morz¹dowiec: gdy ciê popiera 51% jest zowania m³odzie¿y np. do OSP, kultu-
tam jest rywalizacja. Byæ mo¿e dla dy- ok., ale jak 98%  to uwa¿aj! ralno-oœwiatowe i inne. Tylko potrzeb-
rektorów by³o ³atwiej? Ale tak jak po- Jeœli chodzi o styl prowadzenia o- ny jest ktoœ, kto to skoordynuje i bêdzie 
wiedzia³em w Dniu Nauczyciela: jest to brad przez Przewodnicz¹cego, z pew- mia³ œwiadomoœæ, ¿e wyp³ata bêdzie 
sukces ca³ego mojego zespo³u, bo na e- noœci¹ jest merytoryczny i bardzo do- tylko wówczas, gdy j¹ sobie za pomoc¹ 
fekty pracy dyrektora sumuj¹ siê efek- œwiadczony, a gdyby - moim zdaniem - tych wniosków wypracuje. 
ty pracy wszystkich pracowników. do³o¿yæ do tego trochê dynamizmu, z 
Wiêc otwarcie mówiê: moja nagroda 
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Zachêcam wszystkich do zerkniê- skiej lecznicy bêdziemy mieli codzien- jubilatów. Funkcjonuj¹ wspania³e, co-
cia na www.mszana.pl, gdzie redagujê nie do dyspozycji kardiologa, a stoma- raz lepsze i bardziej profesjonalne ze-
dzia³ LGD na niebieskim pasku po le- tologa w soboty i œwiêta, bo takim wy- spo³y regionalne, a wystêp zespo³u mu-
wej stronie, i tam w dziale aktualnoœci mogom nawet oœrodki w du¿ych mia- zyki dawnej oczarowa³ wrêcz p. Woje-
zamieœci³em w³aœnie tabelê informuj¹- stach nie mog¹ sprostaæ.   wodê. Ale, czy maj¹c Oœrodek Kultury, 
c¹, kto mo¿e wnioskowaæ i o jakie dzia- Jak ocenia Pan politykê oœwiato- to wójt ma za³atwiaæ kwestiê dekoracji 
³ania w ramach osi IV, a tak¿e o jakie w¹, kulturaln¹, turystyczn¹ i promo- sali, albo prowadziæ konferansjerkê? 
kwoty mo¿na wnioskowaæ.   cyjn¹ w naszej gminie? Uwa¿am, ¿e wójt powinien siedzieæ 

Dlaczego - zdaniem Pana - œlima- Jeœli chodzi o oœwiatê to nietaktem przy wojewodzie i naciskaæ go o base-
cz¹ siê takie sprawy jak: budowa base- by³oby, gdybym narzeka³. Inwestycje ny, a kwestiami wystêpów winien siê 
nów geotermalnych, zabudowa funda- w sale gimnastyczne, budynki estety- zaj¹æ ktoœ inny. Tak, ¿e przed Oœrod-
mentów przy Oœrodku Zdrowia, dalsza czne, ocieplone, a tempo prac w Podo- kiem Kultury widzê du¿e wyzwania, 
rozbudowa kanalizacji? Co, jako rad- binie wrêcz cieszy oczy. Oczywiœcie z tym bardziej, ¿e ludzie na naszym tere-
ni mo¿emy tu zrobiæ? punktu widzenia dyrektora szko³y nie s¹ coraz lepiej wykszta³ceni, a co za 

Baseny geotermalne to potê¿ny te- przyda³oby siê wiêcej (czytaj: znacz- tym idzie maj¹ coraz wy¿sze oczekiwa-
mat! Nie da siê tego zrobiæ ot tak, „hop  nie wiêcej) œrodków, ale prawda jest ta- nia wzglêdem swoich dzieci. I takie te-
siup”. To, ¿e zaczê³o siê coœ dziaæ, ¿e te- ka, ¿e zosta³yby one skonsumowane  na maty jak zajêcia taneczne czy sztuki 
mat zosta³ tak nag³oœniony, to ogromna pomoce, które i tak za 2 - 3 lata siê zu- walki, dodatkowe zajêcia jêzykowe lub 
zas³uga i determinacja p. Wójta. Nie- ¿yj¹ lub zestarzej¹, albo wymiecie je jeszcze inne ciekawe propozycje, po-
stety, nasze przepisy s¹ znacznie bar- kolejna reforma i oka¿¹ siê nieprzydat- winny byæ organizowane przez Oœro-
dziej rygorystyczne ni¿ np. na S³owa- ne, a inwestycje w budynki daj¹ oszczê- dek Kultury.
cji, gdzie zu¿yte solanki geotermalne dnoœci wieloletnie.   Turystyka od kilku lat przynosi co-
po prostu wpuszczane s¹ do rzeki. Ale Oczywiœcie s¹ w naszej gminnej raz mniejsze dochody na naszym tere-
S³owacy siê tym nie przejmuj¹, bo te oœwiacie równie¿ rzeczy, co do których nie. W zasadzie przyje¿d¿aj¹ tu tylko 
zanieczyszczenia nie sp³ywaj¹ do ich odnoszê siê krytycznie. Pierwsza to li- ci, którzy maj¹ swoje domki, nieliczne 
morza. My sobie na taki luksus pozwo- kwidacja jednolitego gimnazjum, któ- kolonie i prawdziwi pasjonaci piêkna 
liæ nie mo¿emy. Ale jestem pewien, ¿e rej zawsze by³em przeciwny z tego gór. A to trochê ma³o. Potrzebne s¹ ta-
wszystko jest na dobrej drodze i tylko wzglêdu, ¿e znacznie podnios³a koszty kie dzia³ania, które sprawi¹, ¿e ludzie 
trzeba nadal pukaæ do wszystkich mo- oœwiaty w gminie. Oczywiœcie mia³a zechc¹ do nas przyjechaæ choæby po to, 
¿liwych drzwi, a na efekty nie bêdzie- te¿ jakieœ tam plusy. Ale czy siê op³aci- by zasmakowaæ w kulturze i tradycji, 
my d³ugo czekaæ. ³o? To ju¿ niech ka¿dy odpowie sobie np. przy okazji tak piêknej uroczystoœci 

Co do fundamentów i rozbudowy sam. jak¹ jest „Majówka u Orkana”. A¿ 
Oœrodka Zdrowia nie czujê siê kompe- Drugi temat z którym nigdy nie mo- szkoda dla tak piêknie zorganizowanej 
tentny w tym temacie. Czy siê œlima- g³em siê pogodziæ, to sprywatyzowa- i przeprowadzonej imprezy ograniczaæ 
cz¹? Raczej stoj¹ w miejscu. Ale w ta- nie sto³ówek w niektórych tylko szko- siê wy³¹cznie do mieszkañców. I nie 
kich sytuacjach czêsto decyduje „nie- ³ach, w efekcie czego jakoœæ œwiadczo- myœlê tu o „vipach”, ale o zwyk³ych lu-
widzialna rêka rynku”. Jesteœmy ma- nych tam us³ug gastronomicznych jest dziach z terenów miejskich, dla których 
leñk¹ gmin¹ i tu nasuwa siê pytanie, czy du¿o gorsza od tych, które pozosta³y nasz region mo¿e byæ wspania³¹ baz¹ 
tak niewielkie œrodowisko udŸwignie gminne. I nie jest to win¹ pañ prowa- weekendow¹. Niech przyjad¹, niech 
ciê¿ar utrzymania nadmiernie rozbu- dz¹cych, ale przytaczanej ju¿ „niewi- spróbuj¹ kwaœnicy, oscypka, zobacz¹ 
chanych inwestycji? Przypominam, ¿e dzialnej rêki rynku”. Otó¿ w prywatnej jak m³odzie¿ œpiewa i tañczy, niech 
tematu nie znam i s¹dzê, ¿e inni byliby sto³ówce ajentka z przeznaczonej dla przy tej okazji zostawi¹ trochê „dut-
tu bardziej kompetentni. Na niedawnej dziecka kwoty 1,8 z³ musi pokryæ koszt ków” i niech zechc¹ tu znowu przyje-
sesji by³em œwiadkiem nieprzyjemne- utrzymania sto³ówki, media, pracowni- chaæ. A jak przypadkiem id¹c ulic¹ w 
go ataku na p. doktor i oœrodek zdrowia. ka, ZUS-y i dobrze by by³o jeszcze ja- Krakowie zobacz¹ szyld wêdliny z 
Jak zrozumia³em, przyczyn¹ by³a nie- kiœ zysk wypracowaæ, wiêc z rzeczonej NiedŸwiedzia czy z Podobina, to niech 
znajomoœæ prawa i niekompetencja le- kwoty do talerza dziecka trafia moim wiedz¹, ¿e o TEN  NiedŸwiedŸ i o TEN 
karki z pogotowia, ale da³o to po¿ywkê zdaniem najwy¿ej 60 gr., podczas gdy Podobin chodzi. Tak wiêc, jeœli idzie o 
do ataków i krytykanctwa wszystkiego w sto³ówce nie sprywatyzowanej gmi- promocjê, to moim zdaniem zosta³o je-
co dotyczy oœrodka zdrowia. Wiêc tak na p³aci kucharce pensjê, pokrywa ko- szcze przed nami du¿o do zrobienia, a 
dla równowagi powiem, ¿e by³em kie- szty gazu, pr¹du, wody, wiêc do talerza trzeba o tym myœleæ ju¿, bo jak nie bê-
dyœ z synem u alergologa w Mszanie dziecka trafia ca³a kwota. S¹dzê, ¿e to dzie dobrej promocji, to co z tego, ¿e 
Górnej i tam w oœrodku, siedz¹c w po- zbyt du¿a i niczym nie uzasadniona dy- baseny powstan¹, jak nikt o nich nie bê-
czekalni, s³ucha³em utyskiwañ miej- sproporcja i pozostajê w nadziei, ¿e kie- dzie wiedzia³? 
scowych pacjentów, którzy narzekali, dyœ Rada Gminy zajmie siê t¹ kwesti¹. Dziêkujê Panu Dyrektorowi za in-
¿e w ich oœrodku jakiœ alergolog, a w Kultura, turystyka i promocja: nie teresuj¹ce spostrze¿enia i opinie. Mam 
NiedŸwiedziu to i ginekologa maj¹, i we wszystkich tematach jestem dobrze nadziejê, ¿e zostan¹ wziête pod uwagê 
pediatrê, i chirurga. Jak widaæ trudno zorientowany i nie chcia³bym nikogo u- przez zainteresowane osoby. ̄ yczê Pa-
ka¿demu dogodziæ, a krytykowaæ z bo- raziæ, ale wydaje mi siê, ¿e w „dziale nu i kierowanej przez Pana Rodzinie 
ku jest ³atwo. Przypominam, ¿e nasz kultura” wójt zbyt wiele bierze na sie- Szkolnej bogatego w sukcesy Nowego 
Oœrodek Zdrowia w ostatnich latach bie, zamiast daæ siê wykazaæ swoim 2009 Roku.
jednak zmieni³ siê na korzyœæ, co nie pracownikom. Oczywiœcie imprezy na 
znaczy, ¿e nie mo¿na nic wiêcej zrobiæ,  terenie gminy s¹ zorganizowane na nie- Rozmawia³ Stanis³aw Stopa
ale w swojej krytyce b¹dŸmy realistami nagannym poziomie, jak np. „Majówka 
i nie oczekujmy, ¿e w tak ma³ej wiej- na Orkanówce”, czy ostatnie spotkanie 



Czym s¹ komputery? Kto i kiedy je putery na wszystkich kontynentach, ter wyposa¿ony w system operacyjny 
wynalaz³? Co to jest Internet? pozwala na wymianê informacji i u- mo¿emy przyst¹piæ do instalacji opro-

Komputery pocz¹tkowo stworzone s³ug, umo¿liwia dostêp do ogromnego, gramowania. Word wchodz¹cy w sk³ad 
by³y dla potrzeb wojska, biznesu i nau- stale rosn¹cego zasobu informacji z ca- pakietu oprogramowania biurowego 
ki, przez co s³u¿y³y jedynie do pracy. ³ego œwiata. Microsoft Office jest edytorem tekstu, 

   Z biegiem czasu pojawi³o siê na nie Pocz¹tki Internetu wi¹¿¹ siê z woj- pozwalaj¹cym na pisanie i edytowanie 
oprogramowanie u¿ytkowe, gry, multi- skow¹ sieci¹ ARPANET i siêgaj¹ koñca z wykorzystaniem wielu opcji forma-
media i wreszcie sam Internet. Obecnie lat 60 - tych XX wieku. Zadaniem AR- towania tekstu. Jest jednym z podsta-
ka¿dy wie, czym s¹ komputery i nie PANET-u, podobnie jak i pierwszego wowych narzêdzi pozwalaj¹cych wy-
trzeba przedstawiaæ jak wygl¹daj¹.Wy- komputera by³a kwestia zapewnienia o- korzystaæ komputer do celów prezen-
korzystywane s¹ w ka¿dej dziedzinie brony narodowej. Internet mia³ byæ sie- tacji i archiwizacji danych.
naszego ¿ycia. ci¹ umo¿liwiaj¹c¹ dowodzenie w wa- Od kilkunastu lat informacji i roz-

Pierwszy komputer wymyœli³ w runkach wojny nuklearnej (gdy zerwa- rywki z poziomu bardziej globalnego 
XIX wieku Anglik Charles Babbage. ny zosta³by jeden wêze³ ³¹cznoœci, in- dostarcza nam dostêp do Internetu. 
Doszed³ on tak blisko do rozwi¹zañ sto- formacje mia³y docieraæ innymi œcie¿- Dziêki niemu nie wychodz¹c z domu 
sowanych w komputerach, ¿e znany kami). mamy dostêp do wszelakiego rodzaju 
jest dziœ jako „ojciec" komputerów. Najczêœciej wykorzystywanymi informacji z ca³ego œwiata, czytamy 
Zbudowana przez niego maszyna ró¿- dobrami Internetu s¹ strony WWW wiadomoœci, do których wczeœniej mo-
nicowa napêdzana by³a przez silnik pa- (WWW - Word Wide Web - Zbiór do- gliœmy mieæ jedynie dostêp kupuj¹c 
rowy. Oblicza³a ona tablice logaryt- kumentów po³¹czonych hiper³¹czami), kilkanaœcie czasopism naraz. W sekun-
mów metod¹ ró¿nic skoñczonych i za- poczta elektroniczna i wymiana plików dzie znajdujemy informacje, które mo-
pisywa³a wynik na metalowej blaszce. w sieciach P2P (Point-to-Point). Inter- zolnie by³oby nam znaleŸæ wertuj¹c 

ENIAC (Elektroniczny Numerycz- net to jednak nie tylko dobrodziejstwo. setki ksi¹¿ek, zarz¹dzamy kontami 
ny Integrator i Komputer). Pomimo ¿e Wiele osób Ÿle korzysta z Internetu, lub bankowymi, komunikujemy siê z ludŸ-
by³ oparty na prze³¹cznikach zbudowa- uzale¿nia siê od niego, co prowadzi do mi na ca³ym œwiecie, sterujemy urz¹-
nych z lamp elektronowych, mo¿na na- os³abienia wiêzi miêdzyludzkich i za- dzeniami domowymi, zamawiamy bi-
zwaæ go pierwszym komputerem. Do burzeñ osobowoœci. Dzieci maj¹ce lety lotnicze, itp. Internet bywa narzê-
roku 1975 powszechnie uwa¿any by³ za komputer z dostêpem do Internetu, na- dziem wzbogacania specjalistycznej 
pierwszy komputer na œwiecie. Jego ra¿one s¹ na kontakt z treœciami nieod- wiedzy (kontakt miêdzy naukowcami z 
twórcami byli J. Mauchly i I. Eckert z powiednimi lub szkodliwymi dla ich wybranych dziedzin), integruje grupy 
uniwersytetu w Pensylwanii. Maszyna rozwoju. hobbystów, ³¹czy ludzi o podobnych 

2
Co oznaczaj¹ pojêcia: Windows, zapatrywaniach politycznych i œwiato-ta zajmowa³a powierzchniê 140 m , wa-

Word, Linux, Microsoft Office, czy pogl¹dowych. Ka¿de dobrodziejstwo ¿y³a 27 ton, mierzy³a 5,5 na 24,4 metra. 
surfowanie po sieci? niesie jednak ze sob¹ realne zagro¿e-Zbudowana by³a z 18000 lamp elektro-

Komputer sam z siebie by³by bez- nia, których nie jesteœmy w stanie uni-nowych, 1500 przekaŸników, pobiera³a 
u¿yteczny gdyby nie oprogramowanie, kn¹æ.pr¹d elektryczny o mocy 150 kW. Jej 
które nim steruje. W komputerach na- SURFOWANIE PO SIECI: Pojawi³ system wentylacyjny mia³ wbudowane 
le¿y oddzieliæ od siebie dwie kwestie  siê zwyczaj „surfowania" czy te¿ „¿e-dwa silniki Chryslera o ³¹cznej mocy 
sprzêt (hardware), oraz oprogramowa- glowania" polegaj¹cy na swobodnym 24 KM. Jego w³¹czenie powodowa³o 
nie (software). S¹ ze sob¹ w pewien przerzucaniu ró¿nych stron sieci bar-przygasanie œwiate³ w ca³ej Filadelfii. 
sposób powi¹zane poniewa¿ jedno bez dziej dla rozrywki ni¿ dla zdobycia in-Pierwszy komputer by³ wielki, powol-
drugiego nie mo¿e funkcjonowaæ i formacji. Jest to prosto mówi¹c prze-ny i zawodny. Dziœ komputery stoj¹ce 
spe³niaæ swoich zadañ. gl¹danie zawartoœci stron interneto-w prawie ka¿dym domu w porównaniu 

Pierwsz¹ rzecz¹, by komputer móg³ wych. Internet stworzy³ now¹ sytuacjê z komputerami sprzed niespe³na 30 lat 
komunikowaæ siê z u¿ytkownikiem jest w globalnym systemie komunikowania mo¿na nazwaæ superkomputerami.
system operacyjny Windows czy te¿ siê dziêki po³¹czeniu technologii infor-INTERNET [ang. international net] 
Linux, jako najpopularniejsze, konku- matycznych z telekomunikacyjnymi. to sieæ komputerowa wielu po³¹czo-
ruj¹ce ze sob¹ platformy. Maj¹c kompu  nych ze sob¹ komputerów. £¹czy kom-
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Œwiat, za spraw¹ genialnego wynalazku jakim jest komputer, a zw³a-
szcza internet, kurczy siê na naszych oczach do symbolicznej „wioski”. 

To wspania³e i nowoczesne medium mo¿e byæ niewyczerpanym Ÿród-
³em wiedzy, rozrywki i komunikacji ze œwiatem, ale mo¿e te¿ staæ siê real-
nym zagro¿eniem dla tych, którzy nieumiejêtnie z niego korzystaj¹. 

O plusach i minusach, czyli korzyœciach i zagro¿eniach ery kompute-
ryzacji rozmawiamy z Markiem Pawlikiem, profesjonalist¹,  który o kom-
puterach wie dos³ownie wszystko.   
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zrewolucjonizowa³ funkcjonowanie dziem multimedialnym, narzêdziem 
komputerów oraz innych œrodków ma- pracy, czy te¿ nauki. Jedn¹ z zalet jest 
sowego przekazu. Istot¹ tej rewolucji to, ¿e s¹ bardzo dobr¹ i niezast¹pion¹ 
jest nie tylko maksymalizacja szybko- pomoc¹ naukow¹, s¹ Ÿród³em aktualnej 
œci przekazywanej informacji, ale prze- informacji, Ÿród³em rozrywki po mê-
de wszystkim zniesienie tradycyjnego cz¹cym dniu. Dziêki Internetowi mo-
podzia³u na nadawców i odbiorców w ¿emy kontaktowaæ siê ze znajomymi i 
procesie komunikowania. Ka¿dy u¿yt- poznawaæ nowych ludzi.
kownik Internetu mo¿e byæ jednocze- Wielkim problemem i zagro¿eniem 
œnie nadawc¹ i odbiorc¹. Ma mo¿li- ze strony Internetu s¹ tzw. „strony nie-
woœæ bycia uczestnikiem dowolnego przyjazne". W jaki sposób rodzice i wy-
forum, czatu, listy dyskusyjnej obecnej chowawcy mog¹ uchroniæ przed nimi 
w sieci, a tak¿e otworzyæ w³asn¹ stronê dzieci?
w Internecie. Najlepszym rozwi¹zaniem jest roz-mo¿e siê uruchomiæ, a jedynym roz-

Komputery podobnie jak ludzie mowa z dzieckiem, poniewa¿ nie ma wi¹zaniem jest ponowne zaprogramo-
„choruj¹". Proszê wymieniæ najgroŸ- zabezpieczeñ, które w 100 procentach wanie go w wyspecjalizowanym serwi-
niejsze z tych „chorób". Jak uchroniæ zablokuj¹ niepo¿¹dane strony interne-sie. Wraz z rozwojem wirusów poja-
przed nimi nasze komputery? towe.wia³y siê liczne programy pozwalaj¹ce 

Najlepsz¹ metod¹ ochrony kompu- Rodzice musz¹ mieæ kontrolê nad je usuwaæ - tzw. „antywirusy". Ich wy-
tera przed awariami programowymi korzystaniem z sieci przez dziecko, bór na rynku jest bardzo du¿y, lecz tyl-
by³oby w ogóle z niego nie korzystaæ, gdy¿ istniej¹ dla niego pewne zagro¿e-ko kilka z nich daje nam dobr¹ ochronê. 
ale to nie wchodzi w rachubê. Nie ma nia. Nale¿y ustaliæ zasady korzystania z Kolejnym zabezpieczeniem, które 
doskona³ego oprogramowania, które w Internetu. Powinno mieæ to miejsce, radzi³bym zainstalowaæ na komputerze 
trakcie u¿ywania nie wyœwietli nam ko- kiedy s¹ rodzice w domu by mogli spoj-jest tzw. „firewall". Choæ nie ma nic 
munikatów o b³êdach, lub po czasie od- rzeæ na odwiedzane strony.Nale¿y rów-wspólnego z ogniem, to nazwa pasuje 
mówi pos³uszeñstwa. nie¿ za³o¿yæ blokadê na tego typu stro-do jego funkcji. Jest to program, który 

Zagro¿eniem dla oprogramowania ny; w Internecie mo¿emy znaleŸæ spo-ma za zadanie nas³uchiwaæ porty w 
jest sam Internet. Mo¿na bardzo rygo- ro darmowych programów, które poz-komputerze. Zapewne nie ka¿dy wie, 
rystycznie zabezpieczyæ komputer wol¹ nam choæ czêœciowo zablokowaæ ¿e w swoim komputerze ma kilkaset 
przed niechcianym oprogramowaniem, dostêp do stron o tematyce erotycznej "drzwi", które mog¹ byæ otwarte i przez 
lecz skutek takiej blokady bêdzie bar- lub przemocy. Dziecko nie powinno te¿ które mo¿e wejœæ doœwiadczony haker. 
dzo uci¹¿liwy przy korzystaniu z zaso- wchodziæ na tzw. czaty, gdy¿ niesie to Jednak firewall ma za zadanie zamykaæ 
bów sieciowych. Pozostaje nam wiêc ze sob¹ ryzyko zawierania niebezpiecz-otwarte porty w przypadku skanowania 
zrównowa¿enie ochrony kosztem fun- nych znajomoœci. Nale¿y z dzieckiem ich przez innego cz³owieka.
kcjonalnoœci. porozmawiaæ, wyjaœniæ mu, ¿e takie Reasumuj¹c, wszelkie „choroby" 

Zarówno w Internecie jak i na p³y- strony nie s¹ dla dzieci i nie mo¿na ich komputerów sprowadzaj¹ siê do braku 
tach z ró¿nych czasopism, mo¿na na- ogl¹daæ. Rozmowa z dzieckiem jest po-ostro¿noœci ich u¿ytkowników, braku 
potkaæ wirusy, które mog¹ wyrz¹dziæ trzebna te¿ ze wzglêdu na to, by kszta³-zabezpieczeñ, lekkomyœlnego instalo-
nam wiele szkód, od usuniêcia plików towaæ w nim prawid³owe nastawienie wania „co popadnie", lub te¿ zwyk³ego 
do nawet destrukcji podzespo³ów na- do spraw zwi¹zanych z seksualnoœci¹ pecha.
szego komputera. Wirusy s¹ to progra- cz³owieka.W czym upatruje Pan najwiêksze i 
my napisane zwykle przez doœwiadczo- Dziêkujê Panu za cenne informa-najbardziej przydatne zalety posiada-
nych programistów, które maj¹ za za- cje. Zdajê sobie sprawê, ¿e umiejêt-nia w domu komputera i dostêpu do 
danie rozpowszechniaæ siê np. poczt¹ noœæ  i po¿yteczne  korzystanie z Inter-Internetu?
elektroniczn¹, lub na p³ytach z oprogra- netu to temat - rzeka. Myœlê, ¿e do nie-Dla niektórych ludzi komputer jest 
mowaniem. Trzeba uwa¿aæ, co siê uru- go wrócimy w kolejnej rozmowie. Na cz³onkiem rodziny, który bez sprzeci-
chamia, poniewa¿ plikowi z wirusem fachowe rady czekaj¹ tu zarówno ro-wu robi co mu ka¿emy, i z którym spê-
mo¿na nadaæ dowoln¹ nazwê. dzice jak i nauczyciele. dzamy najwiêcej czasu. Dla innych tyl-

Wspomnê tutaj wirusa CIH, które- Na koniec dzisiejszej rozmowy ¿y-ko narzêdziem koniecznym do pracy. 
go destrukcyjny kod wykorzystuj¹ do czê Panu i Pañskiej Rodzinie wszelkiej Komputery, które ogarnê³y praktycznie 
dziœ zapaleni programiœci, tworz¹c jego pomyœlnoœci w Nowym 2009 Roku, o-ca³y œwiat maj¹ swoje zalety, jak i wa-
kolejne mutacje. Wirus ten potrafi nie raz wiele satysfakcji w pracy zawodo-dy. Chcia³bym zacz¹æ od tych dobrych 
tylko zniszczyæ zawartoœæ twardych wej. stron komputeryzacji œwiata.
dysków , ale tak¿e zapisaæ w³asne dane  Zalety zale¿¹ wy³¹cznie od potrzeb  
w BIOSie w komputerach z tzw. flash  Rozmawia³  Stanis³aw Stopaczy ma byæ centrum rozrywki, narzê-
BIOSem, wskutek czego komputer nie 

* Wchodzi mæýczyzna do kawiarenki * W sklepie z komputerami sprzeda- * Przychodzi internauta do spowiedzi 
internetowej i pyta: wca zachwala klientowi swój najno- i mówi:
- Sà wolne komputery? wszy towar: - Proszæ ksiædza, oglàdaùem bardzo 
Na to oburzony wùaúciciel: - Ten komputer wykona za pana nieprzyzwoite strony WWW.
- Nie, mamy same szybkie! po³owê pracy! - Dokùadniej, mój synu. Podaj adresy.

- W takim razie bioræ dwa. 
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3). Zaprojektowanie i wybudowa- wiedŸ. I tak:
nie pomnika Katarzyny Smreczyñskiej - w roku 2005 przeprowadziliœmy 
na terenie Zespo³u Szkó³ jej imienia w akcjê wspierania starañ Wójta Gminy o 
Koninie. Projekt ten zrealizowano przy przejêcie muzeum „Orkanówka”. W ra-
wydatnej pomocy Wójta Janusza Pota- mach tego dokonano pisemnych inter-
czka, cz³onków Komitetu Organizacyj- wencji w Ministerstwie Kultury, u Wo-
nego, Sponsorów, w tym Zarz¹du G³ó- jewody Ma³opolskiego i u Starosty Po-
wnego Zwi¹zku Podhalan. Szczególne wiatowego w Nowym Targu. Spowo-
podziêkowanie nale¿y siê p. Andrzejo- dowano te¿ Wizytê na „Orkanówce” 
wi Œlazykowi za bezp³atne zaprojekto- wiceministra Kultury p. Sk¹pskiego.Moi roztomili!
wanie i wykonanie projektu rzeŸby na W efekcie mamy prawo uwa¿aæ siê za 

Wszystko ma kiedyœ swój koniec. pomnik, oraz p. Annie Sto¿ek za konse- wspólników Wójta J. Potaczka w po-
Moje prezesowanie te¿. Statut Zwi¹zku kwentne d¹¿enie do realizacji tego za- zyskaniu Orkanówki dla naszej Gminy,  
Podhalan pozwala pe³niæ funkcjê pre- dania przez nasz Oddzia³ oraz napisa- - w roku 2007 delegacja Oddzia³u 
zesa przez dwie kadencje pod rz¹d - i to nie okolicznoœciowej broszury o Kata- skutecznie interweniowa³a u Wicemar-
siê w³aœnie w moim przypadku doko- rzynie Smreczyñskiej.  sza³ka Ma³opolskiego w sprawie fun-
na³o. Wypada mi wiêc choæby w skró- 4). Konsekwentne starania o pod- duszy na remont „Orkanówki”, co zao-
cie podsumowaæ dokonania „mojego” trzymanie tradycji kulturalnych nasze- wocowa³o podwy¿szeniem pierwotnie 
szeœciolecia dzia³alnoœci naszego Od- go regionu poprzez animacjê i wspiera- planowanej kwoty,
dzia³u Zwi¹zku Podhalan w NiedŸwie- nie zespo³ów muzycznych i taneczno- - dziêki z³o¿eniu przez Zarz¹d Od-
dziu. Dokonania te mo¿na podzieliæ na teatralnych oraz prezentacjê ich doro- dzia³u wniosków do Marsza³ka Ma³o-
sta³e doroczne dzia³ania organizacyjne bku na terenie gminy, powiatu i woje- polskiego i Ministerstwa Kultury uzy-
i dzia³ania rozwojowe oraz inicjatywy i wództwa. Tu z przyjemnoœci¹ przypo- skano fundusze na wykonanie sceny 
dzia³ania lobbingowe.  mnê zas³ugi Andrzeja Smaciarza i jego plenerowej przy muzeum (dwa wnio-

Do tych pierwszych nale¿y zaliczyæ „Gorcan”, Franciszka Krzysztofiaka, ski) oraz ozdobnych drogowskazów in-
obchody œwi¹t religijnych (op³atki, ja- Stanis³awa Stopy, Zofii Haras i Barba- formatorów w NiedŸwiedziu i Konin-
jeczka, msze œw. góralskie w sezonie ry Palac w prowadzeniu ma³ych i doro- kach (jeden wniosek). Zarz¹d Oddzia³u 
letnim i uczestnictwo w œwiêtach koœ- s³ych „Turbacyków”, Lucyny Rusnak i z³o¿y³ te¿ wniosek o dofinansowanie 
cielnych oraz uroczystoœciach parafial- Bronis³awa Kaczora wspieraj¹cych ze- izb regionalnych w szko³ach naszej 
nych), organizacja lub wspó³organiza- spó³ „Porymbiany”, no i szkol¹cego gminy, niestety bez rezultatu,
cja „Majówki u Orkana” i niektórych u- wszystkie zespo³y (z bardzo dobrym i - od roku 2004 Prezes i Zarz¹d Od-
roczystoœci gminnych, zwo³ywanie ze- szybkim skutkiem), nieocenionego Ku- dzia³u w³¹czyli siê w lobbing na rzecz 
brañ Oddzia³u i okolicznoœciowych bê Rusieckiego. uruchomienia eksploatacji solanki ter-
spotkañ jego cz³onków oraz posiedzeñ Przy tej okazji wypada wspomnieæ malnej w Porêbie Wielkiej. Dziêki kon-
Zarz¹du, a tak¿e organizowanie repre- nasze inicjatywy zwi¹zane z kultur¹ re- taktom cz³onka Zarz¹du Andrzeja Na-
zentacji naszego Oddzia³u na uroczy- gionaln¹ sk³adane w formie pisemnej pory (naszego nowego Prezesa), do-
stoœciach i spotkaniach ogólnozwi¹z- na rêce Przewodnicz¹cego Rady Gmi- prowadzono do interwencji medialnej 
kowych (w tym wyjazdy ze sztanda- ny (a wiêc zgodnie z procedur¹) wnio- (spotkanie w terenie i debata w studio) 
rem). Dzia³ania te zaliczaj¹ siê do typo- ski o powo³anie gminnego zespo³u re- Telewizji Kraków w której uczestni-
wej bie¿¹cej dzia³alnoœci statutowej gionalnego, który móg³by gromadziæ i czyli Prezes i cz³onkowie Naszego Od-
Zwi¹zku Podhalan. Jak mi to sz³o? O- prowadziæ dalej starsz¹ m³odzie¿ przy- dzia³u Zwi¹zku Podhalan w wyniku 
ceñcie sami. gotowan¹ w zespo³ach szkolnych i której to ówczesny Minister Œrodowi-

Oddzia³ nasz nie ograniczy³ siê jed- wszystkich chêtnych doros³ych. Dekla- ska po pó³rocznym rozwa¿aniu podj¹³ 
nak tylko do tej formy dzia³ania, ale racjê prowadzenia takiego zespo³u z³o- decyzjê o przekazaniu dzia³ki z odwier-
podj¹³ te¿ szereg inicjatyw o charakte- ¿y³ Kuba Rusiecki, ale jak na razie nie tem z zarz¹du Gorczañskiego Parku 
rze rozwojowym i promocyjnym. Na- ma odpowiedzi Rady Gminy na tê ini- Narodowego na rzecz Spó³ki Samorz¹-
le¿¹ do nich: cjatywê.   dowej „Gorczañskie Wody Termalne”,

1). Zaprojektowanie i wykonanie W tym miejscu sk³adam te¿ podziê- - kolejna, podobna interwencja me-
Sztandaru Oddzia³u, przy czym tu kowanie za wsparcie finansowe udzie- dialna (pismo i wyst¹pienie prezesa i 
chcia³bym przypomnieæ i jeszcze raz lane przez Wójta Gminy na dzia³ania cz³onków Zarz¹du Oddzia³u na antenie 
podziêkowaæ wszystkim sponsorom szkoleniowe w istniej¹cych zespo³ach TV Kraków) mia³a miejsce w r. 2008, 
tego dzie³a (Wójtowi, radnym i so³ty- muzycznych i uzupe³nienie w nich stro- gdy dosz³o do zahamowania procedury 
som), imiennie wyszczególnionych na jów regionalnych. przekazania tej dzia³ki w urzêdzie Wo-
tablicy pami¹tkowej, któr¹ zamierza- Jako Prezes Oddzia³u anga¿owa- jewody Ma³opolskiego; w jej efekcie w 
my wyeksponowaæ w Muzeum „Orka- ³em siê te¿ wraz z cz³onkami Zarz¹du w chwili obecnej dzia³ka jest w dyspozy-
nówka” po ukoñczeniu tam remontu. spowodowanie dzia³añ lobbingowych cji Starosty Powiatu Limanowskiego, 

2). Zaprojektowanie i zakup spinek na rzecz spraw szczególnie istotnych który od trzech miesiêcy „przekazuje” 
z wizerunkiem W³adys³awa Orkana. dla ca³ej spo³ecznoœci Gminy NiedŸ- j¹ Spó³ce “Gorczañskie Wody 
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Termalne”. Kto wie, czy i tam nie bê- czy wiceprezesa to mniej zaszczyt, a by³oby omówiæ szerzej i bardziej 
dzie potrzebna nasza interwencja? wiêcej obarczenie prac¹ - i o tym po- szczegó³owo, ale zajê³oby  to znacznie 

Tego typu dzia³ania wymaga³y sze- winni pamiêtaæ ci co kandyduj¹, i ci co wiêcej miejsca na szczup³ych ³amach 
regu spotkañ, uzgodnieñ, przygotowañ wybieraj¹.   „ZGODY”, a przecie¿ wszyscy zainte-
formalnych (dokumenty) i ciê¿ar  (tak- Wypada mi te¿ wspomnieæ o anga- resowani dzia³aniem Zwi¹zku Podha-
¿e ten w zakresie finansowym) ponio- ¿owaniu siê naszego Oddzia³u w wybo- lan mniej wiêcej wiedz¹, co i jak siê 
s³em wraz z Andrzejem Napor¹, nie ob- ry samorz¹dowe. Doceniamy mo¿liwo- przez te szeœæ roków dzia³o. Dlatego 
ci¹¿aj¹c finansów Oddzia³u. Patrz¹c œci, jakie daje uczestnictwo w samorz¹- myœlê, ¿e takie przypomnienie wystar-
praktycznie, trzeba sobie zdawaæ spra- dowym zarz¹dzaniu gmin¹ i konse- czy. Mogê te¿ zdradziæ, ¿e mimo, i¿ nie 
wê z tego, ¿e sprawuj¹cy funkcje preze- kwentnie udzielaliœmy siê w kampa- kandydowa³em do Zarz¹du Oddzia³u, 
sa i wiceprezesa Oddzia³u musi byæ o- niach wyborczych, czego efektem jest staram siê w miarê dysponowania wol-
becny na tym terenie, dysponowaæ nie- dwukrotne wprowadzenie grupy na- nym czasem wspieraæ swoim doœwiad-
zawodnym samochodem, gotówk¹ na szych radnych do Rady Gminy. Na koñ- czeniem nowego Prezesa Andrzeja, 
paliwo i zak³adanie na zwi¹zkowe wy- cu wspomnê jeszcze o naszym poœre- któremu ¿yczê jak najmniej przeszkód 
datki, oraz czasem wolnym w dni œwi¹- dniczeniu w kierowaniu dzieci na orga- do pokonywania, a jak najwiêcej uda-
teczne i normalne popo³udnia (na ze- nizowane przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹z- nych dokonañ. 
brania i spotkania) …i wyrozumia³¹ ¿o- ku Podhalan kolonie letnie.
nê. Tak, ¿e same chêci i talent ku w³a- Mi³o jest siê chwaliæ, wiêc wszy- Tadeusz Cichañski
dzy nie wystarcz¹. Wybór na prezesa stko o czym tu wspomnia³em mo¿na 

Jak Pan ocenia pracê swojego po- borach samorz¹dowych. Poczynimy 
przednika T. Cichañskiego? starania o pozyskanie nowych cz³on-

Przyznajê, ¿e pocz¹tek jego kaden- ków Zwi¹zku, którzy chcieliby dzia³aæ 
cji by³ bardzo trudny. Porz¹dkowanie w organizacji. Moim zadaniem bêdzie 
spraw regionalnych, zwi¹zkowych, po- powo³anie osoby, która poprowadzi 
dejmowanie ró¿nego rodzaju inicjatyw kronikê. By³aby ona dokumentem reje-
wymaga³o du¿ej operatywnoœci. Uwa- struj¹cym wa¿ne dzia³ania Zwi¹zku o-
¿am,  ¿e stan¹³ na wysokoœci zadania. raz uczestnictwo w wa¿nych uroczy-

Jakie zadania i zamierzenia stoj¹ stoœciach. W dalszym ci¹gu bêdziemy 
przed Panem i Zarz¹dem Zwi¹zku do siê anga¿owaæ w sprawê eksploatacji Andrzej Napora z Porêby Wiel-
realizacji na najbli¿sz¹ kadencjê? wód termalnych.kiej. Wraz z ¿on¹ prowadzi gospo-

Bêdzie to kontynuacja dzia³alnoœci Z kim zamierza Pan wspó³praco-darstwo rolne oraz firmê Ciesielsko  
poprzedniego prezesa. Bêdziemy d¹¿y- waæ w kierowaniu Zwi¹zkiem?Budowlan¹ „Napora”. Jako cz³onek 
li do uzyskania osobowoœci prawnej, co Przede wszystkim liczê na wspó³-Oddzia³u Zwi¹zku aktywnie anga¿u-
pozwoli³oby na pozyskiwanie œrodków pracê z Wójtem i Rad¹ Gminy oraz sa-je siê w jego dzia³alnoœæ. W dniu 28 
finansowych.W tym celu podjêliœmy morz¹dami wiejskimi. Bêdziemy tak¿e wrzeœnia 2008 na Walnym Zgroma-
stosowne dzia³ania. Bêdziemy wybie- wspó³pracowaæ z innymi Oddzia³ami dzeniu Oddzia³u zosta³ wybrany jego 
raæ takie zadania do realizacji, które po- Podhalan oraz Zarz¹dem G³ównym Prezesem na najbli¿sze trzy lata.
zwol¹ rozwijaæ kulturê i sztukê naszego Zwi¹zku .
regionu. Prowadziæ istniej¹ce zespo³y Min¹³ rok 2008. Jaki on by³ dla Pa-

Zanim poproszê o rozmowê p. An- folklorystyczne. Regionalna muzyka na?
drzeja, chcê w imieniu red. “Zgody” jest dobrze przyjmowana na ca³ym By³ to rok intensywnej pracy zawo-
z³o¿yæ serdeczne gratulacje, oraz ¿y- œwiecie. Nasze zespo³y uczestnicz¹ w dowej i spo³ecznej. Moja firma remon-
czenia owocnej pracy, uwieñczonej su- ró¿nego rodzaju konkursach, co pro- towa³a m. in. Muzeum Orkana, koœció³ 
kcesami w kontynuowaniu tradycji zie- muje nasz¹ gminê, jak równie¿ impre- zabytkowy w Wiêc³awicach. Wykony-
mi Orkana. zach koœcielnych i kulturalnych gminy. wa³a prace przy Koœciele Mariackim. 

Powierzaj¹c stanowisko Prezesa Bêdziemy czyniæ starania o pozyskiwa- Poza tym uczestnictwo w dzia³alnoœci 
Oddzia³u Zwi¹zku jego cz³onkowie ob- nie funduszy na ich dzia³alnoœæ. Zamie- Zwi¹zku przynosi³o mi du¿o zadowo-
darzyli pana zaufaniem. Jak Pan przy- rzamy popularyzowaæ osi¹gniêcia nau- lenia. 
j¹³ ten wybór? kowe i gospodarcze zwi¹zane z regio- Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê, aby 

W tajnym g³osowaniu otrzyma³em nem. Planujemy zorganizowaæ wie- kierowanie Zwi¹zkiem przynios³o Pa-
prawie 100% poparcia, czym jestem czorki literackie dla m³odzie¿y na Or- nu wiele satysfakcji, a zamierzone cele 
podbudowany do pracy w Zwi¹zku. kanówce, która jak wiadomo jest muze- zosta³y zrealizowane.  
Daje mi to psychiczny komfort do dzia- um dokumentuj¹cym  kulturê regionu. 
³ania. Rozmawia³a Anna LiberdaChcemy czynnie  uczestniczyæ w wy-
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W Kaliszu graliœmy na festynie. W lip- za które kupiliœmy 4 spódnice dla ze-Jaki - w Pana ocenie - by³ rok 2008 
cu pojechaliœmy dziêki p. Wójtowi na spo³u. Sponsorzy to du¿y problem. Ja-dla zespo³u „Gorcanie”? Czy wzrós³ 
tydzieñ do Vrbova i tam te¿ koncerto- ko zespó³, nie mamy dzia³alnoœci statu-jego artystyczny poziom, a je¿eli tak to 
waliœmy. Kolejny wyjazd to tereny ol- towej ani prawnej, w zwi¹zku z tym nie w jakim zakresie?
sztyñskie, gdzie goœciliœmy u ks. Seba- mo¿emy byæ sponsorowani. Wydaliœ-Rok 2008 by³ pracowitym okresem 
stiana Harasa. Wyjazd by³ mo¿liwy my swój kalendarz, z uzyskanych pie-dla naszego zespo³u z tego wzglêdu, ¿e 
dziêki p. Markowi Florczakowi, który niêdzy z jego sprzeda¿y chcemy poje-du¿o graliœmy na naszym terenie jak i 
udostêpni³ nam busa, za co mu serdecz- chaæ z pielgrzymk¹ do Czêstochowy.poza nim. Dwukrotnie wystêpowaliœ-
nie dziêkujê. Jak pan ocenia pomys³ zorganizo-my w radiu „Alex”, graj¹c kolêdy i me-

W paŸdzierniku pojechaliœmy na wania jednego gminnego zespo³u re-lodie góralskie.
Ukrainê do Lwowa i ̄ ydaczowa. Tam z gionalnego sk³adaj¹cego siê z uczniów Co do poziomu artystycznego, to 
kolei goœciliœmy u ks. Marka Cichorza. szkó³ œrednich, którzy si³¹ rzeczy utra-wed³ug mojej oceny na pewno siê pod-
Ten wyjazd uda³ siê dziêki proboszczo- cili kontakt z macierzystymi zespo³a-niós³. Poprzez systematyczne æwicze-
wi naszej parafii ks. Dziekanowi M. mi?nia pod kierunkiem Jakuba Rusieckie-
Wójcikowi, który pokry³ koszty nasze- Jestem jak najbardziej za tym, aby go, zespó³ doskonali³ czystoœæ wykona-
go wyjazdu. „Dorzuci³” siê równie¿ ks. taki zespó³ powsta³. Szkoda by by³o nia granych melodii. Bior¹c udzia³ w 
Marek Cichórz . zmarnowaæ m³ode talenty. Zespó³ taki konkursach zajmowaliœmy czo³owe 

W Krakowie na Wawelu graliœmy powinien œpiewaæ graæ i tañczyæ. J. Ru-miejsca, co by³o doskona³ym spraw-
towarzysz¹c naszym siostrom zakon- siecki wyrazi³ zgodê na jego prowadze-dzianem umiejêtnoœci. „Nie wa¿ne, ile 
nym w pielgrzymce. Z tego wyjazdu nie. Trzeba jeszcze postaraæ siê o odpo-siê gra, ale jak siê gra.”
mamy pami¹tkowe zdjêcie z Kardyna- wiednie œrodki finansowe, ale to ju¿ na-Proszê wymieniæ osi¹gniêcia ze-
³em S. Dziwiszem. le¿y do radnych naszej gminy.spo³u w minionym roku.

By³y te¿ dzieci z Porêby Wielkiej i Najwa¿niejsze plany „Gorcan” na Rok ten by³ bardzo zró¿nicowany 
uda³o nam siê razem zagraæ, co ozna- rok 2009?pod wzglêdem wyjazdów. Zacznijmy 
cza, ¿e wspólnymi si³ami mo¿na wiele Bêdziemy przede wszystkim dalej od „Góralskich Nucicek”, które odby-
zdzia³aæ. Poza tym graliœmy na „œwiê- szlifowaæ swoje umiejêtnoœci i posze-wa³y siê w maju w Nowym Targu, gdzie 
cie ziemniaka” w Wiêc³awicach, a tak- rzaæ repertuar. Zamierzamy braæ udzia³ zajêliœmy II i III miejsce. Pierwsze zaj¹³ 
¿e u ks. Jakuba w Krakowie w Nowej w konkursach i walczyæ o pierwsze zespó³ z Rabki prowadzony te¿ przez 
Hucie. Nazbiera³o siê tego trochê do te- miejsca. Poza tym bêdziemy uczestni-Jakuba Rusieckiego. Prezentowaliœmy 
go stopnia, ¿e dzieci nie mia³y waka- czyæ w imprezach kulturalnych oraz u-siê na imprezie folklorystycznej „Li-
cji, bo w ka¿d¹ niedzielê gdzieœ grali- roczystoœciach koœcielnych na terenie manowska S³aza”, równie¿ zajêliœmy II 
œmy. naszej gminy. Tradycj¹ sta³o siê, ¿e gra-i III miejsce. JeŸdziliœmy koncertowaæ 

Kto i w jakim zakresie pomaga Pa- my w naszym koœciele co drug¹ nie-na uroczystoœciach koœcielnych i im-
nu w prowadzeniu kapeli? Idzie tak¿e dzielê na Sumie.              prezach okolicznoœciowych.
o pomoc finansow¹? Czy zespó³ posia- Dziêkujemy Panu za rozmowê. Ze-W czerwcu byliœmy w Licheniu 
da sponsorów? spo³owi gratulujemy sukcesów i ¿yczy-gdzie graliœmy w czasie Mszy œw., a po 

Dziêki M. Grelokowi - Prezesowi my nowych w Nowym Roku!jej zakoñczeniu graliœmy jeszcze oko³o 
Zw. Podhalan  otrzymaliœmy  1300  z³                                    Anna Liberda40 min. 

Na zas³u¿ony wypoczynek udali siê pp. Jadwiga i Jacenty £opato-
wie. Ma³¿onka przez d³ugie lata pe³ni³a funkcjê kierowniczki Gminnej 
Biblioteki Publicznej w NiedŸwiedziu, zaœ p. Jacenty kierowa³ pracami 
Gminnego Centrum Kultury. ¯yczymy Im d³ugiej, spokojnej i zdrowej 
jesieni ¿ycia! 
     W konkursie gminnym komisja wy³oni³a spoœród 5 startuj¹cych kan-
dydatek dwie -  ….Czech i ….Kujszczak, które (na pó³ etatu ka¿da) po-
prowadz¹ bibliotekê. 

¯yczymy powodzenia i satysfakcji oraz uznania u czytelników.  
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Julian Kozicki urodzi³ siê 25 08 1909 Katarzyna Cichórz z domu Nowak uro-
roku w Mszanie Dolnej. Gdy mia³ 14 lat dzi³a siê 25 XI 1928 roku w Koninie, tu te¿ 
zacz¹³ pracê i przyuczenie do zawodu w chodzi³a do szko³y podstawowej. W r. 1951 
piekarni u pp. Krupiñskich w Mszanie zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski z Józefem Ci-
Dolnej. Pracê t¹ kontynuowa³ do 2004 r., chorzem z NiedŸwiedzia, gdzie po pewnym 
gdy¿ wtedy z³ama³ nogê w biodrze, co u- czasie zamieszkali. Pani Katarzyna zajmo-
niemo¿liwi³o mu chodzenie. Po zawarciu wa³a siê prowadzeniem domu, wychowy-
zwi¹zku ma³¿eñskiego w1936 r. ze Stefa- waniem dzieci oraz prac¹ w niewielkim go-
ni¹ z domu Mitana, wybudowa³ piekarniê spodarstwie rolnym. W nowym domu, któ-
w NiedŸwiedziu, która istnieje do dzisiaj. ry wybudowali, zamieszkali w 1961 r. 

Zmar³ w 99 roku ¿ycia, 12 wrzeœnia - w Wychowa³a czworo dzieci. Najm³od-
œwiêto Imienia Maryi, której by³ czcicielem. Pracowa³ zawodowo szy syn Marek zosta³ w 1996 roku kap³anem. Na prymicje zapro-
przez 81 lat!!! Zas³u¿y³ siê równie¿ wspomaganiem ruchu party- szono 600 osób, ca³¹ wieœ. Pozosta³e dzieci za³o¿y³y rodziny; Pañ-
zanckiego na naszym terenie, gdy¿ jako w³aœciciel piekarni zao- stwo Cichorzowie doczekali siê 12 wnuków i jednego prawnuka. 
patrywa³ w pieczywo ludzi z lasu. Czêœæ Jego Pamiêci! Pani Katarzynie dane by³o odwiedziæ wiele krajów: by³a we 

                                                                                  Maria Lupa Francji, W³oszech, Portugalii, Chorwacji, na Litwie, Ukrainie,  
S³owacji. Odwiedza³a równie¿ wiele sanktuariów w Polsce. By³a 

O œp. Julianie Kozickim wypowiada³em siê na ³amach 
cz³owiekiem niezwyk³ej modlitwy, pogodn¹, radosn¹, chêtnie u-

Biuletynu „Zgoda” z okazji 95 rocznicy ¿ycia. W nim podkre-
dzielaj¹c¹ pomocy i rady, pe³n¹ ¿yczliwoœci dla ka¿dego. Prowa-

œli³em bardzo przyk³adne ¿ycie, a szczególnie zawodowe ja-
dzi³a przez wiele lat Poradniê ¯ycia Rodzinnego oraz wiele akcji 

ko najstarszego piekarza Podhala - czynnego jeszcze wów-
charytatywnych w parafii.                                            Maria Lupa

czas zawodowo. W tej obecnej ocenie Jego prawie 100 let-
niego ¿ycia by³a bardzo podnios³a uroczystoœæ pogrzebowa 

Œwiêtej pamiêci Katarzynê Cichórz pamiêtam od1973 r. 
na któr¹ przyby³o wielu parafian, by po¿egnaæ bardzo lubia-

By³a zawsze osob¹ bardzo ciep³¹ i otwart¹. Ka¿dego, kogo 
nego i cenionego obywatela gminy NiedŸwiedŸ, przyk³adne-

spotka³a, obdarza³a promiennym i serdecznym uœmiechem 
go ojca rodziny i ofiarnego cz³owieka na rzecz koœcio³a para-

oraz dobrym s³owem. Z jej osobowoœci emanowa³a g³êboka 
fialnego. Ten szacunek zdoby³ sobie nie tylko przyk³adnym 

wiara, któr¹ potrafi³a siê dzieliæ z innymi. Na podkreœlenie za-
¿yciem, ale równie¿ dobrym wypiekiem pieczywa zwanego 

s³uguje jej wielka mi³oœæ do Koœcio³a i Eucharystii, któr¹ bar-
produkcj¹ chleba jako daru nieba. Tej pracy poœwiêci³ ca³e 

dzo ceni³a, a dowodem tego by³a codzienna obecnoœæ na 
swoje ¿ycie od praktycznej nauki zawodu, a¿ do ostatnich 

Mszy œwiêtej. Bra³a w Niej udzia³ w pe³ni z namaszczeniem i 
chwil ¿ycia interesuj¹c siê prowadzon¹ przez syna W³ady-

czci¹ przyjmuj¹c Komuniê œwiêt¹, na zewn¹trz wyra¿a³a to 
s³awa ju¿ jako bezpoœrednio odpowiedzialnego za produk-

maj¹c z³o¿one rêce. Z szacunkiem wyra¿a³a siê zawsze o 
cjê, a szczególnie przez jej g³ównego organizatora córkê 

szafarzach sakramentów œwiêtych czyli kap³anach. 
Mariê, która nadal pe³ni rolê sternika zak³adupiekarni. Przez 

Na kolanach i przed Tabernakulum za³atwia³a wszystkie 
d³ugie lata, jako bezpoœredni prze³o¿ony Juliana Kozickiego 

sprawy polecaj¹c je w intencjach wspólnie odmawianego co-
pragnê podkreœliæ jego przyk³adny stosunek do wykonywa-

dziennie ró¿añca. Nie mog³o zabrakn¹æ Pani Kasi na nabo-
nych obowi¹zków pracy i sk³adam Mu za to staropolskie Bóg 

¿eñstwach, które upiêksza³a œpiewem piêknych pieœni. 
zap³aæ, ¿egnaj¹c Go tym wspomnieniem i s³owami naszej 

Obecnie wpatrzona w oblicze Boga, nie ograniczona 
wiary: wieczny odpoczynek racz Mu daæ Panie.

czasem, adoruje Pana Jezusa, wspieraj¹c na swoim wsta-
                                                        Franciszek Bochenek

wiennictwem.                                               S. Teresa Jacek

Radnych, Wójta Gminy oraz so³tysów kowymi prezentami. Odwiedzi³ te¿ domy,   
zaprosi³ Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Podha- pozostawiaj¹c nie tylko dzieciom swoje po-
lan w NiedŸwiedziu na spotkanie w dniu 11 darunki. W Koninie tym razem by³o ina-
listopada. Poœwiêcone ono by³o wy³¹cznie czej: to dzieci uda³y siê do œw. Miko³aja. 
jednemu tematowi: budowie basenów geo- Spotka³y siê z nim w podziemiach kopalni 
termalnych w Porêbie. soli w Bochni. To by³ pomys³ za 10 pun-Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika 

Obszernej informacji na temat aktual- któw. Brawo! Dzieciaki powróci³y zadowo-odby³y siê w so³ectwach zebrania wiejskie 
nej sytuacji udzieli³ A. Gruszczyk - Prezes lone i pe³ne mi³ych wra¿eñ. poœwiêcone przedyskutowaniu i zatwier-
Spó³ki „Gorczañskie Wody Termalne”. My goœciliœmy w Domu Kultury w Nie-dzeniu Planów Rozwoju na lata 2009-2015. 
Wiele tez wyg³oszonych przez Prezesa za- dŸwiedziu, gdzie 5 grudnia o 13.00 sala za-Poprzedzi³y je spotkania Rad So³eckich z u-
kwestionowa³ w swoim wyst¹pieniu Wójt pe³ni³a siê dzieæmi i ich rodzicami oczeku-dzia³em Wójta Gminy i radnych. Mieszkañ-
Gminy. j¹cymi na przybycie œw. Miko³aja. Uroczy-cy zostali poinformowali o stanie realizacji 

Uczestnicy zebrania przeprowadzili stoœæ otworzy³y wystêpy maluszków i star-zadañ zaplanowanych do wykonania w ro-
szczer¹, zarazem polemiczn¹ dyskusjê, któ- szaków z Samorz¹dowego Przedszkola w ku 2008 zapoznali siê te¿ z planami inwe-
ra pozwoli³a - tak siê wydaje - lepiej zrozu- NiedŸwiedziu. Dzieci recytowa³y wierszy-stycyjnymi na 2009 rok. Plany te ubogacili 
mieæ tajemnicê „skarbu” naszej ziemi (Ÿró- ki, œpiewa³y piosenki i tañczy³y, po czym swoimi propozycjami.                             SS
de³ solankowych). Niestety nadal nie zna- nast¹pi³a najmilsza dla nich chwila: wrê-

Mi³o nam donieœæ, i¿ Wójt naszej gmi- my odpowiedzi na tajemnicze pytanie: czy, czenie podarunków. By³y one tym przyjem-
ny po raz szósty uhonorowany zosta³ kape- a je¿eli tak, to kto, lub co skutecznie blokuje niejsze, ¿e ich koszt nie obci¹¿a³ kieszeni 
luszem Wincentego Witosa w plebiscycie „ruszenie z kopyta” z basenami? A mo¿e to rodziców. Dobrym Miko³ajem okaza³a siê 
czytelników organizowanym przez Gazetê tylko niczym nieuzasadnione podejrzenie? dyrektor Przedszkola M. Baliñska, która 
Krakowsk¹. By³a to VI edycja Plebiscytu na Tego absolutnie wykluczyæ nie mo¿na!   SS wygospodarowa³a pieni¹dze z finansów 
Najlepszego Wójta Ma³opolski. Gratuluje- placówki. Ka¿de z dzieci powiedzia³o Mi-

Pamiêta³ œw. Miko³aj o swoich podo-my znamienitego wyró¿nienia i ¿yczymy ko³ajowi mi³e s³owo. Ten na po¿egnanie o-
piecznych i zawita³ do wszystkich placó-dalszej owocnej pracy dla dobra naszej spo- bieca³, ¿e wróci z podarunkami za rok. Ju¿ 
wek oœwiatowych naszej gminy, obdaro-³ecznoœci, no i zdrowia oraz du¿o si³, tak po- dziœ zapraszamy!                             AL. i SS
wuj¹c milusiñskich s³odyczami i miko³aj-trzebnych w dalszym pe³nieniu misji.   Red.  

Panu Wójtowi Januszowi Potaczkowi sk³adamy serdeczne wyrazy ubolewania z powodu œmierci brata. 
                                                                                                                                                           Redakcja
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Mijaj¹cy rok by³ kolejnym okre- na gorczañskich polanach; zachowane dziliœmy równie¿ monitoring przyrod-

sem intensywnej pracy ca³ego zespo- w wielu miejscach bogactwo przyrod-niczy, notuj¹c stanowiska wybranych, 
³u Pracowników Parku i Gospodar- nicze, sukcesywnie odbudowywane rzadkich gatunków roœlin. 
stwa Pomocniczego przy GPN. Jak sza³asy, utrzymywane najbardziej war-Kontynuowaliœmy ochronê fauny. 
zawsze, do najwa¿niejszych nale¿a³y toœciowe miejsca widokowe. Dla p³azów tworzone by³y miejsca by-
zadania z zakresu ochrony przyrody, Na „tapecie” prac Rady Gminy towania i rozrodu w postaci ma³ych 
nie zaniedbywaliœmy te¿ dzia³añ edu- znajduje siê zaproponowana przez zbiorników wodnych, dla gadów budo-
kacyjnych, monitoringowych. Pro- grupê radnych nowelizacja wczeœniej-wane kopce kamieni na polanach. 
wadzone by³y prace badawcze. szej uchwa³y, polegaj¹ca na przeka-Ostoje najrzadszych gatunków ptaków 

   zaniu niektórych kompetencji GPN na (sów, ptaków drapie¿nych) i ssaków 
Proszê o przybli¿enie Czytelnikom rzecz Wójta Gminy. Jako radny, chcê (np. rysia) podlega³y ochronie i moni-

„Zgody” najistotniejszych prac podej- prosiæ Pana Dyrektora o opiniê na ten torowaniu. Z pocz¹tkiem 2008 r. podpi-
mowanych przez Park we wspomnia- temat.saliœmy z Fundacj¹ EkoFundusz umo-
nych zakresach. Z du¿ym zdumieniem i zaniepoko-wê dotacji projektu p.n. „Ochrona g³u-

W ekosystemach leœnych staraliœ- jeniem przyj¹³em wiadomoœæ, ¿e taka szca i cietrzewia oraz ich biotopów w 
my siê dbaæ o stan sanitarny i zdrowot- uchwa³a powsta³a. Po pierwsze, ¿e w Karpatach Zachodnich-etap II w GPN” 
ny drzewostanów le¿¹cych w strefie o- jej zamierzeniu jest wy³¹czenie tere-maj¹c¹ w swym zakresie zabezpiecze-
chrony czynnej, ograniczaj¹c - w miarê nów polan z granic Gorczañskiego Par-nie biotopów g³uszca i jarz¹bka oraz 
posiadanych mo¿liwoœci - rozwój kor- ku Narodowego, po wtóre, ¿e u¿ytko-monitorowanie ich stanu.
nika drukarza i gatunków towarzysz¹- wanie prywatnych polan jest jakoby o-Jak zwykle sporo czasu przezna-
cych. Du¿o uwagi poœwiêcaliœmy na- graniczane interesami Parku.Treœæ za-czyliœmy na zajêcia edukacyjne dla 
turalnym odnowieniom jod³owym i li- proponowanej uchwa³y podnosi tak¿e dzieci, m³odzie¿y i odwiedzaj¹cych 
œciastym, pielêgnuj¹c je i zabezpiecza- sprawê dojazdów do polan, które wg jej Park. W miesi¹cach letnich, w tereno-
j¹c przed presj¹ jeleniowatych. Prowa- zapisów s¹ równie¿ ograniczane. Od-wej bazie edukacyjnej na polanie Wzo-
dzony by³ monitoring stanu lasu, g³ów- nosi siê tak¿e do obszarów „Natura rowej Hali D³ugiej, co 3 tygodnie pro-
nie w obszarze ochrony œcis³ej, a w 2000”.wadzone by³y tematyczne zajêcia. Po-
szczególnoœci górnoreglowych borów Mam nadziejê, ¿e uchwa³a przed nadto zorganizowaliœmy kilka wycie-
œwierkowych. Kolejne lata z deficytem g³osowaniem zostanie wnikliwie prze-czek z przewodnikiem po terenie Par-
opadów i wysokimi temperaturami o- analizowana zarówno pod k¹tem same-ku, w trakcie których uczestnicy mieli 
kresu wegetacyjnego sprzyjaj¹ szyb- go celu zmian (maj¹c na uwadze cho-mo¿liwoœæ nabyæ wiedzê z dziedziny 
kiemu rozwojowi populacji kornika cia¿by opisane dzia³ania Parku na rzecz przyrody i kultury.
drukarza, który wywo³uje dynamiczne zachowania gorczañskich polan), jak Wa¿nymi by³y tak¿e zajêcia eduka-
zmiany w starych drzewostanach. £at- te¿ w aspekcie zgodnoœci z obowi¹zu-cyjne prowadzone z udzia³em miesz-
wo to dostrzec, wêdruj¹c przez wy¿ej j¹cymi w kraju ustawami, m. in. o pla-kañców miejscowoœci otaczaj¹cych 
po³o¿one bory. Warto jednak zwróciæ nowaniu przestrzennym i ochronie Park. W lipcu, ramach programu „Lato 
uwagê na nowe, m³ode, pokolenie lasu, przyrody, a tak¿e uwzglêdniona zosta-pod Turbaczem”, mia³y one miejsce w 
maj¹ce ju¿ inny sk³ad gatunkowy, z u- nie równie¿ opinia prawna sporz¹dzona NiedŸwiedziu, w sierpniu w Ochotnicy 
dzia³em jod³y, buka. Daje ono gwaran- w tej sprawie. Górnej. Wszystkie cieszy³y siê spor¹ 
cjê trwa³oœci tych ekosystemów. Uwa¿am, ¿e jeœli zachodzi potrzeba frekwencj¹. Reasumuj¹c - rok 2008 do-

Od kilku lat uwagê sw¹ skupiamy zmiany miejscowego planu zagospoda-brze zapisa³ siê w historii Parku.
na polanach reglowych.Staramy siê ko- rowania, to zawsze mo¿na podj¹æ dzia-Które z zadañ realizowanych w mi-
siæ, wypasaæ i odkrzaczaæ jak najwiêk- ³ania w tym kierunku, ale wed³ug pro-jaj¹cym roku przynios³y Panu najwiê-
szy ich area³. W mijaj¹cym roku, w o- cedury œciœle okreœlonej w ustawie o cej satysfakcji? 
parciu o œrodki z Narodowego Fundu- planowaniu przestrzennym.Zarówno dla mnie jak i zapewne 
szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Czy i w jakim stopniu Park ogra-szerokiego grona pracowników Parku 
Wodnej oraz Fundacji „EkoFundusz” nicza w³aœcicielom polan mo¿liwoœæ du¿¹ satysfakcjê przynosi realizacja 
uda³o nam siê wykupiæ oko³o 11 ha cen- ich u¿ytkowania?wielu zadañ, szczególnie, gdy poœwiê-
nych przyrodniczo polan, miêdzy inny- Ze swej strony mogê jednoznacznie cony trud i czas poœwiêcony, owocuje 
mi spory fragment Jaworzyny Kamie- stwierdziæ, ¿e Park nie wnosi ograni-konkretnymi efektami. Dla mnie spore 
nickiej z zabytkow¹ kapliczk¹.  Prowa- czeñ w u¿ytkowaniu rolniczym  zadowolenie  daj¹  dzia³ania  ochronne
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polan, jak te¿ lasów znajduj¹cych siê w dzia³añ ograniczaj¹cych nielegalne wa „Gajówki Miko³aja” w £opusznej z 
ich otoczeniu. Wrêcz zachêcamy go- wjazdy. Czyni to S³u¿ba Parku patrolu- przeznaczeniem na cele ekspozycyjne, 
spodarzy do wykaszania lub wypasu j¹c nara¿one tereny. Z pomoc¹ przy- a tak¿e wchodz¹ce w zakres projektu 
gorczañskich ³¹k, do ich utrzymania ja- chodzi nam Policja i Stra¿ Graniczna. stworzenie infrastruktury edukacyjnej 
ko ekosystemów otwartych. Maj¹ oni W mijaj¹cym roku uda³o siê zatrzy- w tej czêœci Parku (œcie¿ki edukacyjne, 
mo¿liwoœci korzystania z wielu dop³at maæ kilka osób, ukaraæ mandatami, œcie¿ka spacerowa). Istotnym bêdzie 
bezpoœrednich do u¿ytkowania grun- skierowane zosta³y sprawy do postêpo- te¿ przeprowadzenie termomoderniza-
tów rolnych, dop³at do gospodarowania wania o wykroczenie w S¹dzie Grodz- cji w leœniczówce „Potaœnia”, oraz zdo-
na obszarach o niekorzystnych warun- kim. Prowadzone przez nas dzia³ania bycie œrodków na kontynuacjê termo-
kach, a tak¿e z programów rolno-œro- nadal bêd¹ kontynuowane i rozszerza- renowacji budynku dyrekcyjno-miesz-
dowiskowych z ró¿nymi pakietami, o- ne. Systematycznie doposa¿amy siê w kalnego w Porêbie Wielkiej. Przepro-
bejmuj¹cymi m. in. ochronê cennych sprzêt umo¿liwiaj¹cy szybkie dotarcie wadzony zostanie gruntowny remont 2 
siedlisk lub gatunków ptaków (np. wy- w najwy¿sze partie Gorców, m. in. sa- szlaków turystycznych, miêdzy innymi 
stêpuj¹cego u nas derkacza). mochody patrolowe, skutery œnie¿ne. z Koninek przez Œrednie na Turbacz, 

Warto zaznaczyæ, ¿e na obszarach Pracownicy S³u¿b Parku w okresie zi- oraz prace pielêgnacyjne w drzewosta-
„Natura 2000” dop³aty do programu mowym mog¹ patrolowaæ i ochraniaæ nie zabytkowego parku podworskiego 
rolno-œrodowiskowego s¹ zwiêkszone.   teren wykorzystuj¹c do poruszania siê w Porêbie Wielkiej. Na ostatnie z wy-
Nie ograniczamy w³aœcicielom dojaz- narty turowe, rakiety œnie¿ne. mienionych zadañ przygotowywany 
du do polan drogami prowadz¹cymi Poprzez Ministerstwo Œrodowiska jest obecnie projekt do NFOŒiGW. 
przez Park. Jednak posiadanie w Gor- postulujemy zmiany w prawie, zmie-

Dziêkujê Panu Dyrektorowi za u-cach, a szczególnie na terenie Parku rzaj¹ce m.in. do obowi¹zku oznakowa-
dzielenie obszernych i merytorycznych fragmentu polany, lub kilku polan, nie nia pojazdów typu czteroko³owiec, 
odpowiedzi na zadane pytania. Mam powinno byæ pretekstem do jazdy po- skuter œnie¿ny, bo wówczas ich u¿yt-
nadziejê, ¿e Czytelnicy “Zgody”, zara-jazdami czteroko³owymi, motorami kownicy bêd¹ ³atwi do identyfikacji. 
zem u¿ytkownicy terenów znajduj¹-crossowymi, lub skuterami œnie¿nymi Problem „zmotoryzowanych turystów” 
cych siê pod Pana piecz¹ otrzymali po terenie chronionym, bez potrzeby od dawna budzi du¿¹ dezaprobatê spo-
pe³ny obraz prac jakimi zajmowa³ siê gospodarczej. ³eczn¹, zarówno osób wêdruj¹cych 
Park w mijaj¹cym roku. To w Ich imie-Jeszcze raz podkreœlê, ¿e procesy górskimi szlakami jak i rolników, z u-
niu ¿yczê Panu udanej realizacji za-przyrodnicze zachodz¹ na polanach wagi na wyrz¹dzane szkody w upra-
mierzeñ i planów zarówno zawodo-bardzo dynamicznie.Pozostawienie ich wach rolnych i leœnych. Dostrzegany 
wych jak i rodzinnych. w granicach Parku daje mo¿liwoœci jest coraz bardziej przez media. W mo-

dzia³añ ochronnych, prowadzonych za- jej ocenie jest on obecnie jednym z Rozmawia³ Stanis³aw Stopa
równo na gruntach bêd¹cych ju¿ z za- wa¿niejszych problemów w aspekcie 
rz¹dzie Parku lub sukcesywnie naby- ochrony przyrody i bezpieczeñstwa w 
wanych w drodze zakupu od w³aœci- górach. 
cieli, albo te¿ na gruntach prywatnych Z jakimi, innymi dolegliwoœciami 
za zgod¹ w³aœcicieli. Dzia³ania te przy- boryka siê GPN?
nosz¹ ju¿ obiecuj¹ce efekty. Widaæ je Wœród innych problemów jakie do-
np. na polanach: Kopa, Figurki, Œred- tykaj¹ Park, na czo³owe miejsce wysu-
nie, Turbaczyk. Je¿eli pozostawimy te waj¹ siê ci¹g³e niedobory finansowe, 
ekosystemy bez dzia³añ ochronnych zarówno na dzia³ania bie¿¹ce jak i in-
lub wykorzystania gospodarczego, westycyjne. Wiele budynków wymaga 
miejmy œwiadomoœæ, ¿e za 20-30 lat pilnych remontów i modernizacji.
polan jako ekosystemów otwartych nie Piln¹ potrzeb¹, jest zbudowanie ek-
bêdzie. Wraz z nimi zaginie lub ogra- spozycji edukacyjnej, do czego najle-  Krajobraz Gorców
niczy swój zasiêg w Gorcach ok. 30% piej nadaje siê po odpowiedniej moder-
gatunków flory i co najmniej tyle samo nizacji oficyna podworska w Porêbie 
gatunków fauny, g³ównie bezkrêgow- Wielkiej. Mam nadziejê, ¿e wymienio-
ców. Niepowetowan¹ bêdzie równie¿ ne zadanie uda siê nam zrealizowaæ w 
utrata walorów widokowych i kulturo- nadchodz¹cych latach,dziêki du¿ej kre-
wych. Znacz¹co zmniejszy siê atrak- atywnoœci Pracowników Parku, przy-
cyjnoœæ turystyczna naszego regionu. gotowuj¹cych i realizuj¹cych ciekawe 

Jak Pan, jako Gospodarz Parku projekty w oparciu o oœrodki finanso-
zamierza walczyæ z plag¹ „niechcia- we pochodz¹ce z Narodowego Fundu-
nych, turystów” (mam na myœli wszel- szu Ochrony Œrodowiska Gospodarki 
kiej maœci rajdowców?) Wodnej oraz Fundacji „Eko-Fundusz”.

„Zmotoryzowani turyœci” s¹ pro- Jakie zadania uznane zosta³y za 
blemem nie tylko w Gorczañskim Par- „priorytety” w pracy Parku na 2009 
ku Narodowym, ale i wielu obszarach rok?
chronionych, na terenie lasów, a tak¿e Do najwa¿niejszych nale¿y ochro-
pól uprawnych. W ostatnich latach ob- na przyrody; kontynuacja dzia³añ o- “ Kud³oñski Baca” - najwiêksza 
serwujemy nasilenie tego rodzaju „tu- chronnych w ekosystemach Parku, za- wychodnia skalna w Gorcach
rystyki”. Stanowi ona zagro¿enie dla równo leœnych jak i na polanach oraz 
przyrody i turystów wêdruj¹cych gór- monitoring wielu elementów przyrod-
skimi szlakami. Podejmujemy sporo niczych. Bardzo wa¿nym jest odbudo-
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Nie lada fetê zgotowali uczniowie i Oœwiatowych zaintonowa³a pieœñ „Na wane i wyre¿yserowane przez Broni-
nauczyciele Zespo³u Placówek Oœwia- Orkana piêknej ziemi”- bêd¹cej hym- s³awê Florek. M³odzi aktorzy poubie-
towych w Koninie swojej Patronce Ka- nem szko³y, której melodyjne tony pod- rani w epokowe stroje piêknie zagrali 
tarzynie Smreczyñskiej w dniu Œwiêta chwycili zebrani i na rozpoczêcie uro- przedstawienie. Poziom zachwyci³ sa-
Szko³y, które co roku organizuje pla- czystoœci zgodnie odœpiewali. Gospo- mego prof. B. Farona, który przekaza³ 
cówka w dniu imienin swej Patronki, dyni w ciep³ych s³owach powita³a Go- wyrazy uznania i podziwu dla dzieci i 
czyli 25 listopada. Z roku na rok zwy¿- œci i wszystkich bior¹cych udzia³ w im- nauczycielki, która inscenizacjê przy-
kuje poziom tej piêknej gotowa³a. 
imprezy, promuj¹cej nie Kolej przysz³a na 
tylko wiedzê o wspania- zyskuj¹c¹ coraz wiêk-
³ej Postaci jak¹ by³a ma- szy rozg³os regionaln¹ 
tka W³adys³awa Orka- grupê artystyczn¹ „Tur-
na, ale tak¿e rodzimy, bacyki”, której osi¹g-
orkanowski folklor. niêcia na Limanow-

Wzrasta te¿ ranga skiej S³azie przedstawi³ 
imprezy, za spraw¹ co- dobry duch zespo³u wu-
raz bardziej szacow- jek Franciszek cia³em 
nych Goœci przybywa- przebywaj¹cy w Biel-
j¹cych w progi koniñ- sku, ale duchem w swej 
skiej szko³y, by oddaæ ma³ej ojczyŸnie - Koni-
ho³d GaŸdzinie spod nie.
Pustki.   Laureaci tegorocz-

Tym razem wœród nego konkursu w Li-
uczniowskiej i nauczy- manowej otrzymali z 
cielskiej braci miejsca r¹k wujka Franciszka 
na widowni zajêli: prof. pami¹tkowe dyplomy i 
B. Faron (Akademia Pe- zaprezentowali wyró¿-
dagogiczna w Krako- nione przez jury utwo-

prezie, po czym delegacja uczniów w a-wie) wielki znawca i autorytet orkano- ry. Nale¿y tu wspomnieæ o Z. Haras i B. 
syœcie Pocztów Sztandarowych Szko-wskiej literatury, F. Dziedzina - wice- Palac - opiekunkach zespo³u oraz Jaku-
³y i Zwi¹zku Podhalan z³o¿y³a pod obe-starosta limanowski, M. Grelok - Pre- bie Rusieckim - instruktorze prowadz¹-
liskiem Patronki wi¹zankê kwiatów. zes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Pod- cym naukê gry.  
Uroczysty ho³d oddali K. Smreczyñ-halan w Polsce, J. Potaczek - Wójt gmi- Kapela „Ma³e Turbacyki” i powsta-
skiej wspomniani na wstêpie goœcie. ny, ks. P. P³awecki - miejscowy Probo- ³a niedawno grupa œpiewacza „Koni-

Po tej podnios³ej chwili, krótkie, o-szcz, A.Napora - Prezes Gorczañskiego 
kolicznoœciowe przemówienia wyg³o-
sili kolejno prof. B. Faron, Starosta F. 
Dziedzina i Wójt J. Potaczek, który po-
informowa³, ¿e za dwie godziny odbê-
dzie siê uroczysty odbiór „Orkanówki” 
po generalnym remoncie. Sceneria jak-
by sama siê domknê³a, ³¹cz¹c niewi-
dzialn¹ nici¹ dom Patronki z koniñsk¹ 
szko³¹ poœwiêcon¹ Jej czci.  

Po czêœci oficjalnej, g³os zabra³a A. 
Sto¿ek, nauczycielka miejscowej szko-
³y, zarazem wielbicielka rodziny Orka- nianki” zaprezentowali w krótkim wy-Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan w NiedŸ-
na , która w ciekawie skomponowanym stêpie swój kunszt.wiedziu (wspó³organizator uroczysto-
pokazie multimedialnym ukaza³a ¿ycie Koñcowy akord uroczystoœci sta-œci), A. Gruszczyk  sekretarz tego¿ Od-
Patronki i Jej syna. nowi³y „Katarzynki” '2008 oraz przy-dzia³u, T. Cichañski (poprzedni prezes 

Du¿¹ owacjê wywo³a³o przedsta- gotowany przez organizatorów smacz-naszych Podhalan), miejscowi radni o-
wienie W³. Orkana pt. „Spotkanie z do- ny poczêstunek. raz so³tys Koniny. 
brymi ludŸmi” zaprezentowane przez Punktualnie o godz. 10.00 mgr E. Tekst i foto: Stanis³aw Stopauczniów klas m³odszych, a przygoto-Kurek - dyrektorka Zespo³u Placówek 



Starosta J. Pucha³a
    

Nawi¹zuj¹c do nadania godnoœci Ho-
norowego Obywatela Gminy NiedŸwiedŸ 
dla p. Wojewody, pragnê stwierdziæ, i¿ jest 
wielk¹ osobowoœci¹, ale zarazem skrom-
nym cz³owiekiem. Chcê powiedzieæ, ¿e 
zas³ugi jego ju¿ s¹ znaczne. 
   W kilku zdaniach, ¿eby nie przed³u¿aæ,  
powiem jak jest z basenami geotermalny-
mi? 
   Ojcem chrzestnym ca³ej idei jest Wójt    

Janusz Potaczek. To g³ównie jego upór i konsekwencja wykazy-
wana przez tyle lat doprowadzi do tego, ¿e baseny bêd¹. A dlaczego 
to mówiê? Wymieniê kilka nazwisk, ¿eby zosta³y w pamiêci. Bo 
jak baseny powstan¹, to ojców chrzestnych bêdzie wielu. Ale tak 
naprawdê musicie pamiêtaæ, kto siê przyczyni³ do tego, ¿eby te ba-
seny powsta³y. 

Wiêc najwiêksze s³owa uznania nale¿¹ siê dla Janusza Potacz-
ka. Przez 30 lat jak jako gmina staraliœcie siê o pozyskanie gruntu. 
Nie uda³o siê ze wzglêdów politycznych. Od momentu, gdy zosta-
³em starost¹, w prê¿nym dzia³aniu z p. Wójtem doprowadziliœmy  
do tego, ¿e praktycznie ju¿ ziemiê mamy. 

Na szczeblu rz¹dowym nale¿¹ siê du¿e s³owa uznania i pamiê-
ci dla naszego rodaka Micha³a Krupiñskiego-Wiceministra Skarbu 
w poprzednim rz¹dzie i Agnieszki Bolesta - Wiceminister Ochrony 
Œrodowiska. Tych dwoje ludzie doprowadzi³o do tego, ¿e skoñczy-
³y siê rozgrywki polityczne na szczeblu rz¹dowym i pomogli nam 
w uzyskaniu pozytywnej dla nas decyzji Ministra Ochrony Œrodo-
wiska. S³owa uznania nale¿¹ siê równie¿ dla dyrektora Gorczañ-
skiego Parku Narodowego J. Tomasiewicza. Podpisuj¹c ze starost¹ 
umowê na mocy której zrzeka siê tych gruntów, umo¿liwi³ nam 
przeprowadzenie procedury prowadz¹cej w efekcie do przekaza-
nia gruntu przez ministra na rzecz wojewody. W tym miejscu na-
le¿¹ siê s³owa uznania dla p. Wojewody. To w³aœnie on, maj¹c na 
wzglêdzie cel publiczny, pozwoli³ na to, ¿e po negocjacjach i 
przedstawieniu przez nas koncepcji rozwoju i powstania inwe-
stycji, przekaza³ mnie jako staroœcie grunty do przekazania dla 
Spó³ki „Gorczañskie Wody Termalne”. 

Pod moj¹ nieobecnoœæ, gdy mnie nie by³o w kraju przez dwa 
tygodnie, ktoœ z³oœliwie rozdmucha³ w prasie, ¿e Starosta  nie  chce 
oddaæ gruntu. To jest nieprawda. To Spó³ka na dzieñ dzisiejszy nie 
spe³nia warunków na to, ¿eby starosta móg³ oddaæ grunty...My 
jesteœmy zdeterminowani do³o¿yæ ka¿d¹ kwotê, jaka bêdzie po-
trzebna po to, ¿eby uzyskaæ koncesjê. Jest du¿o inwestorów, którzy 
s¹ zainteresowani powstaniem tych basenów. Po ostatniej rozmo-
wie wiem, ¿e p. Wojewoda te¿ ma chêtnych, którzy chc¹ zainwe-
stowaæ w naszym województwie, my te¿ ze swojej strony mamy 
inwestorów, tylko lubiê zawsze, ¿eby mówiæ prawdê i mówiæ ja-
sno. Musz¹ byæ spe³nione pewne warunki, bo jako starosta odpo-
wiadam g³ow¹ za mienie Skarbu Pañstwa. To nie jest moja prywat-
na w³asnoœæ, to musi byæ profesjonalne! To nie jest przedszkole, ¿e 
ktoœ mówi tak, bo mówi tak! Wszystkie punkty wype³nimy i base-
ny powstan¹. 

Mamy szczêœcie, ¿e s¹ ludzie w formacie Wojewody, jest Rada 
Powiatu, jest Zarz¹d, jest Wójt, wasza Rada i apelujê do radnych: 
jeœli Wójt siê zg³osi z propozycj¹ dokapitalizowania Spó³ki, dofi-
nansowania - idŸmy w to! Bo tylko ten sposób pozwoli na to, ¿e 
maj¹c koncesjê bêdziemy wiarygodnym partnerem i te baseny po-
wstan¹. Naprawdê do szczêœcia nam du¿o nie brakuje. Dziêkujê 
wam wszystkim za tak ogromne zaanga¿owanie: p. Wojewodzie, 
p. Wójtowi, Radzie Gminy, Radzie Powiatu i Zarz¹dowi, bo tylko 
w tym zespole i w takim gronie mo¿emy osi¹gn¹æ sukces. 

Dziêkujê! 
 Zanotowa³ Stanis³aw Stopa

 Wyst¹pienie Starosty J. Pucha³y zanotowane w dniu 26 paŸ-
dziernika 2008 roku podczas uroczystoœci “Z³otych i Srebrnych 
Godów” w Gminnym Oœrodku Kultury w NiedŸwiedziu.

???????????????????????????????

W dniach 6 - 9 listopada odby³ siê XXXIV Festiwal 
Folklorystyczny „Limanowska S³aza” na którym komi-
sja obejrza³a i oceni³a 68 punktów programowych, w 
których uczestniczy³o 479 osób. Komisja postanowi³a 
przyznaæ miejsca, nagrody i wyró¿niæ za starania o: 
autentycznoœæ, dba³oœæ o gwarê, muzykê, œpiew i taniec. 
Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê folklor naszej gminy. 
Na scenie limanowskiego Domu Kultury Zagórzanie z 
gminy NiedŸwiedŸ (a szczególnie z Koniny) byli bardzo 
widoczni. Oto dowód:

I MIEJSCE

Kapela Rodzinna „KRZYSZTOFIAKÓW -
                                                     SMOLCÓW” z Koniny

Franciszek Krzysztofiak „Smolec” z Koniny (skrzypce)

Grupa œpiewacza „KONINIANKI” z Koniny

Stanis³aw Kurek z Koniny (gawêdziarstwo)

Franciszek Krzysztofiak z Koniny z uczniami  
                   Beat¹ Haras, Marcinem Zapa³a (skrzypce)

Bronis³aw Kaczor z Porêby Wielkiej z uczniem 
                                  Piotrem Kaczor (bas)

II MIEJSCE

Andrzej Krzysztofiak z Koniny (skrzypce)  

Kapela „GORCANIE” z NiedŸwiedzia (grupa A) 

„MA£E PORYMBIANY” z Porêby Wielkiej

III MIEJSCE

Katarzyna Krzysztofiak z Koniny (skrzypce)

Kapela „MA£E TURBACYKI” z Koniny

Kapela „GORCANIE” z NiedŸwiedzia (grupa B) 

Kapela „KACZORY” z Porêby Wielkiej

Wszystkim wyró¿nionym i ich opiekunom serdecznie 
gratulujemy i apelujemy o dalsz¹ wytrwa³oœæ w coroz piy-
knijsym wygrywaniu i œpiywaniu zogórzajskig nucicek.
 

Tekst i foto: Stanis³aw Stopa 
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CZERWIEC

 * Czerwiec sta³y - grudzieñ doskona³y.
 * Deszcz przed Janem - rolnik po ¿niwach panem.
 * W czerwcu peùnia sprowadza burze, ostatnia kwadra
    zaú deszcze duýe. 
 * Grzmoty czerwca rozweselajà rolnikom serca.
 * Upaù w sianokosy, ýniwa - zima ostra i dokuczliwa, 
    a jeýeli sùota - w zimie duýo bùota.

LIPIEC
STYCZEÑ

 * W lipcu upaùy, styczeñ mroêny caùy. 
 * Gdy na Nowy Rok pluta, ze ¿niwem te¿ bêdzie pokuta.  * Tylko gdy w lipcu ¿ar z nieba sp³ywa, owoców 
 * Nowy Rok pogodny - zbiór bêdzie dorodny,     ani wina w zimie nie ubywa.
    Nowy Rok pochmurny, zbiór bêdzie durny.  * Jaki Jakub (25) do po³udnia, taka zima te¿ do grudnia; 
 * Gdy Nowy Rok mglisty - zjedz¹ kapustê glisty.      jaki Jakub po po³udniu, taka zima te¿ po grudniu.
 * Jak Nowy Rok jasny i ch³odny - ca³y roczek pogodny  * Jak po lipcu goràcym sierpieñ siæ ochùodzi, to póêniej
    i p³odny.     zima z wielkim úniegiem chodzi.
 * Do maja zima króluje, gdy w jej okresie kret buduje.

SIERPIEÑ * Styczeñ mroŸny i bia³y zwiastuje letnie upa³y.
 * W styczniu mrozy trzaskaj¹ce wró¿¹ wioœnie  * Gdy z poczàtkiem sierpnia panujà upaùy, to zima dùugo
    dni gor¹ce."     trzyma koýuch biaùy.
 * Jeœli w styczniu deszczyk pada, w kwietniu œnieg  * Jak po lipcu goràcym sierpieñ siæ ochùadza, to póêniej
    mu odpowiada.     zima twarda z wielkim úniegiem chadza. 

LUTY  * W pierwszych dniach sierpnia pogoda sta³a, bêdzie
    zima d³ugo bia³a. * Luty, gdy wiatrów i mrozów nie daje, sprowadzi rok
 * Gdy pocz¹tkiem sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa    sùotny i nieurodzaje.
    d³uga, œnie¿na zima. * Gdy w Gromnicznà jest ùadnie, duýo úniegu jeszcze

    spadnie. WRZESIEÑ
 * Luty bez mrozu, bez wichury, wró¿y rok biedny 

 * Gdy wrzesieñ ciep³y i suchy, to paŸdziernik     i ponury.
    nie oszczêdzi pluchy. * Jak pogoda w œw. Bùaýeja (3), bædzie ze úniegiem
 * Gdy na œwiêtego Idziego (1) ³adnie, œnieg na pewno    Wielka Niedziela.
     póŸno spadnie.MARZEC
 * Noc jasna na Micha³a (29) - zima ostra i trwa³a, a gdy

 * Gdy w Popielec pogoda sùuýy, suchà wiosnæ wróýy.     noc s³ota - zima do koñca grudnia lekka i b³ota.
 * Gdy w marcu grzmi, w maju úniegiem æmi.  * Jeœli nie odlec¹ ptaszki do Micha³a (29), do Wigilii
 * Marzec zielony - niedobre bêd¹ plony.     zima nie nast¹pi trwa³a.
 * Kto w marcu siaæ nie zaczyna, dobra swego zapomina.

PA�DZIERNIK * Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, 
    gdy sùonko jaúnieje, to rolnik siæ úmieje.  * Jaki paêdziernik, taki marzec, doznaù tego niejeden
 * Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.     starzec.
 * Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec  * Grzmot paêdziernikowy - niedostatek zimowy.
    sprowadza  * Gdy paêdziernik z wodami, grudzieñ z wiatrami.
 * Jak po Benedykcie (21) ciepùo, to i w lecie bædzie  * W paêdzierniku, gdy liúã z drzewa niesporo opada, 
    piekùo.     póênà to wiosnæ zapowiada. 

KWIECIEÑ  * Gdy paŸdziernik mroŸny, styczeñ jest niegroŸny.
 * PaŸdziernik ciep³y, bêdzie luty skrzep³y. * W kwietniu wiêcej deszczu ani¿eli s³oñca, znak, 
 * Gdy paŸdziernik suchy, zima pe³na pluchy.    ¿e pogoda w czerwcu - sucha i gor¹ca.

 * Jeúli w kwietniu pszczoùy nie latajà, to jeszcze dùugie LISTOPAD
    chùody siæ zapowiadajà.

 * Gdy na Wszystkich Úwiætych ziemia mrozem skrzepùa,
 * Gdy kwiecieñ chmurny, a maj z wiatrami, rok ýyzny

    to gadajà ludzie starzy, ýe zima bædzie ciepùa.
    przed nami.

 * Gdy pogoda na Ofiarowanie (21), têga zima nastanie. * Gdy w Palmowà Niedzielæ sùoñce úwieci, peùne bædà  * Deszcz z poczàtkiem listopada, mrozy w styczniu
    stodoùy, beczki i sieci.

    zapowiada. 
 * Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchoúæ nam  * Gdy úwiæty Andrzej (30) ze úniegiem przybieýy, 
    przez caùe lato wùada.

    sto dni únieg w polu leýy.

GRUDZIEÑMAJ

 * Wilija piêkna, jutrzenka jasna - bêdzie stodo³a ciasna. * Pierwszego maja deszcz - nieurodzaju wieszcz.
 * Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy siê po lodzie. * A jak w maju burze czêste, to w ¿niwa snopki gêste.
 * Na Pasterkê po wodzie, Alleluja po lodzie. * Jeœli w maju œnieg siê zdarzy, to lato wyparzy.
 * Jeœli pola zielone, gdy siê Chrystus rodzi, * Gdy w maju únieg pada, suszæ zapowiada.
    Zmartwychwstaniu œnieg z deszczem przeszkodzi. * Gdy na Wniebowstàpienie sùota, w jesieni bædzie 

 Odszuka³ i zebra³ Stanis³aw Stopa    duýo bùota. 



  W dniu 26 paŸdziernika przy wspó³udziale parafii, USC oraz 
Gminnego Centrum Kultury odby³y siê uroczystoœci Z³otych i Srebr-
nych Godów. Na sumê do koœcio³a parafialnego w NiedŸwiedziu 
przybyli Jubilaci z rodzinami z naszej Gminy, a ks. Dziekan M. Wój-
cik przywita³ ich serdecznie. Przez pó³ godziny przed Msz¹ œw. przy-
grywa³a  kapela “Gorcanie”. 

W homilii nawi¹zuj¹c do hymnu œw. Paw³a o mi³oœci ks. Dziekan 
podkreœli³ rolê mi³oœci ma³¿eñskiej dla dobra rodziny i narodu. Na 
zakoñczenie Mszy œw. Jubilaci pochylili g³owy na specjalne dla nich 
b³ogos³awieñstwo.

Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w sali Domu Ludowego, 
gdzie zebranych przy odœwiêtnych sto³ach Jubilatów powita³ Wójt 
Gminy J. Potaczek, a Starosta Limanowski J. Pucha³a z³o¿y³ Jubila-
tom gratulacje i serdeczne ¿yczenia. Nastêpnie Z³otym Jubilatom 
wrêczono medale „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” przyznane 
przez Prezydenta RP L. Kaczyñskiego. Zacni Jubilaci otrzymali te¿ 
pami¹tkowe dyplomy i upominki. 

Goœciem imprezy by³ Wojewoda Ma³opolski J. Miller, któremu 
wrêczono przyznany przez Radê Gminy zaszczytny tytu³ „Honoro-
wy Obywatel Gminy NiedŸwiedŸ”.

Przemi³e i pe³ne wra¿eñ spotkanie uœwietni³y wystêpy chóru 
„Oremus” i kapeli „Gorcanie” z NiedŸwiedzia, oraz pe³ne nostalgii 
wspomnienia przy ciastku i „ma³ej czarnej”. 

Jubilatom ¿yczymy du¿o, du¿o zdrowia!    
  

Maria Lupa

Z£OTE PARY

Gackowiec W³adys³aw i Józefa - Porêba Wlk.
Giera Franciszek i Rozalia - Porêba Wielka
Kowalski Józef i Helena - NiedŸwiedŸ
Krzanik Jan i Maria - Podobin
Lach Stanis³aw i Michalina - Podobin
Ogiela Tomasz i W³adys³awa - NiedŸwiedŸ
Smyksy Józef i Maria - Konina
Tram Stefan i W³adys³awa - Porêba Wielka
Zapa³a Czes³aw i Antonina - Porêba Wielka
Zapa³a Stanis³aw i Teresa - Podobin

SREBRNE PARY

Baliñski Ryszard i Ma³gorzata - Podobin
Domaga³a Józef i Ma³gorzata - Porêba Wielka
Dziechciowski Jan i Maria - NiedŸwiedŸ
Gawe³ Andrzej i Zuzanna - Podobin
Gibad³o Stanis³aw i Zofia - Podobin
Hudomiêt Stanis³aw i Józefa - Porêba Wielka 
Kalata Witold i Anna - NiedŸwiedŸ
Kowalski Piotr i Maria - NiedŸwiedŸ
Kraus Stanis³aw i Zofia - Porêba Wielka
Krzan Jan i Barbara - Konina
Krzanik Józef i Janina - NiedŸwiedŸ
Kuczaj Józef i Helena - NiedŸwiedŸ
Kuczaj Marek i Stanis³awa - NiedŸwiedŸ
Loch Jan i Ma³gorzata - Porêba Wielka
Miszczyk Witold i Janina - Konina
Nowak Jan i Józefa - NiedŸwiedŸ
Palka Roman i Halina - NiedŸwiedŸ
Popielski Witold i Zofia - Porêba Wielka
Potaczek Stanis³aw i Maria - Podobin
Potaczek W³adys³aw i Maria - Podobin
Przybytek Jan i Teresa - Konina
Sto¿ek Franciszek i Anna - NiedŸwiedŸ
Strama Tadeusz i Renata - Porêba Wielka
Szczygie³ Waldemar i Maria - Porêba Wielka
Trzeciak Jan i Maria - Porêba Wielka
Walencik Jan i Maria - Porêba Wielka
Zapa³a Józef i Bronis³awa - Konina
Zapa³a Krzysztof i Marta - NiedŸwiedŸ
Igielski Bogus³aw i Maria - Porêba Wielka
Stoch Jan i Maria - Porêba Wielka
Napora Tadeusz i Maria - Konina
Giera Andrzej i El¿bieta - Porêba Wielka
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   “HONOROWY OBYWATEL GMINY”

   WOJEWODA JERZY MILLER

Proszê o wra¿enia „na gor¹co”.
Zawsze z du¿ym z du¿ym wzruszeniem uczestni-

czê w œwiêcie ludzi, którzy wspólnie prze¿yli wiele, 
wiele lat. A wiem, ¿e nie wszystkie chwile s¹ ³atwe, ¿e 
nie zawsze jest wszystko przyjemne, a mimo to potra-
fili, szukaj¹c kompromisu, szukaj¹c zawsze tej dobrej 
strony w drugim cz³owieku, harmonijnie prze¿yæ, wy-
chowaæ dzieci, pozostawiæ po sobie œlad w tej coraz 
bardziej piêknej i zamo¿nej gminie. Tak, ¿e budowali 

nie tylko swoje, co prywatne, ale równie¿ to, co teraz jest wspólne. I dlatego tu-
taj przyje¿d¿aj¹ ludzie, nieraz nawet z bardzo daleka, bo to nie tylko chodzi o 
piêkny krajobraz, o wspania³e góry i lasy, ale równie¿ o ciep³o ludzi tu miesz-
kaj¹cych, co naprawdê zachêca do przyjazdu i do wypoczynku. 

Jaki dla Pana Wojewody by³ rok 2008?
Dla mnie by³ wspania³y, bo wróci³em znowu do domu i pe³niê teraz tak¹ 

funkcjê, która mi umo¿liwia spotykaæ problemy, ale równie¿ i wielkie osi¹-
gniêcia Ma³opolski. Bo samorz¹d, czyli oddanie decyzji o tym jak siê rozwijaæ, 
maj¹ nasze miasta i wioski w rêce ludzi, którzy w nich mieszkaj¹. To jest to, co 
nam po tej rewolucji, któr¹ prze¿yliœmy w 1990 roku chyba najlepiej wysz³o. 
Tak, ¿e to dla mnie rok du¿ej satysfakcji. Owszem, by³a równie¿ i powódŸ, ale 
takie jest ¿ycie; nie zawsze s¹ ró¿e, nieraz s¹ te¿ kolce.

 Co Pan uwa¿a za najwiêkszy sukces minionego roku?
Myœlê, ¿e jednak pozyskanie wœród pracowników i tych bezpoœrednio po-

dleg³ych, i tych, z którymi mnie nie wi¹¿¹ obowi¹zki tylko chêæ wspólnego 
dzia³ania, sympatii. Bo przyje¿d¿am w ró¿ne miejsca i odczuwam sympatiê ze 
strony ludzi, z którymi siê spotykam i z którymi wspó³pracujê. A wiem, ¿e to 
jest najbardziej potrzebne, ¿eby mieæ jakiekolwiek sukcesy. 

Najwiêksze wyzwanie w 2009 roku?
Je¿eli œwiat utkwi w tym kryzysie finansowym, to niew¹tpliwie najwiêk-

szym wyzwaniem bêdzie to, ¿eby ten kryzys mo¿liwie najmniej siê odbi³ na za-
równo na naszym ¿yciu codziennym, jak równie¿ na inwestycjach infrastru-
kturalnych w Ma³opolsce. A je¿eli nam siê uda tego kryzysu unikn¹æ, to naj-
wiêkszym wyzwaniem dla mnie jest szko³a. Idzie o to, ¿eby szko³a ma³opolska 
by³a nie tylko bardzo dobra w przekazywaniu wiedzy, ale równie¿, ¿eby by³a 
bardzo dobra, jeœli chodzi o wychowywanie m³odych ludzi, zw³aszcza tych, 
którzy w domu rodzinnym nie maj¹ tak dobrych warunków jak ci, którzy s¹ 
najlepsi w klasach. Abyœmy m³odemu mieszkañcowi Ma³opolski dawali szan-
sê rozwoju na miarê jego mo¿liwoœci, na miarê jego talentu, a nie tylko na mia-
rê zasobnoœci portfela rodziców. 

                                                                         Rozmawia³ Stanis³aw Stopa
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