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3. Sprawy bie¿¹ce: st¹pi uroczystoœæ „chrztu”, bo tak naka-
a) Woda. Nie planuje siê podwy¿ki zuje tradycja. 

ceny wody, mimo, ¿e obecna utrzymuje e) Orkanówka. Zosta³ rozstrzy-
siê od 2000 roku. Wp³ywy za zu¿yt¹ gniêty przetarg na jej kapitalny remont. 
wodê praktycznie pokrywaj¹ koszty 23 lipca rozpoczê³y siê prace remonto-
eksploatacji. Aktualnie trwa akcja in- we. Przetarg wygra³a firma A. Napory z 
stalacji wodomierzy - w liczbie ok. 100. Porêby Wielkiej. Firmie tej nale¿y ma-

Poni¿sze informacje zosta³y prze- O jej wynikach i ciekawostkach z tym ksymalnie pomóc, aby zmieœci³a siê z 
kazane na sesji w dniu 21 lipca: zwi¹zanych poinformujê na nastêpnej zakoñczeniem prac w terminie do 30 li-

1. Aktualnie w opracowaniu s¹ sesji. stopada b.r., nie ma bowiem mo¿liwo-
dokumentacje na: b) Œmieci. Tragedia! Mimo 500% œci przed³u¿enia tego terminu. Ich koor-

- budowê chodnika przy drodze po- wzrostu op³aty za wywóz œmieci nie dynatorem z ramienia Urzêdu Gminy 
wiatowej w Podobinie, podnieœliœmy ceny dla mieszkañców. jest Mateusz Cichañski, zaœ inspekto-

- budowê chodnika w Porêbie Wiel- Zapocz¹tkowana wymiana du¿ych rem nadzoru in¿. J. Sto¿ek. 
kiej od przedszkola do GPN, kontenerów KP 7 na ma³e pojemniki Planujemy jeszcze w lipcu z³o¿yæ 

- modernizacjê i dobudowê oœwie- 120 - litrowe i 240 - litrowe spowodo- wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego 
tlenia dróg, wa³a bardzo du¿e zwiêkszenie dostawy o dofinansowanie remontu pozosta³ej 

- wodoci¹gi obejmuj¹ce osiedla: œmieci do pozosta³ych kontenerów. czêœci a¿urowego p³otu drewnianego 
Pañskie, Nowa Wieœ, Groñskie, Mier- Podczas, gdy œrednio ich wywóz ko- Mo¿e siê uda?! Próbowaæ zawsze trze-
niki i Moska³ówka w Porêbie Wielkiej, sztowa³ nas miesiêcznie ok. 18 tysiêcy ba!
oraz Trojaki, Zaj¹ce, Lachy i Krzany w z³otych, to w miesi¹cach maju i czer- f) Plan zagospodarowania prze-
Koninie. wcu by³y to kwoty 34 tys. i 28 tys. z³o- strzennego naszej gminy. 

W roku 2009 planowane jest wyko- tych. Je¿eli nie rozwi¹¿emy tego pro- Zosta³ uchwalony jako jeden z pier-
nanie dokumentacji na: blemu do koñca, to œmieci nas „zjedz¹”.  wszych w powiecie. Teraz wymaga ua-

- budowê chodnika w Koninkach, Trzeba bêdzie w bud¿ecie zabezpie- ktualnienia i zmian, bo ¿ycie ci¹gle po-
- wodoci¹g na os. Groñ w Konin- czyæ ok. 400 tysiêcy z³otych!!! d¹¿a naprzód. Nie widzê tutaj ¿adnych 

kach, c) Kanalizacja. Mimo, ¿e Zwi¹zek przeszkód. Mo¿e to zrobiæ grupa rad-
- budowê hali (sali) sportowej przy Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krako- nych, która zg³asza odpowiedni wnio-

szkole w Porêbie Wielkiej (rozpoczêcie wa wyszed³ „na prost¹”, a nawet siê u- sek. Rada Gminy wniosek ten przyj-
dokumentacji). mocni³,  na razie nie ma szans i mo¿li- muje, po czym nastêpuj¹ spokojne pra-

2. Inwestycje. Realizowane s¹: woœci budowy kanalizacji w stronê Ko- ce poszczególnych komisji, których 
- chodnik przy drodze powiatowej ninek, ani prawobrze¿nej czêœci NiedŸ- wnioski i materia³y przekazywane s¹ 

w stronê Koniny do p. Bulika (150 m),  wiedzia (mimo posiadanej dokumen- autorom tego planu. Nie rozumiem te-
odbiór mia³ miejsce 23 lipca, tacji). Po prostu nas na to nie staæ. go ca³ego zgie³ku i wzajemnego siê o-

- drogi objête I promes¹: do cmen- W obecnym uk³adzie finansowym bra¿ania. Po co? Mo¿na to przecie¿ za-
tarza na osiedlu Przybytki w Koninie, wykonanie tych zadañ mo¿e byæ reali- ³atwiæ po ludzku, tym bardziej, ¿e jest 
do os. Szwaje w NiedŸwiedziu (prze- zowane w systemie 50/50, czyli dotacja kilka osób zainteresowanych tym te-
pust), do os. Lupy, Adamczyki w Po- ze œrodków np. unijnych 50% i nasz matem. Proponowa³bym trochê spoko-
dobinie (oberwisko), do os. Korce w wk³ad 50%. To ogromne pieni¹dze, ju i czasu, bowiem przekonamy siê co 
NiedŸwiedziu (zakoñczenie drogi), do których nie jesteœmy w stanie obecnie uchwali Sejm na wniosek Komisji 
os. Talarówka (I etap), do os. Malarze wy³o¿yæ (dla przyk³adu koszt kanaliza- „Przyjazne Pañstwo” kierowanej przez 
(górny odcinek). cji Koninek w cenach 2005 roku wy- pos³a J. Palikota. Szereg przepisów 

W przygotowaniu do realizacji je- nosi³ 12,5 mln z³.) Wprawdzie (po pu- zwi¹zanych np. z budownictwem jest 
szcze w roku bie¿¹cym s¹: blikacjach prasowych) zmieni³ siê za- absurdalnych i wymaga pilnej zmiany, 

- drogi objête II promes¹, kres tych prac, zak³adane s¹ tylko ko- czym w³aœnie zajmuje siê ta komisja.
- chodnik w kierunku Mszany Dol- lektory g³ówne i siêgacze boczne, nato- g) Gminne Do¿ynki. Odbêd¹ siê 

nej w Podobinie na d³ugoœci oko³o 150 miast pod³¹cza do budynków ich w³a- po raz pierwszy w historii naszej gminy 
m (ze œrodków Starostwa Powiatowe- œciciele wykonuj¹ w zakresie w³asnym, z udzia³em trzech parafii w dniu 31 sier-
go), bez obowi¹zkowej wp³aty 1000 z³o- pnia br. na rynku w NiedŸwiedziu. 

- g³ówne linie wodoci¹gowe, tych, któr¹ przed kilku laty uchwali³a O godzinie 10.00 planowana jest 
- oberwisko w Podobinie wspólnie Rada Gminy. Czy to jest dobre rozwi¹- Msza œw. koncelebrowana, póŸniej ce-

z RZGW (podpisane zosta³o porozu- zanie? Przysz³oœæ poka¿e. remonia zwi¹zana z wieñcami do¿yn-
mienie o wspó³finansowaniu) d) Mikrobus. Uda³o siê nam pozy- kowymi, po czym od godziny 15.00 ot-

- dwie drogi rolnicze z dotacji Urzê- skaæ z PFRON-u dofinansowanie w warcie imprezy pt. POPO£UDNIE Z 
du Marsza³kowskiego (do pól na osied- kwocie 80 tys. z³. W bud¿ecie mamy KABARETEM („Truteñ”, „S³uchaj-
lach Niedojady w Podobinie i Buchole zaplanowan¹ kwotê 30 tysiêcy z³otych. cie” i „Smejl”) Bardzo serdecznie za-
w Porêbie Wielkiej) W tej sytuacji og³osiliœmy przetarg na praszam!

- remont “Orkanówki” stanowi¹cy zakup 9-osobowego mikrobusa z przy-
jedno z najwiêkszych przedsiêwziêæ Janusz Potaczek - Wójt Gminystosowaniem dla wózków inwalidz-
terminowych: kich. Po jego otrzymaniu na pewno na-



my. Inni, przyje¿d¿aj¹c tutaj, nie mog¹ siê nadziwiæ, a my jej 
czasem nie szanujemy. Ta nasza, gorczañska ziemia jest Homilia wyg³oszona przez ks. Dziekana 
mo¿e ju¿ dzisiaj czasem traktowana po macoszemu. Pozo-Marka Wójcika podczas uroczystej Sumy 
staje czêsto pusta, zaniedbana, poroœniêta traw¹ i krzaka-

Do¿ynkowej w dniu 31 sierpnia 2008 roku. mi. A kiedyœ by³a tak bogata zbo¿em, owsem, pszenic¹ i zie-
mniakami. Wystarczy moi drodzy pójœæ na Potaczkow¹, na 

Drodzy mieszkañcy tej piêknej, gorczañskiej ziemi, ¿yj¹- Witów, na Turbaczyk przez Koninê, na Jasionów przez Po-
cy w cieniu Turbacza! Drogie Gospodynie, drodzy Gospoda- rêbê Wielk¹, czy na Turbacz przez Koninki. Powoli zaczyna-
rze i nasi Goœcie!  Znamy wszyscy s³owa, które w czasie ka¿- my mieæ u siebie Bieszczady. M³odzie¿ ucieka za pieni¹-
dej Mszy œw. kap³an wypowiada na Ofiarowanie, kiedy bie- dzem za granicê, pozostawiaj¹c ziemiê ojców i rodziców. Po-
rze do swoich r¹k bia³y op³atek i kiedy mówi w waszym i swo- zostawiaj¹c tutaj swoich rodziców w sile wieku i starszych. 
im imieniu: - B³ogos³awiony jesteœ Panie nieba i ziemi, Bo¿e Tylko oni czasem t¹ ziemiê przygarniaj¹ do swojego serca, 
Wszechmog¹cy,bo dziêki Twej hojnoœci otrzymaliœmy chleb, pochylaj¹ siê nad ni¹, no bo j¹ jeszcze kochaj¹. Ta urodzajna 
owoc ziemi i pracy r¹k ludzkich. nasza, górska, gorczañska ziemia, staje siê wiêc zapomnia-

Moi drodzy! To Chrystus Pan gromadzi nas  przy tym piê- na i zaniedbana, staje siê ugorem.      
knym o³tarzu, aby wspólnie razem z Nim sk³adaæ Bogu Ojcu Dziêkujemy dziœ tutaj i za tych, którzy w tym roku przy-
dziêkczynienie. To ofiara Chrystusa Pana jest najwiêkszym garnêli tê ziemiê do swojego serca; obsiali, trudzili siê nad 
dziêkczynieniem, jakie my, ludzie, mo¿emy z³o¿yæ dobremu ni¹, by plony tej ziemi zebraæ starannie i umieœciæ w swoich 
Bogu Ojcu za tegoroczne dary, za Jego opiekê nad nami, za zagrodach. Jesteœmy wam za to dziœ wdziêczni. I wam, któ-
piêkn¹ pogodê i tegoroczne, udane zbiory. Widzimy przy tym rzy macie serce do ziemi, tej gorczañskiej, rodzinnej ziemi, 
o³tarzu dary tego roku, które da³a nam gorczañska ziemia. sk³adamy - Bóg zap³aæ  
Widzimy ich wielkie bogactwo i ró¿norodnoœæ. My dzisiaj, Moi drodzy! S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II w czasie jednej z 
gromadz¹c siê na rynku w NiedŸwiedziu ze wszystkich wio- pielgrzymek na spotkaniu w Kroœnie do ludzi, którzy kochaj¹ 
sek naszej gorczañskiej gminy, przyszliœmy równie¿ na Do- polsk¹ ziemiê, którzy j¹ uprawiaj¹, którzy pochylaj¹ siê nad 
¿ynki, czyli jak mówi¹ tutejsi ludzie – przynieœliœmy „Ogra- ni¹, skierowa³ takie s³owa, które warto dziœ sobie, tutaj, przy-
bek”, no i te piêkne wieñce do¿ynkowe na zakoñczenie ¿niw, pomnieæ. Powiedzia³ tak: - „Pragnê oddaæ ho³d mi³oœci rolni-
na Œwiêto Plonów, by siê pochwaliæ, jak hojna w tym roku by- ka, mi³oœci do ziemi, bo mi³oœæ zawsze stawia³a mocny filar, 
³a dla nas górska ziemia.  na którym opiera³a siê nasza narodowa to¿samoœæ. Oddajê 

Moi drodzy! Poniewa¿ przys³owia s¹ m¹droœci¹ nasze- ho³d spracowanym rêkom rolnika, polskiego rolnika. Tym rê-
go narodu, dlatego i nam nale¿y siê nimi karmiæ, bo tak czy- kom, które z trudnej i ciê¿kiej ziemi wydobywaj¹ chleb dla 
nili dawniej nasi dziadkowie i rodzice. A im siê dobrze ¿y³o kraju, a w chwilach zagro¿enia by³y gotowe tej ziemi strzec i 
tutaj na gorczañskiej ziemi, wœród tych pól, ³¹k i lasów. Jed- broniæ. Pozostañcie wierni tradycji waszych ojców. Oni to, 
no z nich tak powiada: „Bez pracy, nie ma ko³aczy”. Mo¿e podnosz¹c wzrok znad ziemi ogarniali horyzont, gdzie niebo 
k³opot w tym, ¿e coraz trudniej dziœ nam jest zrozumieæ s³o- ³¹czy siê z ziemi¹ i do nieba zanosili modlitwê o urodzaj, o 
wo ko³acz, a dzieci nawet nie wiedz¹, co to jest? Ko³acz, to ziarno dla siewcy i ziarno dla nieba. Oni w Imiê Boga rozpo-
taki du¿y, okr¹g³y bochen chleba. Piecze siê go na szcze- czynali ka¿dy dzieñ i ka¿d¹ swoj¹ pracê i z Bogiem swoje rol-
gólne okazje jak do¿ynki, wesele, czy przywitanie zacnych nicze dzie³o koñczyli. Pozostañcie wiêc wierni tej prastarej 
goœci. Na chlebie - w jego œrodku - jest zawsze widoczny tradycji”. I dalej Jan Pawe³ II mówi³: - „Niech z ust polskiego 
krzy¿, a z boku miejsce na sól. Nasza, polska tradycja pou- rolnika nie znika to wielkie pozdrowienie: Szczêœæ Bo¿e! 
cza, ¿e trzeba najpierw ten chleb uca³owaæ (bo to jest dar Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus! Pozdrawiajcie siê 
Bo¿y), u³amaæ jego kawa³ek, umaczaæ w soli i spo¿yæ. tymi s³owami, przekazuj¹c sobie najlepsze ¿yczenia. W nich 

Na dzisiejsze nasze do¿ynki ka¿da wspólnota, ka¿da zawarta jest chrzeœcijañska godnoœæ. Nie dopuœæcie, aby j¹ 
wioska przynios³a przed o³tarz owoce pracy r¹k ludzkich; co- wam odebrano, bo próbuje siê to robiæ. Œwiat jest pe³en za-
dzienny chleb, k³osy zbó¿, warzywa, owoce, kwiaty, jednym gro¿eñ. Wy twórzcie kulturê wsi”.  
s³owem – to wszystko, co tego roku Pan Bóg i Stwórca nieba Synowie i córki tej gorczañskiej ziemi!  W wasze, spraco-
i ziemi nam da³. Jesteœmy Bogu za to wdziêczni, ale tak¿e za wane rêce, pragniemy równie¿ dziœ tutaj z³o¿yæ wyrazy po-
to, ¿e nas powo³a³ do tak odpowiedzialnego zadania, aby- dziêki i szacunku za wasz¹ trudn¹, znojn¹ pracê na roli, choæ 
œmy sobie czynili ziemiê poddan¹ i aby ona nas karmi³a. Aby jeszcze dziœ nie docenian¹. Kochajcie tê ojcowiznê; rolê, po-
ona dziêki pracy cz³owieka, pracy rolnika, przynosi³a plony i la, ³¹ki i pracê na nich. ¯yjcie tutaj po Bo¿emu. Pamiêtajcie, 
owoce. Wyra¿amy wiêc wspólnie tutaj nasz¹ wdziêcznoœæ ¿e niedziela i œwiêto jest dla Mszy œwiêtej, dla Boga, a nie dla 
Panu Bogu. pracy na roli. Bo do pracy jest, jak Pan Bóg przykaza³, szeœæ 

 Dziœ cz³owiek jednak o tym zapomnia³, ¿e trzeba umieæ dni, i to jest du¿o, i to wystarczy. Swoj¹ pracê zawsze zaczy-
dziêkowaæ Bogu. Cz³owiek uwa¿a dzisiaj, ¿e mu siê wszy- najcie i koñczcie w Imiê Bo¿e a wtedy Bóg bêdzie z wami i 
stko nale¿y, ¿e to jest wszystko jego. ̄ e to wszystko ma s³u- wam dopomo¿e. Za wasz¹ ciê¿k¹ pracê na tej gorczañskiej 
¿yæ wy³¹cznie jemu. A gdy nie jest po jego myœli, to wtedy na- ziemi mówimy wam wszystkim: Bóg zap³aæ!  
wet oskar¿a i samego Pana Boga. Buntuje siê  przeciw Bogu Moi drodzy!  Patrz¹c na te piêkne wieñce, na te dary ofia-
i Boga za to wini. Dziœ chcemy wiêc Panu Bogu wspólnie rne, powstaniemy i dokonamy poœwiêcenia tych darów Bo-
razem podziêkowaæ, za nasz¹ polsk¹ ziemiê. Za t¹ piêkn¹, ¿ych. 
gorczañsk¹ ziemiê. Bo czasem sami nie wiemy, co posiada-
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pi³kê z ministrantami tworzy³y mój 
Min¹³ rok od przybycia ksiêdza do œwiat w którym dzia³a³ Pan Bóg i przy-

Porêby Wielkiej. Czy to pierwsze spot- gotowywa³ mnie do decyzji, któr¹ pod-
kanie z Gorcami? j¹³em jako 21-letni mê¿czyzna, by zde-

Jak ten czas szybko leci. To prawda, cydowaæ siê na drogê wy³¹cznej s³u¿by 
to ju¿ rok, od kiedy zameldowa³em siê Panu Bogu w kap³añstwie.
w Porêbie Wielkiej. Gorce znam z wê- Obserwujemy o¿ywienie integracji 
drówek. Jako student teologii bardzo dzia³añ parafii Porêba Wielka z oko-
chêtnie przemierza³em ich szlaki. Jako licznym terenem. Jakie s¹ dalsze plany 
ksi¹dz przyje¿d¿a³em do Koninek, by w tym zakresie?
odpocz¹æ, choæby przez kilkugodzin- Bardzo pragnê i modlê siê o to nie-

Kiedy i w jakich okolicznoœciach u-n¹ wêdrówkê. Niekiedy sam, innym ra- ustannie, aby nasza parafia by³a rodzi-
jawni³o siê u ksiêdza powo³anie ka-zem z którymœ z moich kolegów ksiê¿y. n¹, gdzie ludzie siê szanuj¹, ufaj¹ sobie 
p³añskie?Równie¿ bêd¹c na poprzedniej placów- i pomagaj¹ nawzajem. Gdzie rywaliza-

Powo³anie rodzi siê pod wp³ywem ce przyje¿d¿aliœmy w strojach turysty- cja i zazdroœæ, tak czêsto obserwowana 
dzia³ania Ducha Œwiêtego. Tak by³o te¿ cznych, by przemierzaæ drogê piêkny- w dzisiejszym œwiecie, która przenika 
w moim przypadku. Trudno uj¹æ po-mi szlakami gorczañskimi. niestety w œrodowiska wiejskie, by³yby 
cz¹tkow¹ myœl o tym, by zostaæ ksiê-Proszê o  przybli¿enie  nam  swojej przezwyciê¿ane przez troskê i odpo-
dzem. Pewnie takie pragnienie mia³em Osoby. wiedzialnoœæ jednych za drugich. Po-
ju¿ we wczesnych klasach podstawów-Urodzi³em siê i wychowa³em w dejmujê dzia³ania, mo¿e do tej pory 
ki. By³em ministrantem i bardzo du¿o, Krakowie, tam te¿ uczêszcza³em do g³ównie na ambonie i w rozmowach 
jako wierz¹cy i jako cz³owiek zawdziê-szkó³. Jestem absolwentem Technikum prywatnych, aby nasza parafia rozwija-
czam przynale¿eniu do grupy mini-Budowlanego w Nowej Hucie. Zanim ³a siê w takim w³aœnie kierunku; budo-
stranckiej w najwiêkszej parafii œwia-wst¹pi³em do Seminarium Duchowne- wania wielkiej rodziny, prawdziwej 
ta, jak kiedyœ mówi³o siê o parafii Mat-go by³em studentem Politechniki Kra- wspólnoty ludzi, którzy siê mi³uj¹, s¹ 

kowskiej. Studiowa³em budowni- wobec siebie przyjaŸni, nie podej-
ctwo, na kierunku: konstrukcje bu- rzliwi, potrafi¹ wspó³dzia³aæ, a nie 
dowlane i in¿ynierskie. W Semina- toczyæ walki o byle co. Ka¿dy wie, 
rium Duchownym zdoby³em forma- ¿e budowanie wspólnoty ludzkiej 
cjê duchow¹ i intelektualn¹ potrze- jest naj¿mudniejsze i na tej drodze 
bn¹ w pracy kap³añskiej. Bardzo ce- mo¿na napotkaæ najwiêcej trudno-
niê sobie przemyœlenia Jana Paw³a II œci. Wspólnota jest czymœ przeciw-
oraz innego S³ugi Bo¿ego, biskupa nym rozbiciu. Wspólnota to œrodo-
krakowskiego Jana Pietraszki. Mia- wisko ludzi w których mo¿e zadzia-
³em te¿ szczêœcie obserwowaæ dobr¹ ³aæ mi³oœæ o jakiej mówi³ i do której 
pracê duszpastersk¹ kilku wybit- zachêca³ Pan Jezus. Rozbicie po-
nych kap³anów pracuj¹cych w No- chodzi zawsze z grzechu egoizmu i 
wej Hucie. Chcê wspomnieæ o zmar- pychy. Poniewa¿ te grzechy s¹ mo-
³ych kap³anach: ks. Kazimierzu Jan- cno zakorzenione w naturze ludz-
carzu - moim katechecie z klasy ma- kiej, st¹d taka trudna z nimi walka. 

ki Bo¿ej Królowej Polski w Nowej Hu-turalnej, i proboszczu, przyjacielu Jana Dostrzegam to równie¿ w swojej pracy. 
cie w Bieñczycach. Pamiêtam radoœæ Paw³a II, ksiêdzu Miko³aju Kuczko- Ale warto podj¹æ starania, by przezwy-
jak¹ sprawia³o mi chodzenie na msze wskim. Z m³odoœci pamiêtam równie¿, ciê¿yæ te grzechy w ¿yciu poszczegól-
œwiête i nabo¿eñstwa: paŸdziernikowe, jakim autorytetem cieszy³ siê w œrodo- nych ludzi i w ¿yciu spo³ecznym. Po-
majowe i czerwcowe wtedy, gdy mo-wisku nowopowsta³ych blokowisk na moc¹ dla ksiêdza w parafii s¹ ludzie 
g³em s³u¿yæ Panu Bogu. Rodzice nie Mistrzejowicach S³uga Bo¿y ks. Józef rozmodleni, dlatego staram siê, by w 
musieli mnie mobilizowaæ do wype³-Kurzeja. parafii, któr¹ kierujê, nie brakowa³o 
niania obowi¹zków ministranckich. Ja-Mam dwie siostry i m³odszego bra- propozycji modlitewnych. Podejmuje-
ko dzieci nie mieliœmy czasu zajêtego ta, który jest pracownikiem naukowym my to co zapocz¹tkowa³ pierwszy pro-
przez telewizjê, komputerów nie by³o, AGH w Krakowie. Rodzice w tym roku boszcz ks. W³adys³aw Ulmaniec i stara-
wiêc spotkania na zbiórkach ministran-obchodz¹ 50 rocznicê zawarcia ma³- my siê to jeszcze rozwin¹æ.
ckich w salce katechetycznej, próby ¿eñstwa.
przed wa¿nymi uroczystoœciami, gra w 



  5ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzêdu Gminy w NiedŸwiedziu

czystoœci, ubóstwa i pos³uszeñstwa o- strony g³êbi¹ myœli i modlitwy. Takim 
raz szczególnej troski o wychowanie po prostu chcia³em byæ. Wszystko inne 
dzieci i m³odzie¿y w pobo¿noœci i nau- przysz³o w swoim czasie.
ce (ten ostatni œlub jest specyficzny dla Jak prze¿ywa³ Ojciec Mszê Œwiêt¹ 
zakonu pijarów). prymicyjn¹?

Ojciec Grzegorz Misiura Nastêpnie zakonnicy przenosz¹ siê By³ to dla mnie dzieñ ogromnej ra-
do Krakowa, gdzie studiuj¹ przez dwa doœci; prze¿ywa³em go w duchu wdziê-

„W Koninkach cicho ¿yj¹ ludzie”  lata filozofiê, a potem przez kolejne cznoœci za ka¿dego cz³owieka, który 
tak rozpoczyna siê powieœæ W³. Or- cztery teologiê. Co roku odnawiaj¹  stan¹³ na mojej drodze i za ka¿de dobro, 
kana „Komornicy”. Koninki - zagu- swoje œluby sk³adane na kolejny rok. którego doœwiadcza³em. Widzia³em te¿ 
biony wœród lasów, gór i potoków Miêdzy czwartym a pi¹tym rokiem stu- radoœæ moich bliskich i przyjació³, któ-
przysió³ek.  I lud zagórzañski praco- diów m³odzi zakonnicy udaj¹ siê na rok rzy towarzyszyli mi w tej chwili i my-
wity, honorny, uparty i twardy. Dziœ do wspólnot wskazanych przez prze³o- œlê, ¿e w jakimœ stopniu moja droga do 
w Koninkach inne ¿ycie, weselsze, ¿onego, by tam móc doœwiadczyæ w kap³añstwa by³a te¿ i ich drog¹, a to 
gwarne, gdy¿ jest to w naszej gminie konkretnych œrodowiskach ¿ycia we wspólne spotkanie przy o³tarzu Pana 
najbardziej turystyczny i wypoczyn- wspólnocie pijarskiej czynnej apostol- dawa³o ka¿demu z nas now¹ nadziejê, 
kowy teren. Parafia Porêba Wielka sko w szko³ach i parafiach. Niektórzy ¿e kolejne dni maj¹ jeszcze wiêkszy 
prze¿ywa³a w czerwcu br. podnios³¹ ze wspó³braci zostaj¹ te¿ odes³ani na sens i piêkno, bo staj¹ siê pob³ogos³a-
uroczystoœæ:  prymicje Ojca Grzego- studia z teologii do Rzymu na trzy lata. wione przez Boga darem œwiêceñ.
rza Misiury z Koninek - pierwsze po- To sta³o siê te¿ moim udzia³em i szczê- W darze od parafian otrzyma³ Oj-
wo³anie kap³añskie z tej ziemi. œciem. ciec wsparcie modlitewne dwóch grup 

Pod koniec okresu studiów zakon- Margaretek? Na czym polega ta mo-
Proszê o krótk¹ charakterystykê nicy prosz¹ prze³o¿onych o pozwolenie dlitwa?

formacji kap³añskiej w Zakonie Oj- na z³o¿enie œlubów wieczystych, czyli Jest to niesamowicie piêkna inicja-
ców Pijarów, do którego Ojciec Pry- wi¹¿¹cych ich ze wspólnot¹ pijarsk¹ do tywa, za któr¹ jestem tym ludziom bar-
micjant nale¿y? koñca ¿ycia. W tym momencie staj¹ siê dzo wdziêczny. Margaretka jest to taka 

Formacja pocz¹tkowa w Zakonie pe³noprawnymi cz³onkami zakonu, ¿y- ma³a wspólnota 7-miu osób, które po-
Pijarów jest roz³o¿ona na 8 lat (czasem j¹c ubogo, troszcz¹c siê o czystoœæ ser- dejmuj¹ siê odmawiaæ modlitwê ró¿añ-
bywa d³u¿sza) i jest podzielona na ró¿- ca i przestrzegaj¹c pos³uszeñstwa oraz cow¹ przez ca³e ¿ycie w intencji kap³a-
ne formy. M³ody cz³owiek zaczyna ¿y- realizuj¹c nasz czwarty œlub w sposób i na i ka¿dy z cz³onków Margaretki ma 
cie w naszej wspólnocie zakonnej od w zakresie wyznaczonym przez prze³o- swój okreœlony dzieñ, kiedy siê za nie-
miesiêcznego przednowicjatu, który ¿onych. Niektórzy tu zatrzymuj¹ sw¹ go modli. Tym samym wnosz¹ du¿e 
odbywa w Krakowie. Jest to czas pier- drogê formacji pocz¹tkowej, pozosta- wsparcie i daj¹ poczucie towarzyszenia 
wszego d³u¿szego zetkniêcia siê z pe³- j¹c w zakonie braæmi. Pozostali, którzy duchowego zw³aszcza w momentach 
nym ¿yciem zakonnym poprzez rytm odczuwaj¹ w sobie powo³anie do ka- trudniejszych, kiedy samemu nie jest 
codziennej modlitwy, nauki i ró¿nych p³añstwa sk³adaj¹ proœbê o udzielenie ³atwo.
ma³ych obowi¹zków w klasztorze jak im œwiêceñ diakonatu, a po up³ywie o-
sprz¹tanie pomieszczeñ, czy dbanie o kreœlonego czasu prosz¹ o œwiêcenia 
ogród. Tam cz³owiek doœwiadcza naj- prezbiteratu, czyli kap³añskie. 
bardziej podstawowych wymiarów ¿y- Kiedy us³ysza³ Ojciec zaproszenie 
cia zakonnego, jakimi s¹ ¿ycie w obec- Chrystusa: PójdŸ za mn¹!?
noœci Boga i ¿ycie we wspólnocie bra- Kiedy teraz myœlê o moim powo³a-
terskiej. Jeœli po tym miesi¹cu jest w niu, to pewne oznaki ku temu stylowi 
stanie ze szczerym sercem przyznaæ, ¿e ¿ycia towarzyszy³y mi od lat dzieciê-
ten sposób bycia sta³ mu siê bli¿szy i ¿e cych. Ale moja w³asna decyzja mia³a 
siê w nim odnajduje to po rozmowie z miejsce podczas pieszej pielgrzymki na 
o. Prowincja³em zostaje przyjêty do no- Jasn¹ Górê po drugiej klasie liceum. 
wicjatu. Wtedy prze¿y³em tych 6 dni jako praw-

Nasz nowicjat mieœci siê w Rzeszo- dziwe rekolekcje w drodze i na koñcu, 
wie i trwa rok. Jest to czas wyciszenia gdzieœ pod Czêstochow¹ zdecydowa-
siê i zadumy nad w³asnym powo³aniem ³em, ¿e chcê zostaæ zakonnikiem. Dla-
wci¹¿ praktykuj¹c modlitwê i studium, czego zakonnikiem? Wtedy nie wie-
zg³êbiaj¹c duchowoœæ pijarsk¹ i pod- dzia³em, o co w tym wszystkim tak na-
stawowe zagadnienia zwi¹zane z pra- prawdê chodzi: nie zdawa³em sobie 
wem zakonu oraz charyzmatem. Po u- sprawy z etapów formacji, z konse-
p³ywie roku nowicjusz prosi prze³o¿o- kwencji, które niesie taka decyzja. Po-
nych o pozwolenie na z³o¿enie œlubów doba³ mi siê styl ¿ycia m³odych zakon-
czasowych i jeœli prze³o¿eni wyra¿¹ ników, których spotka³em tam na dro-
zgodê, wówczas ten m³ody cz³owiek dze: bliskich Panu Bogu, co wyra¿a³o 
staje siê zakonnikiem, sk³adaj¹c œluby siê przez ich radoœæ, spokój, a z drugiej 
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dorobek kultury ludowej ludzi modl¹- staw moich parafian, ¿e warto praco-
cych siê w danym regionie. Zawsze jed- waæ z nimi i modliæ siê za nich, czyli 

Jaki œlad w ¿yciu ks. Proboszcza nak trzeba uszanowaæ wolê pasterzy, solidnie spe³niaæ tê robotê do której 
„wyry³” pontyfikat Jana Paw³a II? którzy stoj¹ na stra¿y ¿ycia i wiary po- wyznaczy³ Pan Bóg ksiêdza.

Ogromny! Mia³em siedemnaœcie wierzonego ludu.Kap³ani ucz¹ siê prze-
lat, gdy kardyna³a Karola Wojty³ê wy- pisów, modl¹ siê,maj¹ dar Ducha Œwiê-
brano na papie¿a w pamiêtnym paŸ- tego, dysponuj¹ wiêc wszelkimi pre-
dzierniku 1978 r. Zna³em Go z czêstych dyspozycjami, by nasza modlitwa zbli-
odwiedzin Nowej Huty, zw³aszcza ko- ¿a³a do Boga i uwzglêdnia³a bogactwo 
œcio³a „Arka Pana”. Pamiêtam Go, jako kultury ludowej.
cz³owieka otwartego i ¿yczliwego wo- Za które cechy, po rocznej obser-
bec wszystkich.Potem studiowa³em Je- wacji,  pochwali³by Ksi¹dz Proboszcz 
go kazania i nauczanie, obserwowa³em swoich parafian, mo¿e szerzej, miesz-
Jego pos³ugê jako papie¿a.Wiele siê na- kañców naszej gminy, a które zdaniem        
uczy³em od papie¿a jako teologa, który Ksiêdza nale¿y oceniæ krytycznie i sta- Pierwsze wakacje kap³añskie bar-przepowiada wiarê, od papie¿a jako raæ siê je eliminowaæ? dzo zapracowane?chrzeœcijanina i duszpasterza. Bardzo Biblia mówi: “Z³o przezwyciê¿ do- Te wakacje nie ró¿ni¹ siê zbytnio odpowiada mi Jego szczere podejœcie brem”. ¯yjemy w czasach braku cier- od wszystkich innych, które spêdzi³em do ludzi, wielka mi³oœæ do Matki Bo¿ej pliwoœci. Wszystko musi byæ natych- w zakonie: ka¿dy zakonnik ma oko³o i piêkna postawa modlitewna. miast. Ludzie oceniaj¹ ludzi wed³ug za- miesi¹ca na swój wypoczynek, a poza Jaki jest pogl¹d Ksiêdza Probosz- sady co osi¹gn¹³, czy jest zaradny? I tak tym wspólnie prowadzimy obozy, raj-cza na obecnoœæ regionalizmu i fol- m³odzi jad¹ za granicê, wypruwaj¹ so- dy, pielgrzymki? Ja w te wakacje pro-kloru w liturgii Mszy œw.? bie ¿y³y w pracy. Po kilku latach przy- wadzê 2 obozy integracyjne dla gimna-Liturgia nie jest w³asnoœci¹ po- je¿d¿aj¹ niez³¹ „fur¹”, maj¹ najnowsz¹ zjum (w £apszach Ni¿nych na Spiszu)  szczególnego chrzeœcijanina, czy na- „komórê” i s¹ przyodziani w „dobr¹ i liceum (pod Kutnem), wspó³prowa-wet grupy chrzeœcijan takich jak para- skórê”. Œwiat dzisiejszy zdaje siê dyk- dzê pijarsk¹ grupê pielgrzymkow¹ z fia, dekanat, czy diecezja. Liturgia jest towaæ: Najwa¿niejsze, to dorobiæ siê Krakowa do Czêstochowy oraz poma-w³asnoœci¹ Koœcio³a. To w co wierzy- szybko. Inaczej na œwiat musi patrzyæ gam w fina³ach XX Parafiady w War-my, znajduje swój praktyczny wyraz w proboszcz. To co wartoœciowe, co szla- szawie. W sumie nie ma czasu na nudê, modlitwie, mówi¹c skrótowo: w jakie chetne, co dobre musi dojrzewaæ jak jest wiele mo¿liwoœci, by poznaæ no-prawdy wiary wierzymy, tak te¿ siê mo- szlachetne wino. Nie da siê sztucznie wych ludzi i pomóc spêdziæ im czas. To dlimy. Modlitwa jest najszlachetniejsz¹ przyœpieszyæ pewnych zmian, one na- jest w³aœnie to, co lubiê!czynnoœci¹ cz³owieka, poniewa¿ jest stêpuj¹ ewolucyjnie, stopniowo, poma- Jakie obowi¹zki  czekaj¹  na  Ojca czynnoœci¹, przez któr¹ wielbimy Pana lutku. Proboszcz musi dostrzegaæ do- i gdzie bêdzie pierwsza placówka?Boga. Ludzie myœl¹, ¿e celem ich ¿ycia bro w ¿yciu tego cz³owieka o którym Tu te¿ nie bêdzie wielkich zmian w jest zdobycie wykszta³cenia, pieniêdzy, inni mówi¹, ¿e jest z³y. Inni nie widz¹, porównaniu do roku poprzedniego, bo-wybudowanie wygodniejszych miesz- proboszcz musi pytaæ Pana Boga: - Pa- wiem od roku mieszkam i pracujê we kañ, samochodów, ¿e celem jest pod- nie Jezu, co w nim jest od Ciebie, co do- wspólnocie pijarskiej w £owiczu, miê-niesienie komfortu ¿ycia przez tworze- brego, czego diabe³ nie zniszczy³? A dzy £odzi¹ a Warszaw¹, gdzie prowa-nie wynalazków przez pracê dziêki któ- kiedy dostrze¿e to dobro, musi je pie- dzimy trzy szko³y: podstawow¹, gim-rej przezwyciê¿y siê choroby i wyd³u¿y lêgnowaæ s³owem, pochwa³¹, kiedy in- nazjum i liceum dla oko³o pó³ tysi¹ca u-¿ycie. Religia mówi: Cz³owiek ¿yje po dziej stanowczym strofowaniem, ale czniów. Uczy³em w gimnazjum. Teraz, to, by Bóg by³ zadowolony. ̄ yjemy, by ci¹gle z myœl¹, ¿eby konkretny cz³o- oprócz oczywistych zadañ zwi¹zanych przynosiæ Bogu radoœæ i satysfakcjê, ¿e wiek poszed³ w kierunku dobra, ¿eby z pos³ug¹ kap³añsk¹ i pracy w gimna-stworzy³ cz³owieka, który d¹¿y do do- rozwinê³o siê to mo¿e maleñkie, ale zjum dojdzie mi jeszcze liceum. Ale bra w ka¿dych okolicznoœciach ¿ycia. jednak zawsze dobro. Kiedy przysze- mam nadziejê, ¿e z pomoc¹ Pana Boga Liturgia w tym pomaga, jest ona wy- d³em na parafiê, s³ysza³em: niech podo³am nowym i starym obowi¹z-pracowywana w Koœciele od dwóch ty- ksi¹dz tego siê obawia, z tym nie trzy- kom.siêcy lat przez ludzi œwiêtych, dobrych, ma, na niego uwa¿a, o innych: ten jest Proszê przyj¹æ serdeczne ¿yczenia; ¿yj¹cych wiar¹ na co dzieñ. Przyjêcie pobo¿ny, ten fajny. S³ucha³em, ale za- wielu ³ask potrzebnych do wype³nia-liturgii tak, jak jest podana przez Ko- wsze mówi³em sobie: Tylko Bóg wie, nia piêknego, lecz trudnego powo³ania œció³ nale¿y do pokory i m¹droœci jaki, kto jest. Owszem nie jestem nai- kap³añskiego i zakonnego. chrzeœcijanina. Z drugiej strony Ko- wniakiem, który twierdzi: Nie ma z³ych Szczêœæ Bo¿e! œció³ pokazuje, ¿e ludzie ró¿nych kultur ludzi. Wiem to najlepiej, gdy¿ czasem 
mog¹ ubogacaæ modlitwê Koœcio³a, Opracowa³a Maria Lupaod tych z³ych dosta³em „po zêbach”. 
przez to jak œpiewaj¹, czy jak siê modl¹. Moj¹ jednak rzecz¹ jest widzieæ dobro. 
I tak w Afryce w czasie mszy œwiêtej Poœród naszych jest du¿o dobra: pra-
wierni tañcz¹, co jest niespotykane w cowitoœæ, odpowiedzialnoœæ za rodzi-
Polsce. Myœlê wiêc, ¿e w liturgii trzeba nê, mi³oœæ do dzieci, poœwiêcanie im 
szanowaæ przepisy, które chroni¹ mod- czasu, starannoœæ w wychowaniu, po-
litwê przed nadu¿yciami, które zabez- bo¿noœæ wyra¿ona w du¿ej iloœci spo-
pieczaj¹ miejsca poœwiêcone, takie jak wiadaj¹cych siê przed œwiêtami, soli-
koœcio³y i kaplice przed niegodnym darnoœæ i umiejêtnoœæ wspó³czucia 
wykorzystaniem. Z drugiej strony trze- tym, których doœwiadczy³ los. To co 
ba przyjmowaæ bogactwo ekspresji i wymieni³em, to spora lista dobrych po-
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szej, Orkanowskiej Ziemi. nym g³osem  orzek³a: - Choæ wszystkie 
Jeszcze jeden element tej¿e uroczy- wieñce s¹ piêkne i zas³uguj¹ na naj-

stoœci nale¿y koniecznie wymieniæ: to wy¿sz¹ ocenê, to bezwzglêdnie palma 
podnios³e, m¹dre i pouczaj¹ce s³owa pierwszeñstwa nale¿y siê Koninie). 
homilii jak¹ wyg³osi³ ks. Dziekan M. To w³aœnie wieniec w kszta³cie bar-
Wójcik do rolników i wiernych ucze- ki (³odzi) misternie utkany przez artyst-
stnicz¹cych sumie (czytaj na str. 3).  ki z Koniny wyró¿nia³ siê zdecydowa-Piêkn¹ uroczystoœci¹ po¿egnali 

Do¿ynkow¹ sumê zakoñczy³o zbio- nie, zarówno w formie jak i w treœci. 
mieszkañcy Ziemi Orkana tegoroczny 

rowe odœpiewanie hymnu „Bo¿e, coœ W nagrodê ks. Dziekan wrêczy³ de-
sierpieñ i wakacje zarazem. Oto na sce-
nie umiejscowionej na niedŸwiedzkim 
rynku u stóp pomnika piewcy Gorców 
ustawiono o³tarz polowy, przy którym 
odprawiona zosta³a Msza œw. „do¿yn-
kowa”. Po raz pierwszy w historii na-
szej ziemi zorganizowane zosta³y Do-
¿ynki z udzia³em wiernych ze wszyst-
kich 3 parafii Gminy. Uroczyst¹ sumê 
odprawi³ ks. Dziekan M. Wójcik z Nie-
dŸwiedzia w koncelebrze ksiê¿y Pro-
boszczów J. Moska³y z Porêby Wiel-
kiej i P. P³aweckiego z Koniny. Reper-
tuar œpiewny zapewni³ chór parafialny 
„Oremus”, oraz kapela „Gorcanie” z 
NiedŸwiedzia. Goœæmi specjalnymi by-
li nasz „Honorowy Obywatel” Jan Win-
ter (Dyrektor Biura d/s Usuwania Skut-
ków Klêsk ¯ywio³owych w Warsza-
wie) oraz Tadeusz Filipiak (Burmistrz 
Mszany Dolnej z ma³¿onk¹). 

Polskê”, po czym do akcji wkroczy³y legacji z Koniny srebrzysty Puchar 
„elementy dodatkowe” uroczystoœci. Przechodni, oraz pami¹tkowy dyplom. 
Nale¿a³y do nich: Brawo Koniniane! Nie pozwólcie sobie 

- wyst¹pienie Wójta J. Potaczka, na odebranie Pucharu za rok!,
który podziêkowa³ ks. Dziekanowi o- - wystêpy ograbkowe delegacji ka¿-
raz proboszczom s¹siednich parafii za dego z so³ectw. Grupy œpiewacze przy 
odprawienie Mszy œw. Zaprosi³ jedno- wtórze góralskich kapel z poszczegól-
czeœnie zebranych na „Popo³udnie z ka- nych wiosek dziêkowa³y Panu Bogu za 
baretem”, zebrane, tegoroczne plony, ale wyœpie-

- uroczyste przyjêcie dyr. J. Wintera wywa³y i postulaty pod adresem Wójta 
Paradnie ubrane w kolorowe zagó- w poczet Zwi¹zku Podhalan i z³o¿enie Gminy, czy te¿ swoich dobrodziejów. 

rzañskie stroje delegacje poszczegól- Reasumuj¹c: Ta nowa, bardzo uda-
nych so³ectw, podchodzi³y w korowo- na i piêkna uroczystoœæ, jaka pojawi³a 
dzie do o³tarza, by z³o¿yæ misternie u- siê w naszym gminnym kalendarzu kul-
plecione, barwne wieñce do¿ynkowe, turalnym, powinna zostaæ koniecznie 
oraz dary i owoce ziemi zebrane w te- zachowana i pielêgnowana! Zatem, do 
gorocznych plonach. Urok tych wieñ- spotkania za rok!
ców, wielobarwnoœæ darów zebranych Ps. „Popo³udnie z kabaretem” spot-
z pól i ogrodów, mnóstwo ludzi w stro- ka³o siê z bardzo przychylnym przyjê-
jach góralskich otaczaj¹cych o³tarz po- ciem i aplauzem rzeszy mieszkañców, 
lowy, œnie¿no-bia³e szaty liturgiczne przyby³ych na wystêpy. Tym sposo-
celebransów Mszy œw., jednolite, bia³o- bem organizatorzy Do¿ynek znakomi-
czarne stroje cz³onków chóru, poczty cie  zrealizowali zasadê “Co Boskiego - 
sztandarowe - a wszystko to w s³oñcu przezeñ przysiêgi wraz  z uca³owaniem Bogu, a co cesarskiego cesarzowi”. To 
przy bezchmurnym niebie, stworzy³o sztandaru Podhalan, by³a naprawdê uroczysta, a zarazem 
niepowtarzalny nastrój uroczystoœci. - og³oszenie wyników na najlepszy ciekawa i po¿ytecznie spêdzona przez 
To by³o naprawdê wielkiej wagi wyda- i najpiêkniej wykonany wieniec do¿yn- wielu naszych krajan niedziela.
rzenie religijno-kulturowe nawi¹zuj¹ce kowy (M. Rataj - szefowa Jury, donoœ-

Tekst i fotografie: Stanis³aw Stopa do najlepszych tradycji przodków na-
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- remont Orkanówki to sprawa ci¹- Tradycyjnie, jako pierwszy g³os za-
gle aktualna. W dalszym ci¹gu pona- bra³ Wójt Gminy, który tym razem 
wiane s¹ wnioski o dofinansowanie, przedstawi³ obszern¹ i wyczerpuj¹c¹  

- jest szansa na remont dróg, po- informacjê, obrazuj¹c¹ aktualny stan 
niewa¿ w lipcu bêd¹ nowe promesy na realizacji zadañ w I pó³roczu (jej pe³n¹ 
usuwanie skutków powodzi, czyli zni- treœæ zamieszczamy na stronie 2).
szczonych przez wodê dróg. Sesja trwa³a ponad 4 godziny, co 

Osobny temat to sprawa op³at za œwiadczy o wa¿koœci poruszanych na 
pobyt dziecka w przedszkolu, która niej problemów i obszernej oraz wni-
doœæ mocno poruszy³a radnych jak i o- kliwej na ich temat dyskusji. Oto jej 
becnych na sesji dyrektorów przed- najwa¿niejsze w¹tki:
szkoli i spowodowa³a o¿ywion¹ dysku- a) dyskusja nad wspomnian¹ wy¿ej 
sjê. Nie bêdê opisywa³a jej przebiegu, informacj¹ Wójta Gminy o stanie reali-

   której towarzyszy³o wiele emocji i zacji zadañ po I pó³roczu w czasie któ-
miejscami nawet kontrowersji. rej radni dopytywali o szczegó³y oraz MAJOWA

Jak wiadomo przedszkola s¹ finan- zg³aszali nowe propozycje i wnioski, 
sowane przez bud¿et Gminy. Wójt za- szczególnie w zakresie budowy i re-Mia³a miejsce 28 maja. Uczestni-
proponowa³ op³atê w wysokoœci 150 z³. montów dróg.czyli w niej obok radnych, Wójta J. Po-
Doliczaj¹c do tego op³aty za wy¿ywie- b) podwy¿ka op³aty sta³ej w przed-taczka i so³tysów poszczególnych wsi, 
nie, to stawka za pobyt dziecka w szkolach prowadzonych przez Samo-tak¿e dyrektorzy placówek oœwiato-
przedszkolu wynios³aby 210 z³. Osta- rz¹d Gminy ze 100 do 150 z³otych mie-wych z NiedŸwiedzia, Porêby Wielkiej 
tecznie postanowiono, ¿e ten punkt o- siêcznie od jednego dziecka (chodzi o i Koniny. Obecni byli tak¿e S. Potaczek   
brad przeniesiony zostanie na kolejn¹ przedszkola 9-godzinne, w tym przy-cz³onek Zarz¹du Powiatu, S. Smre-
sesjê na której podjêta zostanie stoso- padku w NiedŸwiedziu i Porêbie Wiel-czak, S. Potaczek, M. M¹kowski - pra-
wna uchwa³a. Wczeœniej jednak spotka kiej). Radny S. Stopa pyta³: - dlaczego cownicy Urzêdu Gminy. 
siê Komisja Oœwiaty razem z dyrekto- dzieci z Koniny i Podobina pozbawio-Sesja przebieg³a wed³ug zaplano-
rami przedszkoli i przewodnicz¹cymi ne s¹ mo¿liwoœci uczêszczania do pe³-wanego porz¹dku obrad, przedstawio-
Rad Rodziców w celu przedyskutowa- nego przedszkola, choæ wed³ug jego ro-nego przez przewodnicz¹cego M. Do-
nia wysokoœci proponowanych stawek. zeznania istnieje na nie zapotrzebowa-maga³ê i zaakceptowanego przez rad-

W czasie dalszego przebiegu sesji nie? Us³ysza³ w odpowiedzi, i¿ na razie nych. Na pocz¹tku  poproszono o spra-
radni: nie ma takiej mo¿liwoœci z braku fun-wozdanie z pracy miêdzy sesjami Wój-

a) uchwalili zmiany w bud¿ecie na duszy. Dyskusja o podwy¿ce op³aty by-ta J. Potaczka, który zabieraj¹c g³os 
2008 r., przedstawione przez skarbnika ³a gor¹ca, a w g³osowaniu opcja pod-szczegó³owo omówi³ sprawy, którymi 
S. Smreczak, wy¿ki do 150 z³., przesz³a  jednym g³o-siê zajmowa³. Oto wa¿niejsze informa-

b) zatwierdzili zmiany miejscowe- sem. Na przysz³oœæ musimy jednak pa-cje z jego wyst¹pienia:
go planu zagospodarowania prze- miêtaæ, ¿e  wszystkie dzieci s¹ nasze!- rozpoczê³a siê kontrola pod³¹czeñ 
strzennego gminy NiedŸwiedŸ (chodzi c) wyra¿enie zgody na przyst¹pie-wodoci¹gów i kanalizacji oraz monto-
o przekwalifikowanie terenów rolni- nie do procedury zwi¹zanej z wprowa-wanie wodomierzy w domach w któ-
czych pod budownictwo, wnoszonych dzeniem zmian w planie zagospodaro-rych ich brak,
na proœbê mieszkañców), wania przestrzennego gminy. Wniosek - wdra¿any jest nowy system wy-

c) wydali opiniê w sprawie likwi- taki z inicjatywy Z. Rycerza z³o¿y³a na wozu œmieci. Zniknê³y du¿e kontenery, 
dacji Przemys³owego Zespo³u Opieki rêce Przewodnicz¹cego grupa radnych. a miejsca w których dot¹d sta³y, zosta³y 
Zdrowotnej przy „Fiat Auto-Poland Proponuje siê w nim kilka istotnych oczyszczone,
S.A.” w Bielsku Bia³ej  Samodzielnego zmian z korzyœci¹ dla mieszkañców, a - powsta³a Lokalna Grupa Dzia³a-
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowot- zwi¹zanych z polanami i gospodark¹ nia pod nazw¹ „Piêkna Ziemia Gor-
nej leœn¹ na terenie GPN. W najwiêkszym czañska” utworzona na terenie dwu 

Po dyskusji nad wolnymi wnioska- skrócie idzie o przekazanie czêœci ju-gmin to jest Mszany Dolnej i NiedŸ-
mi obrady zakoñczono. rysdykcji z r¹k Parku na rzecz Wójta wiedzia. Jest to organizacja otwarta, do 

Gminy, jako organu zarz¹dzaj¹cego. której mo¿e przyst¹piæ ka¿da osoba Anna Liberda Radny Z. Rycerz „wychwyci³” nieœci-fizyczna czy instytucja prawna spe³nia-        s³oœci prawne w uchwalonym przed la-j¹ca wymogi i warunki statutowe LGD 
LIPCOWA ty przez Radê Gminy Perspektywicz-(szerzej pisaliœmy o niej w poprzednim 

nym Planie Zagospodarowania Prze-wydaniu „Zgody”),
strzennego, przeredagowa³ je po kon-Mia³a miejsce w poniedzia³kowe - stypendia dla uczniów: pieni¹dze 
sultacji z prawnikami i wniós³ pod o-popo³udnie 21 dnia tego¿ miesi¹ca. które s¹ na ten cel przeznaczone trzeba 
brady radnych. O dalszych losach tej W sali obrad Domu Kultury obok odpowiednio wykorzystaæ przez wdro-
inicjatywy bêdziemy informowali na radnych miejsca zajêli Wójt J. Pota-¿enie nowego programu przyznawania 
bie¿¹co w kolejnych numerach biule-czek, radny powiatowy S. Potaczek, se-stypendiów opartego o wnioski dyrek-
tynu.kretarz Urzêdu Gminy M. M¹kowski, torów poszczególnych szkó³. Sugestia 

d) podjêcie uchwa³y w sprawie Prezes Spó³ki „Górna Raba” R. Duch-jest taka, aby stypendia przyznawaæ 
przejêcia dzia³ek pod drogê do osiedla nik, dyrektorzy szkó³ z terenu gminy, tym dzieciom, które mog¹ siê wykazaæ 
Jarose w Podobinie.   dyrektorka przedszkola w NiedŸwie-osi¹gniêciami i sukcesami w jakieœ 

e) podjêcie decyzji w sprawie po-dziu, so³tysi oraz przybyli na obrady dziedzinie; to bêdzie wspieranie m³o-
dzia³u promesy powodziowejmieszkañcy.  dych talentów.
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        zaproponowanego przez Wój- roku (zobowi¹zanie to bêdzie przezna- na rêce, ma odwagê przyjœæ na sesjê i 
ta J. Potaczka, a dotycz¹cego odbudo- czone na rozpoczêcie budowy linii wo- zabraæ g³os w istotnej, b¹dŸ co b¹dŸ, 
wy dróg osiedlowych (o szczegó³ach doci¹gowej w osiedlach Trojaki, La- dla mieszkañców sprawie. Oby staæ 
czytaj poni¿ej),  chy, Zaj¹ce i Krzany w Koninie oraz nas by³o na wiêcej takiej obywatelskiej 

f) uchwalenie zmian miejscowego Nowa Wieœ w Porêbie Wielkiej), aktywnoœci, o czym wspominam w in-
planu zagospodarowania przestrzen- h) wys³uchanie informacji o ce- nym miejscu.   
nego we wszystkich wioskach gminy,  nach œcieków ustalonych przez Spó³kê  Obrady zakoñczy³y wolne wnioski 

g) podjêcie decyzji upowa¿niaj¹cej „Górna Raba”. Przedstawi³ j¹ przyby³y oraz dyskusja o wszystkim i niczym. 
do przejêcia dzia³ki w Podobinie, która na obrady R. Duchnik - Prezes Spó³ki. Stanis³aw Stopa
ongiœ by³a planowana pod budowê o- Stwierdzi³, i¿ Spó³ka powoli „wycho-
czyszczalni œcieków,   dzi na prost¹” i nie utraci³a p³ynnoœci 

h) przyjêcie uchwa³y o nadaniu ty- finansowej, wrêcz przeciwnie, rok u-
tu³u “Honorowego Obywatela” naszej bieg³y zamknê³a bilansem dodatnim w 
gminy Wojewodzie Ma³opolskiemu kwocie 150 tys. z³otych. Wyrazi³ na-
Jerzemu Millerowi, dziejê na obiecuj¹c¹ perspektywê w 

i) dokonanie zmian w bud¿ecie nastêpnych latach. 
gminy na 2008r. zaproponowanych i o- Temat wysokoœci op³at za œcieki 
mówionych przez skarbnika - Sylwiê by³ stanowczo kontentowany przez 
Smreczak, mieszkañców w osobach M. Jagody i 

j) podjêcie uchwa³y dotycz¹cej za- T. Gierata. Ten ostatni stoczy³ intere-
liczanie zobowi¹zañ przekraczaj¹cych suj¹c¹ polemikê z Prezesem R. Du-
granice wydatków w roku 2008 i po- chnikiem, z której niestety niewiele Nowy chodnik w Koninie. Mamy na-

dziejê, ¿e wyd³u¿y siê w przysz³ych latach.                                        krycie ich w dochodach bud¿etu 2009 wynik³o. Ale to dobrze, ¿e ktoœ patrzy 

Wykaz zdobytych œrodków pozabud¿etowych w roku 2008 (stan na 31.07. 2008)

1. Promesa powodziowa MSWiA: 
    - odbudowa szeœciu dróg zniszczonych w czasie powodzi w 2007 roku…………………...............400.000,00 z³.

2. Dotacja na remont Orkanówki:
    - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego……………………………………................348.841,00 z³
    - z Urzêdu Marsza³kowskiego………………………………………………………………..............70.000,00 z³

3. Zabezpieczenie wyrwy brzegowej w Podobinie: 
    - dofinansowanie z RZWG Kraków………………………………………………………….............10.000,00 z³.

4. Dotacja z PFRON Kraków na zakup mikrobusu……………………………………………..............80.000,00 z³.

5. Druga promesa MSWiA na odbudowê kolejnych dróg i k³adki pieszej………………….................400.000,00 z³.

6. Dotacja ze œrodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizacjê dróg rolniczych………38.500,00 z³.

7. Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Podobinie - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu…….80.000,00 z³.

8. Budowa chodników przy drogach powiatowych oraz wykonanie dokumentacji:
    - œrodki ze Starostwa Powiatowego w Limanowej………………………………………….............228.300,00 z³.

9. Dotacja z Urzêdu Marsza³kowskiego na program „Ju¿ p³ywam”……………………………............18.100,00 z³.

10. Organizacja „Majówki” u Orkana  dotacja ze Starostwa Powiatowego……………………...............3.000,00 z³.

11. Wywóz azbestu  dotacja ze Starostwa Powiatowego……………………………………....................6.300,00 z³.

12. Stypendia dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów………………………………….............41.883,00 z³.

                                                                                              Razem………………............ 1.725.004,00 z³.
  

W trakcie pozyskiwania kolejnych œrodków s¹:

1. Dotacja WFOŒiGW w Krakowie na dofinansowanie zadania pod nazw¹: 
„Czystoœæ i porz¹dek na terenie gminy NiedŸwiedŸ - zakup pojemników plastikowych na œmieci” ....122.890,00 z³.

2. Dotacja WFOŒiGW w Krakowie pn. “Pielêgnacja drzew-pomników przyrody w NiedŸwiedziu  
i Porêbie Wielkiej”…................................................................................................................................35.465,00 z³.

3. Dotacja Urzêdu Marsza³kowskiego - remont a¿urowego p³otu z prostych drewnianych sztachet jako ogrodzenia 
Muzeum W³adys³awa Orkana w Porêbie Wielkiej……………………………........................................41.700,00 z³.

4.  Organizacja Gminnych Do¿ynek w NiedŸwiedziu  dotacja ze Starostwa Powiatowego……………...3.000,00 z³.

    Ps. Jeœli ktoœ s¹dzi, ¿e powy¿sze œrodki same “przysz³y” do gminy, to siê grubo myli. Trzeba by³o za nimi wytrwale 
wydeptywaæ œcie¿ki i umieæ trafiæ do celu. Nie trudno siê domyœliæ, kto to robi³?                                                   SS
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Zapytana przeze mnie inicjatorka tej tak bardzo udanej 
imprezy dyrektorka E. Kurek nie kry³a zadowolenia; zarów-
no pomys³ jak i wysi³ek w³o¿ony w jego realizacjê op³aci³y 
siê - stwierdzi³a z satysfakcj¹ i skierowa³a serdeczne s³owa 
podziêkowania do wszystkich nauczycieli oraz rodziców, 
którzy zaanga¿owali siê w przygotowanie „Dnia”.  

Reasumuj¹c: Dzieñ Rodziny w wydaniu zaproponowa-
nym w piêkne, s³oneczne, niedzielne popo³udnie udowodni³ 
niezaprzeczalnie, i¿ ludzie pragn¹ siê spotykaæ i bawiæ, a ta-
kie pikniki warto organizowaæ. Ich przyszli goœcie na pew-
no „zwróc¹” z naddatkiem finansowe koszty, o korzyœciach 
duchowo-kulturowych nie wspominaj¹c. 

Stanis³aw Stopa
  

Obóz harcerski w Pobiero-
wie zorganizowany przez Gor-

 Ju¿ dawno szko³a w Koninie nie bawi³a tylu goœci co w czañski Hufiec Mszana Dolna 
niedzielê 1 czerwca. W tym bowiem dniu, tradycyjnie po- jest wspania³ym miejscem dla 
œwiêconym dzieciom, z inicjatywy mgr El¿biety Kurek  dzieci i m³odzie¿y. Tu mo¿na 
dyrektorki miejscowej szko³y zorganizowany zosta³ DZIEÑ prze¿yæ niezapomnianie przy-
RODZINY. Plac przedszkolny zaroi³ siê od t³umnie przy- gody i poznaæ nowych przyja-
by³ych na imprezê mieszkañców, co ju¿ na starcie œwiad- ció³. 
czy³o o tym, i¿ pomys³ zosta³ kupiony i zaakceptowany. 

W bie¿¹cym roku z takiego 
 Punktualnie o 14.00, po oficjalnym otwarciu imprezy i wypoczynku skorzysta³a m³o-

przywitaniu przez Gospodyniê przyby³ych na ni¹ goœci, u- dzie¿ z naszej gminy, która 
czniowie klas I - IV zaprezentowali piêknie przygotowane przebywa³a nad morzem od 1 
scenki i przedstawienia.  Zwraca³y uwagê  kolorowe  stroje do 17 lipca. 
i przebrania. Potem do boju ruszyli futboliœci. W meczu 

Pobierowo to jedno z naj-
„Ojcowie” kontra „Synowie” lepsi okazali siê ci pierwsi (po piêkniejszych k¹pielisk nad 
serii rzutów karnych). Ile¿ zaanga¿owania, emocji i dopingu Ba³tykiem. Piaszczyst¹ pla¿¹ 
wywo³a³ ten mecz! mo¿na dojœæ do Trzêsacza, Rewala i Niechorzy na wscho-

Po nim do akcji wkroczy³ zespó³ regionalny „Turba- dzie, a w przeciwn¹ stronê do Dziwnowa, Dziwnówka i Ka-
cyki”. Ich „szef” Franciszek Krzysztofiak -„Smolec” zapre- mienia Pomorskiego. Szeroka, czysta pla¿a, czysta woda, 
zentowa³ laureatów majowego „Festiwalu Muzyk” w Pode- wspania³e tereny leœne. Usytuowany w lesie obóz harcerski 
grodziu, którzy kolejno zagrali dla publicznoœci wyró¿nione nosi³ nazwê „Cisowy dworek”. Bardzo dobra organizacja, 
i nagrodzone utwory muzyczne. Nastêpnie ca³y zespó³ fol- du¿o atrakcji, wycieczki piesze do Trzêsacza, £ukêcina oraz 
klorystyczny zaprezentowa³ siê okazale i paradnie w wi¹- statkiem do Kamienia Pomorskiego -wszystko to z³o¿y³o siê 
zance zagórzañskich œpiewów i tañców, przygotowanych na udany wypoczynek. Potwierdzeniem niech bêd¹ s³owa u-
przez opiekunki Z. Haras i B. Palac. A¿ siê asfalt grza³ od czestników obozu: 
przytupów, pl¹sów, i ró¿nych figur ¿ywio³owo tañczonych - Po spêdzeniu w Pobierowie dwóch tygodni stwierdzi-
przez ma³ych, œrednich i doros³ych „Turbacyków”. 

liœmy, ¿e przyjazd tutaj by³ idealnym pomys³em na spêdze-
Organizatorzy przygotowali te¿ inne atrakcje; oto w 

nie wakacji. S³oneczna pogoda umo¿liwi³a nam k¹piel w 
konkurencji „przeci¹gania liny” klasa I Gimnazjum wygra³a 

morzu i pla¿owanie. Posi³ki na obozie by³y przepyszne. 
z klas¹ III, a w konkursie „tañca z gwiazdami” miano super-

Mnóstwo imprez i zabaw harcerskich, pozwoli³o poszerzyæ 
gwiazdy zdoby³ Marian Krzysztofiak. W konkursie cero-

wiedzê o harcerstwie. Nastrojowe, wieczorne ogniska w któ-
wania skarpet najlepsz¹ okaza³a siê Stanis³awa Sutor. 

rych braliœmy udzia³, dostarczy³y niezapomnianych wra-
Potem, do 22.00 pa-

¿eñ. Poznaliœmy wielu nowych przyjació³. Mamy nadzieje, 
nowa³ iœcie piknikowy na-

¿e uda nam siê w przysz³ym roku znowu pojechaæ na obóz.  
strój. Chêtni do tañca, a 

A. Kielusiak, A. Kielusiak, T. Sowa, E. Merklinger, A. Boja-
by³o ich wielu - od dzieci 

nowski, £. Weber i K. Zapa³a.                 
po doros³ych - mieli oka-

Anna Liberda
zjê „poszaleæ” na asfalto-   
wym parkiecie przy pro-

W niedzielê 13 lipca na rynku w NiedŸwiedziu mia³a 
fesjonalnie przygrywaj¹- miejsce impreza plenerowa z cyklu „Lato pod Turbaczem”, 
cym Big-Bandzie Paw³a zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury i Gorczañ-
Domaga³y. ski Park Narodowy. Zebranych mieszkañców oraz turystów 

O to, „co dla cia³a”, zadbali pracownicy szko³y i przed- powita³ kierownik J. £opata, zaœ po nim wyst¹pi³ J. Toma-
szkola, którzy przygotowali urozmaicon¹ w potrawy degu- siewicz - dyrektor GPN i omówi³ temat „Atrakcje turysty-
stacjê. Specjalnym wziêciem cieszy³y siê kwaœnica z ¿eber- czne gminy NiedŸwiedŸ i Gorczañskiego Parku Narodowe-
kami, kie³basa z ro¿na i pieczeñ. Nie brakowa³o te¿ znako- go”. Ca³y program umila³y melodie w wykonaniu zespo³u 
mitych ciast, a wszystko to przygotowane i z gracj¹ serwo- „Gorcanie” pod opiek¹ A. Smaciarza.
wane przez rodziców. 
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          „Biesiada góralska” to repertuar zaprezentowany „Koncert na ludow¹ nutê” przygotowa³y wraz z m³o-
przez uczniów z Podobina, a przygotowany przez M. Jaœkie- dzie¿¹ H. Kaciczak i A. Jasek z Zespo³u Szko³y i Gimna-
wicz i Sz. Zarembê. W ciekawej scenografii us³yszeliœmy zjum w NiedŸwiedziu. Oko³o 300 osób wziê³o udzia³ w tej 
piosenki i legendy oraz podziwialiœmy tañce regionalne. imprezie, któr¹ zakoñczy³ koncert „Gorcan”. Wieczorem w 

 Zabawy edukacyjne dla zespo³ów rodzinnych „Blisko Dyrekcji GPN w Porêbie Wielkiej odby³ siê pokaz filmu 
przyrody” oraz zespo³owe konkursy plastyczno-przyrodni- „Œwiat Salamandry”. 
cze dla mi³oœników gorczañskiej przyrody to program przy- Maria Lupa
gotowany przez pracowników GPN. Uczestnicy otrzymali 
nagrody ksi¹¿kowe oraz s³odycze i napoje. 

prof. F. Fitak, który pe³ni³ na tym spot-
kaniu rolê wychowawcy klasy XI „b” 
(w zastêpstwie nie¿yj¹cego prof. Tade-
usza Lisa). Tym bardziej ¿yj¹cym na-
szym Szanownym Profesorom ¿yczy-
my d³ugiego, d³ugiego ¿ycia i kolej-
nych z nami spotkañ. Wszystkiego naj-
lepszego!  

Po dwugodzinnej, sentymentalnej  
„lekcji”, udaliœmy siê do kaplicy zam-
kowej na Mszê œwiêt¹, któr¹ odprawi³   
nasz kolega klasowy ks. Boguœ Czarny Po 45 latach w Sali Rycerskiej hi-
(obecnie w Czeladzi). Z g³êbi serca storycznego zamku Komorowskich 
dziêkowaliœmy Panu Bogu za dar ¿ycia w Suchej Beskidzkiej spotkaliœmy siê 
i spotkania po latach. po raz pierwszy my-maturzyœci 1963 

Kolejnym punktem by³a “podró¿ w roku Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
przesz³oœæ” szlakiem klas, w których mieszcz¹cego siê wówczas w tym¿e 
siê kiedyœ uczyliœmy, a które obecnie zamku. Trudno w s³owach wyraziæ u-
spe³niaj¹ inne funkcje (m.in. muzeal-czucia, wra¿enia i emocje towarzy-
ne).  sz¹ce nam w tym niezapomnianym 

   Po zwiedzeniu zamku udaliœmy siê dniu. Takich chwil nie da siê opisaæ, 
do osobnego lokalu na wspólny, uro-mo¿na je tylko prze¿yæ. 
czysty, obiad. Przy wystawnie i obficie Mocno bi³y nam serca, kiedy wy-
zastawionych sto³ach i „ma³ej czarnej” chowawczyni p. Prof. Maria Lis wziê³a 
wspomnieniom nie by³o koñca, a po 45 do rêki jakimœ cudem odnaleziony w 
latach by³o o czym rozprawiaæ. Kiedy archiwach Dziennik Lekcyjny klasy XI  
siê ju¿ nagadaliœmy, do akcji wkroczy³ „a”, i jak ongiœ, przed pó³wieczem, do-
Kaziu Kachel ze swoj¹ gitar¹ i rozpo-noœnym, melodyjnym g³osem zaczê³a 
cz¹³ siê zbiorowy koncert œpiewu. sprawdzaæ obecnoœæ na lekcji (czytaj; 
Szczególnym wziêciem cieszy³y siê spotkaniu). Ugina³y siê lekko nogi pod 
przede wszystkim piosenki „z tamtych dawnymi uczniami i wychowankami, 
lat”. Na chwilê jakby odm³odnieliœmy.którzy wywo³ani z imienia i nazwiska 

 Koñcz¹c tych kilka spisanych na go-podchodzili do mikrofonu, zdaj¹c re-
r¹co refleksji, pragnê w imieniu w³a-lacjê ze swego dotychczasowego ¿ycia. 
snym, ale s¹dzê tak¿e, i¿ wszystkich u-Jakie¿ pe³ne emocji i symboliki dom-
czestników, gor¹co podziêkowaæ kol. kniêcie: nas - ówczesnych pe³nych na-
Andrzejowi Kilianowi z XI „b” i kol. dziei i wiary w przysz³oœæ 18-latków z 
Agnieszce Roszkiewicz z XI „a” za dzisiejszymi, krocz¹cymi  niestety  ju¿ 
wspania³y pomys³ i ogromn¹ pracê w cieniu 63-latkami. Na ile spe³ni³y siê 
w³o¿on¹ w jego zrealizowanie. Wam, tamte romantyczne marzenia pe³nych 
Agnieszko i Andrzeju serdecznie dziê-optymizmu nastolatków? Uzyskanie 
kujemy, podobnie jak wszystkim, któ-odpowiedzi na to pytanie by³o jednym z 
rzy w jakikolwiek sposób siê do tego najwa¿niejszych osi¹gniêæ i owoców 
przyczynili. Do nastêpnego spotkania! naszego spotkania.        

Niestety, obok serdecznej radoœci, Tekst i fotografie: Stanis³aw Stopa
takie chwile maj¹ te¿ i drug¹, smutn¹ 
stronê. Oto nie spotkaliœmy ju¿ naszych 
by³ych dyrektorów i niemal¿e ca³ego, 
kiedyœ nas ucz¹cego grona nauczyciel-
skiego. Oni ju¿ od nas odeszli, podo-
bnie jak niektórzy nasi koledzy szkolni. 
Z dawnego profesorskiego grona ostali 
siê nam jeno nasza wychowawczyni 
wspomniana p. prof. M. Lisowa, oraz 



ZGODA – Biuletyn Informacyjny Urzêdu Gminy w NiedŸwiedziu12

MARIUSZ POTACZEK, syn 
Jadwigi i Janusza, Wójta Gminy. Ma 
35 lat, jest magistrem turystyki i re-
kreacji po AWF w Krakowie. Od 8 lat 
pracuje w Policji, ca³y czas w s³u¿bie 
kryminalnej. Jest oficerem w stopniu 
podkomisarza. Otrzyma³ kilka wy-
ró¿nieñ, ostatnio premiê za ogó³ pra-
cy od Ministra Spraw Wewnêtrznych 
i Administracji. - Osi¹gniêcia te¿ ja- Do Austrii pojecha³em jako tzw. Najpiêkniejszy mecz mistrzostw? 
kieœ tam s¹, ale o tym niech powiedz¹ spotter czyli policjant nie umunduro- - Francja - Holandia, bo pad³o du¿o 
raczej ci których “posadzi³em”, a oni wany. Nie wykonywaliœmy tam ¿ad- piêknych bramek. Dramatyczny by³ te¿ 
nie s¹ zbyt rozmowni, zwierza siê o- nych dzia³añ logistycznych. Trudno by- pierwszy pó³fina³ Niemcy - Turcja.
sobiœcie. Poni¿ej zamieszczamy  treœæ ³oby poprawiæ w czasie trwania mi- Najbardziej dramatyczny mecz?
rozmowy jak¹ przeprowadziliœmy z strzostw ten ba³agan jaki panowa³ w W³aœnie, Niemcy - Turcja.
naszym krajanem.Niestety, ze wzglê- Austrii. Niestety opowieœci o zorgani- Najwiêkszy zawód?
du na operacyjny charakter pracy zowanych Austriakach to tylko mity... Postawa Polaków w meczu z Chor-
jak i tajemnicê s³u¿bow¹ nie na wszy- O moim wyjeŸdzie zadecydowa³o do- wacj¹. Walczy siê do koñca...
stkie interesuj¹ce nas pytania otrzy- œwiadczenie wraz ze znajomoœci¹ za- Najwiêksza niespodzianka?
maliœmy odpowiedŸ (równie¿ z tego gadnienia którym siê zajmujê oraz zna- Zdecydowanie postawa Turcji i Ro-
wzglêdu nie mo¿emy zamieœciæ foto- jomoœæ jêzyka angielskiego i tak¿e... sji. Pokazali, ¿e mo¿na sprawiæ du¿¹ 
grafii). rosyjskiego, który w du¿ym stopniu siê niespodziankê i walczyæ do samego 

 obecnie przydaje. koñca, nawet po regulaminowym cza-
   Proszê opisaæ - w zakresie w jakim sie gry. Polacy powinni siê tego wresz-
W którym momencie i w jakich to jest mo¿liwe - swoj¹ przygodê z cie nauczyæ.

okolicznoœciach powzi¹³ Pan decyzjê o EURO. Najbardziej widoczna na ulicach 
pracy w Policji? Czy to bardzo niebez- Có¿, wyjechaliœmy do Austrii 3 nacja kibiców? 
pieczna praca? czerwca do Wiednia. Tam  otrzymaliœ- Chorwaci w Klagenfurcie i Turcy 

Decyzjê o wst¹pieniu do Policji my niezbêdny do pracy sprzêt oraz w Wiedniu. Du¿o ich tam mieszka.
podj¹³em jeszcze w szkole œredniej, w dwóch policjantów z Austrii, którzy po- W wiêkszoœci nielegalnie.
Technikum ¯eglugi Œródl¹dowej we dobnie jak ja zajmowali siê tym samym Najwa¿niejsze przyczyny fatalnej 
Wroc³awiu. Próbowa³em zaraz po ma- zagadnieniem. Pracowaliœmy w cztero- postawy dru¿yny polskiej?
turze dostaæ siê do Wy¿szej Szko³y Po- osobowych zespo³ach na terenie Kla- - Nie jestem fachowcem w tej dzie-
licji w Szczytnie, ale z braku wolnych genfurtu i Wiednia g³ównie pomagaj¹c dzinie. Myœlê jednak, ¿e brak wiary we 
miejsc siê nie dosta³em. Wtedy, by³ to policjantom z Austrii w ich pracy. Tro- w³asne umiejêtnoœci i “przejœcie obok 
rok 1994 i wielki „boom” na Policjê. chê obawiali siê polskich bandytów sta- mistrzostw”... Trochê mi za Polaków 
Zdecydowa³em siê, ¿e spróbujê jeszcze dionowych, ale obawy te szybko siê wstyd.
raz po skoñczeniu studiów i uda³o siê. rozmy³y. Wielu kibiców, którzy s¹ mi Pañska „Jedenastka gwiazd” 
Ale okres studiów na AWF w Krakowie znani by³o zdziwionych nasz¹ obecno- Euro'2008?  
zapamiêtam jako najwspanialszy okres œci¹ w Austrii i trochê byli ...za¿enowa- - To pytanie proszê skierowaæ do 
w moim ¿yciu. Nie ¿a³ujê... ni. Przygoda w Austrii zakoñczy³a siê mojego brata.

Czy praca w Policji jest niebezpie- zaraz po koñcowym gwizdku arbitra po Proszê wymieniæ osi¹gniêcie, które 
czna? meczu Polska - Chorwacja. Trzeba by³o przynios³o Panu najwiêksz¹ satysfak-

Có¿... W ka¿dej pracy jest trochê na drugi dzieñ wracaæ do Polski. Có¿... cj oraz takie, które sprawi³o najwiêk-
ryzyka. Jest to praca jak ka¿da inna. Nasz pobyt uzale¿niony by³ od postawy szy zawód w dotychczasowej pracy.
Du¿o w niej niestety biurokracji i two- polskich pi³karzy, a oni raczej zawiedli Myœlê, ¿e pozycja jak¹ zajmujê w 
rzenia niepotrzebnych dokumentów. A no i nie zobaczyliœmy Bazylei...W ka¿- mojej pracy. Dziêki niej uczestniczê w 
jeœli chodzi o ryzyko, to uwa¿am, ¿e je- dym b¹dŸ razie pozosta³y wspomnienia wielu wa¿nych wydarzeniach sporto-
œli siê dok³adnie zaplanuje i przygotuje zdjêcia i nawi¹zane kontakty z austria- wych z udzia³em g³ównie pi³karzy z re-
wszystkie czynnoœci to ryzyko siê ckimi funkcjonariuszami. To naprawdê prezentacji Polski oraz „Wis³y” Kra-
zmniejsza do minimum. I o to w³aœnie bardzo fajni ludzie. Pracowa³o mi siê z ków. Pozna³em wielu m¹drych i fanta-
chodzi. nimi bardzo dobrze. stycznych ludzi z którymi znajomoœæ 

Czy mo¿e Pan zdradziæ naszym    Kilka pytañ z cyklu Naj…? sobie bardzo ceniê. Teraz trzeba bêdzie 
Czytelnikom, jak¹ sfer¹ dzia³añ siê Najbardziej ceniona przez Pana przygotowaæ siê do naszych Mi-
zajmuje? dru¿yna pi³karska tych mistrzostw? strzostw Europy w 2012 roku. No chy-

Pracujê w pionie operacyjnym i tak   - Holandia. Szkoda, ¿e tak szybko ba, ¿e nam je odbior¹. Ale to jest teraz 
niech pozostanie… odpad³a. najwiêksze wyzwanie. A najwiêkszy 

Zosta³ Pan wytypowany jako jeden Najlepszy pi³karz? zawód w pracy? Có¿...by³o ich trochê, 
z 25 komisarzy Polskiej Policji i jeden z Nie jestem fachowcem od pi³ki no¿- ale o tym nie chcê mówiæ bo jeszcze w 
dwóch z Komendy Ma³opolskiej do wy- nej. O to kto by³ najlepszym pi³karzem niej pracujê...
konywania zadañ logistycznych na nale¿y zapytaæ mojego brata, który jest  Dziêkujê Panu za ciekawe informa-
Mistrzostwach Europy w pi³ce no¿nej trenerem. Ja mia³em za zadanie oceniaæ cje i ¿yczê sukcesów oraz szczêœcia w 
EURO '2008 w Austrii i Szwajcarii. To kogo innego. Ale odpowiadaj¹c na py- pracy. 

  wielkie wyró¿nienie. Co o nim, zda- tanie to myœlê, ¿e Holender Adrien Ro-
Rozmawia³ Stanis³aw Stopaniem Pana,  zdecydowa³o? ben.
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Niestety! Nasza Informujemy Szanownych Czytel-
seniorka Antonina ników, ¿e istnieje mo¿liwoœæ nabycia 
Bia³oñ, bohaterka wszystkich numerów Biuletynu Infor-
wywiadu w ostatnim macyjnego „ZGODA”. 
numerze naszego Ca³oœæ, czyli 72 numery pisma, 
biuletynu nie docze- mieœci siê w trzech elegancko oprawio-
ka³a 102 urodzin. nych tomach. I tom - obejmuje lata 
Zmar³a w czerwcu i 1993 - 1999, II -  lata 2000 - 2003 i III 
pochowana zosta³a tom lata 2004 - 2008. 
na cmentarzu w Po- Je¿eli chcesz mieæ w domu wszy-Naszej Kole¿ance redakcyjnej An-
rêbie Wielkiej. stkie wydania jedynej naszej gminnej nie Liberda sk³adamy kondolencje i 

Po tamtej stronie spotka³a siê ju¿ ze gazety, je¿eli chcesz pozostawiæ kro-wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci 
swoim adwersarzem, a na tym œwiecie nikê - pami¹tkê ostatnich 15 lat historii braci.                                             Red. 
w zniknê³o pole do niezdrowych pole- Ziemi Orkana swoim dzieciom b¹dŸ    
mik i dyskusji. My ze swej strony sk³a- wnukom, zamów w Urzêdzie Gminy 
damy kondolencje Rodzinie Zmar³ej, komplet wydanych dot¹d biuletynów. 
zaœ œp. Antonina niech spoczywa w po-
koju.  Za  rozmowê  pod koniec ¿ycia z
 g³êbi serca Jej dziêkujemy.            Red.                                                   

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³e-
16 czerwca po cznej w NiedŸwiedziu przyst¹pi³ do u-

Mszy œw. w koœciele dzia³u w realizacji projektu systemo-
parafialnym w Nie- wego w ramach Programu Operacyj-
dŸwiedziu odprowa- nego Kapita³ Ludzki, w tym Dzia³anie 
dzono na miejsce 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie akty-
wiecznego spoczyn- wnej integracji. 
ku œp. Juliana Pota- Nasz projekt nosi tytu³ „Inwestycja W zwi¹zku z remontem muzeum czka z os. „Potaczki” w przysz³oœæ”. Program aktywizacji 

„Orkanówka” jest zamkniêta dla zwie-
w Podobinie. spo³ecznej i zawodowej w Gminie Nie-

dzaj¹cych do 30 listopada br.Podczas okupacji dŸwiedŸ zosta³ przyjêty i zatwierdzony 
walczy³ z wrogiem jako partyzant. Po do realizacji od 1 sierpnia 2008 roku z 
zakoñczeniu wojny da³ siê poznaæ jako dofinansowaniem œrodków unijnych w 
dzia³acz ludowy. Jako cz³onek ZBO- kwocie ogó³em 22.878.95 PLN. Przy-
WID-u pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹- znana kwota na okres piêciu miesiêcy 
cego Komisji Rewizyjnej. realizacji przyniesie doœæ du¿e efekty 

W latach 1992 - 2001 by³ prezesem za³o¿one w wy¿ej wymienionym pro-
Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospo- jekcie: 6 beneficjentów korzystaj¹cych 
litej i By³ych WiêŸniów Politycznych, a z pomocy spo³ecznej skorzysta z kursu 
w nastêpnych latach, a¿ do œmierci komputerowego na poziomie podsta-
cz³onkiem zarz¹du tej organizacji. Na wowym ³¹cznie z wydaniem certyfika-
wszystkich uroczystoœciach pañstwo- tów, nabêdzie umiejêtnoœci budowania 
wych godnie reprezentowa³ organiza- pozytywnego myœlenia uœwiadomienia 
cjê jako jeden z cz³onków pocztu sztan- o roli wartoœci i zasad pracy zawodowej 
darowego Zwi¹zku. poprzez uczestnictwo w szkoleniu dla 

Dopiero 11.XI.2007 r. na uroczystej osób d³ugotrwale bezrobotnych oraz 
Mszy œw. w koœciele parafialnym w skorzysta z doradztwa zawodowego. 
NiedŸwiedziu z okazji 89 rocznicy Od- Bardzo wa¿nym elementem realizacji  W dniu 10 sierpnia przyby³y z Kra-
zyskania Niepodleg³oœci, sztandar ten projektu jest mo¿liwoœæ zatrudnienia kowa w odwiedziny do dziecka przeby-
kombatanci J. Cichórz i œp. J. Potaczek pracownika socjalnego, który przy wy-waj¹cego na kolonii w szkole w Koni-
przekazali m³odzie¿y z gimnazjum w korzystaniu kontraktów socjalnych, nie  43-letni ojciec dozna³ ciê¿kiego za-
NiedŸwiedziu. dobrej relatywnej wspó³pracy z ucze-wa³u serca i mimo pomocy zmar³ na 

Zmar³y by³ odznaczony „Srebr- stnikami projektu bêdzie aktywizowa³ szkolnym boisku. Niestety, ¿adnego le-
nym” i „Z³otym Krzy¿em Zas³ugi” me- grupê osób d³ugotrwale bezrobotnych karza, pomimo aktywnych poszukiwañ 
dalem 40-lecia przyznanym mu przez do wejœcia na rynek pracy. nie uda³o siê znaleŸæ na naszym terenie. 
Radê Pañstwa, „Krzy¿em Batalionów Nie pomog³a te¿ przyby³a helikopterem Zofia Szymañska Ch³opskich” „Odznak¹ Weterana Walk do chorego ekipa ratunkowa. Wszystko Kierownik Oœrodka Pomocy o Niepodleg³oœæ”. okaza³o siê za póŸno. Gdyby wczeœniej Spo³ecznej w NiedŸwiedziu

by³ lekarz…?  Kto wie?

Opracowanie strony 
Stanis³aw Stopa
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Zbli¿a siê pó³metek kadencji oznacza dobre dla gminy jako ca³oœci, 
Gminy wybranej przez mieszkañców zw³aszcza w dalszej perspektywie cza-
przed dwoma laty. Czas zatem wybor- sowej. 
ny na chwilê refleksji i parê osobistych 

Dylemat 2: Baseny geotermalne.opinii na jej temat. 
Nie³atwo byæ radnym, ale nie bez- To temat, który powoli zaczyna siê 

radnym, nawet w tak ma³ej gminie jak “wypalaæ”. Bo jak d³ugo mo¿na o nim 
nasza. Decyduj¹c siê na start w wybo- dyskutowaæ? My zagadujemy go ju¿  
rach mia³em oczywiœcie œwiadomoœæ Kilka ³adnych lat, a inni w tym czasie 
tego, ale mia³em i swój cel, którym by³o robi¹ swoje (patrz: Szaflary, czy Buko-
zorganizowanie i powo³anie do ¿ycia wina). Dlaczego tak siê dzieje? Co, lub 

Przy bud¿ecie muszê wspomnieæ orkiestry dêtej. Niestety, w zderzeniu z kto, stoi na przeszkodzie? Dlaczego nie 
jeszcze o jednym wielce skomplikowa-tward¹ rzeczywistoœci¹ finansow¹ oraz mo¿emy wyjœæ poza zaklêt¹ sferê dy-
nym problemie. Otó¿ polityka ekono-hierarchi¹ potrzeb moje marzenie na ra- skusji? Jak siê tylko uda z wielkim tru-
miczno - finansowa naszego kraju jest zie „umar³o œmierci¹ naturaln¹”. Ale to dem pokonaæ kolejn¹ przeszkodê, na-
tak oto ukierunkowana: im wy¿sze po-temat na osobny materia³, który w przy- tychmiast pojawia siê nastêpna? Dla-
datki i op³aty w danej gminie, tym wiê-sz³oœci, byæ mo¿e, napiszê. Tym razem czego? Nieustanne zabiegi, wyjazdy, 
ksze dotacje i subwencje od Pañstwa chcê siê podzieliæ refleksjami radnego wizyty Wójta Gminy i Prezesa Spó³ki 
dla jej mieszkañców. Coœ w rodzaju po-Stopy na tematy o wiele wa¿niejsze dla A. Gruszczyka trafiaj¹ na niezrozumia-
lityki kija i marchewki. A mo¿e ma to na codziennego ¿ycia mieszkañców. Za- ³y opór i przypominaj¹ walkê z cie-
celu wspomaganie gmin prê¿nych, ta-tem do rzeczy, tj. wspomnianych w ty- niem. Dlaczego? Tak pytaæ mo¿na by 
kich, co to chc¹ coœ u siebie zmieniaæ na tule dylematów: jeszcze d³ugo. 
lepsze? Przyznam, ¿e podzielam tak¹ Przecie¿ mamy u siebie wielu za- Dylemat 1: Bud¿et i podatki. filozofiê. A skoro tak jest, to jako radny, radnych i majêtnych mieszkañców! Nie 
muszê ten fakt mieæ na wzglêdzie, Jesteœmy gmin¹ piêkn¹, niestety u- umiem doprawdy znaleŸæ odpowiedzi 
podnosz¹c rêkê przy g³osowaniu nad bog¹, pozostaj¹c¹ na pañstwowym gar- na powy¿sze pytania. I choæ obserwujê 
przychodami i wydatkami bud¿etu. Na 

nuszku. Podstaw¹ jej bud¿etu s¹ ró¿no- wieloletni¹ na ten temat dyskusjê na 
skutek zani¿ania stawek podatkowych rakie subwencje oraz dotacje. Podatki forum by³ych, jeszcze dawniej by³ych, 
tracimy rocznie ponad 800 tysiêcy z³o-pozyskiwane od mieszkañców stano- a i obecnych radnych, niewiele z niej 
tych subwencji pañstwowych. I jako wi¹ zaledwie 6 - 8% wartoœci bud¿etu. rozumiem. Wiem jedno: funkcjonuj¹ w 
radny - choæ brzmi to doœæ brutalnie - Inaczej mówi¹c, bez pomocy Pañstwa “obiegu gminnym” dwie koncepcje bu-
muszê przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e im nie mielibyœmy szans na samodzielne dowy: jedna - polegaj¹ca na pozyska-
ni¿sze uchwalamy podatki, tym wiêcej istnienie gminy. To fakt smutny, ale niu tzw. inwestora g³ównego, który wy-
tracimy, i to dwukrotnie: raz, bo mniej prawdziwy, z którym my radni, chcemy ³o¿y³by kasê na wybudowanie base-
pieniêdzy wp³ywa do gminnej kasy z czy nie, musimy siê liczyæ przy podej- nów i zaplecza logistycznego, i druga, 
podatków od mieszkañców, dwa - bo mowaniu wszelakich decyzji; i krótko- która zak³ada ich wybudowanie przez 
tracimy niebagatelne pieni¹dze w po-terminowych czyli taktycznych, i skie- miejscowych inwestorów i udzia³ow-
staci wspomnianych dotacji z bud¿etu rowanych ku przysz³oœci, czyli strate- ców. Pojêcia nawet nie mam, która jest 
centralnego. I tak ko³o siê zamyka.   gicznych. Potykamy siê o ten problem lepsza, ale wiem jedno: najwy¿sza po-

Spraw¹, której nie wolno pomin¹æ rok w rok przy uchwalaniu kolejnych ra, aby dosz³o jak najszybciej do “mê-
przy refleksji nad bud¿etem jest pozy-bud¿etów oraz podatków. Jest prawd¹, skiej rozmowy” zainteresowanych 
skiwanie funduszy tzw. pozabud¿eto-¿e podatki te w niektórych pozycjach s¹  stron i podjêcia - dla dobra ogó³u mie-
wych. W naszej konkretnej sytuacji, wysokie i znajduj¹ siê w górnej pó³ce szkañców - szybkich i trafnych decyzji. 
dziêki operatywnoœci Wójta, s¹ to œrod-ustawowo dopuszczalnych. I to my, ra- Dalsze bowiem kunktatorstwo i opóŸ-
ki id¹ce w miliony z³otych. Gdyby nie dni, je uchwalamy. To „owoc” naszej nianie dzia³añ mo¿e przynieœæ wszy-
one, naprawdê inaczej wygl¹da³aby in-pracy i postawy. Ale jakie jest inne, roz- stkim op³akane skutki.  
frastruktura na naszym terenie. W³a-s¹dne wyjœcie?  Czy w ogóle jest?
œnie dziêki temu, ¿e mamy Wójta bu- Dylemat 3: Oczywiœcie, ¿e jest! Uchwalaæ jak 
dowlañca (proszê nie traktowaæ tego o- Œmieci i gospodarka œmieciowa.najni¿sze stawki podatkowe, jak naj-
kreœlenia pejoratywnie, ale w³aœnie o-ni¿sze op³aty lokalne. Skutkiem takiej W „tym temacie” ilu mieszkañców, no oddaje najlepiej istotê rzeczy), a nie postawy by³by z jednej strony z³udny zw³aszcza tych p³ci mêskiej, tyle opinii. Wójta urzêdnika, mo¿liwe sta³o siê po-

œwiêty spokój spo³eczny, z drugiej nieu- Ka¿dy wie co trzeba zrobiæ, ale nikt nie zyskanie owych dodatkowych, poza-stanne narzekanie, ¿e nic nie robimy, ¿e wie jak? A œmieci dos³ownie nas zasy-bud¿etowych œrodków pieniê¿nych. To siê nic w gminie nie zmienia na lepsze. puj¹. Ich utylizacja (wywo¿enie) po-nie jest ¿adne “kadzenie” ale obiekty-Radnym, przypuszczam tak¿e Wójto- ch³ania coraz wiêksze œrodki bud¿eto-wna prawda, któr¹ jako radny muszê wi jako Gospodarzowi Gminy, by³oby we. Obecnie p³acimy ponad 200 tysiê-wy³o¿yæ bez wzglêdu na to, czy siê to ³atwiej spotkaæ siê na sesji przy kawie, cy z³otych rocznie (na horyzoncie wi-komuœ podoba, czy nie. pogawêdziæ i nie dra¿niæ ludzi podej- daæ ju¿ kwotê 300 tysiêcy!). I - o para-W Urzêdzie Gminy powstaj¹ zary-mowaniem niepopularnych uchwa³ i doksie - im wiêcej p³acimy, tym wiêcej sy przysz³orocznego bud¿etu, który za decyzji. I tak ¿ylibyœmy sobie w b³o- jest œmieci do wywiezienia. Z jednej dwa miesi¹ce znajdzie siê na „tapecie” 
gim spokoju, a na zebraniach wiejskich strony powód do dumy, bo w oczach radnych. I znowu trzeba bêdzie podej-ci sami, którzy nas dziœ krytykuj¹, krzy- wzrasta kultura pozbywania siê ich mowaæ takie czy inne decyzje, pamiê-czeliby: nic nie robicie, tylko kawê pi- przez mieszkañców, taj¹c wszak o tym, ¿e nie zawsze to co w jecie! Tak by przecie¿ by³o! Na bank!   danym czasie dobre dla mieszkañców, 

Rady 
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           z drugiej powód do troski, bo cie¿ nie powstan¹ tu nigdy ¿adne fa- nie. Spokój za wszelk¹ cenê nikomu nie 
zaciska siê coraz bardziej pêtla finan- bryki ani zak³ady przemys³owe,nie roz- jest potrzebny. Ludzie sami powinni 
sowa na bud¿ecie gminy. Co robiæ? winie siê na masow¹ skalê rolnictwo, chcieæ wiedzieæ co w trawie piszczy, a 
Przypuszczam, ¿e ten, kto znalaz³by na bo nie ma ku temu warunków. No wiêc wtedy bêdzie wiêcej zrozumienia i wy-
to pytanie dobr¹ odpowiedŸ, móg³by co w zamian? Ano piêkno, jakim obda- rozumia³oœci dla podejmowanych nie-
liczyæ na stuprocentow¹ nagrodê.                r z  y ³a nas natura. Pojêli to dawno Au- raz trudnych i niepopularnych decyzji. 

W³adze gminy oczywiœcie nie za- striacy, Niemcy, S³owacy czy W³osi,  Nam radnym powinno na takim „zdro-
miataj¹ problemu pod dywan. Ta trudna czerpi¹c z turystyki ogromne korzyœci. wym” fermencie zale¿eæ, bo on le¿y w 
i bolesna sprawa debatowana jest nieu- My to te¿ powoli pojmujemy (vide: Ko- naszym interesie. A, ¿e trafi siê czasem 
stannie na sesjach, spotkaniach czy ze- ninki). Tu nie mamy alternatywnego g³os ostry i polemiczny, bolesny i nie-
braniach wiejskich. Jej efektem jest ko- wyjœcia. sprawiedliwy…, no có¿, gdzie drwa r¹-
lejny (po kontenerach) sposób na uty- Problem zatem nie w tym, czy ka- bi¹ tam wióry lec¹. Tak w ¿yciu by³o, 
lizacjê œmieci. Jest on stopniowo wdra- nalizowaæ, tylko jak, kiedy i za jak¹ ce- jest i bêdzie. Mnie bynajmniej nie cie-
¿any w kolejnych so³ectwach. Dawne nê? To s¹ pytania, na które musimy zna- szy specjalnie komfort nadmiernie spo-
kontenery zast¹pi¹ przydomowe poje- leŸæ odpowiedŸ. Podobin, czêœæ NiedŸ- kojnych i u³adzonych „dyskusji”. Wo-
mniki 120 i 240 litrowe na odpady sta³e wiedzia i Porêby mamy „z g³owy”. la³bym wiêcej szczerych rozmów i po-
i ciek³e. Zwi¹zek Gmin Dorzecza Górnej  Raby lemik „z iskr¹”, bo tylko takie wypra-

Wêze³ gordyjski o nazwie „œmieci” i Krakowa powoli dogorywa (choæ na cowuj¹ wypoœrodkowane co do meri-
musz¹ jednak chwyciæ „za rogi” wszy- ostatniej sesji Prezes R. Duchnik snu³ tum sprawy decyzje i rozstrzygniêcia. 
scy mieszkañcy, bo wszyscy go stwa- pozytywn¹ wizjê jego przysz³oœci). Kto G³os, choæby i bardzo polemiczny, ale 
rzaj¹ i wszyscy zañ p³ac¹ (problem w wie, czy nie przyjdzie nam powróciæ do nie kierowany pod osobê, a pod temat, 
tym, czy sprawiedliwie?) Nale¿y mieæ zarzuconego przed laty projektu budo- jest zawsze cenny i istotny, bo pokazuje 
nadziejê, ¿e kolejny pomys³ oka¿e siê wy w³asnej, gminnej oczyszczalni? Al- inny punkt widzenia. Byæ mo¿e jednak, 
pod tym wzglêdem w³aœnie sprawied- ternatyw¹ bêdzie obs³ugiwanie naszej ¿e znów siê mylê? 
liwszy, a co wa¿niejsze, ukróci kary- gminy przez Spó³kê „Górna Raba” (lub Tyle w tej pierwszej - nazwijmy j¹  
godn¹ praktykê podrzucania nam œmie- podmiot który siê w jej miejsce wy³o- materialnej czêœci dylematów radnego. 
ci przez intruzów. Ale jak to bêdzie wy- ni?) - pytanie tylko czy za cenê mo¿li- O stronie duchowej, czyli spo³eczno-
gl¹daæ w praktyce, zobaczymy! B¹dŸ- w¹ do zaakceptowania przez naszych kulturalnej, innym razem. 
my, póki co, dobrej myœli.  mieszkañców. Najwa¿niejsz¹ jednak Ps. Powy¿sze spostrze¿enia i refle-

wiadomoœci¹ na dziœ jest fakt, ¿e maj¹- ksje s¹ wynikiem moich osobistych ob-
Dylemat 4: Kanalizacja i gospo- tek Spó³ki znajduj¹cy siê na naszym te- serwacji poczynionych w czasie dwu-

darka œciekowa. renie zosta³ ostatecznie przekazany na letniej obecnoœci w Radzie Gminy. Nie 
w³asnoœæ gminie NiedŸwiedŸ. A wart maj¹ one w ¿adnym miejscu zamiaru To obok œmieci najwa¿niejsze i naj-
jest - bagatela - 11 milionów z³otych. dokuczenia komukolwiek.Intencj¹ tek-trudniejsze wyzwanie jakie stoi zarów-
Tej inwestycji nigdy nie bylibyœmy w stu jest przekazanie w³asnego, osobi-no przed w³adzami administracyjno - 
stanie sami wybudowaæ i kto wie, czy stego punktu widzenia spraw wa¿nych samorz¹dowymi jak i spo³ecznoœci¹ ca-
nie pozostanie ona pomnikiem po dla spo³ecznoœci naszej gminy.Byæ mo-³ej gminy. Problem to niezwykle wa¿ki, 
Zwi¹zku z jego dobrych czasów? (byæ ¿e, sprowokuje tak¿e dyskusjê na jak¿e ale i „œliski”. Oto bowiem, chcemy byæ 
mo¿e jednak, ¿e siê mylê.) A co z nami dla nas wszystkich istotne tematy.   gmin¹ nastawion¹ na rozwój agrotury-
w zakresie gospodarki œciekowej na styki, w przysz³oœci - byæ mo¿e - kuror- Stanis³aw Stopaprzysz³oœæ? Ten niezwykle kosztowny, tem leczniczym (baseny geotermalne), radny z Koninyale konieczny do rozwi¹zania problem a bez skanalizowania ca³ego terenu nic    przed nami. I nie uciekniemy przed z tej piêknej wizji nie wyniknie. Prze-
nim! W ¿aden sposób! Pojawi siê on cie¿ nie mo¿e byæ tak w nieskoñczo-
zreszt¹ ju¿ na najbli¿szych zebraniach noœæ, ¿e potoki s¹ nieustannie zatruwa-
wiejskich. ne fekaliami spuszczanymi bezkarnie z 

szamb, ¿e zagro¿one w ten sposób by- Dylemat 5: 
wa zdrowie a nawet ¿ycie k¹pi¹cych siê Aktywnoœæ spo³eczna.
dzieci, a spaceruj¹cy wieczorem goœcie 
zatykaj¹ nosy przed smrodem unosz¹- A w³aœciwie jej brak. I nie chodzi tu 
cym siê z rowów przydro¿nych. Do ta- o znane z przesz³oœci czyny spo³eczne. 
kiej wsi czy gminy, nie zagl¹dnie w Idzie o to, ¿eby w nowych warunkach 
przysz³oœci nawet pies z kulaw¹ nog¹. ustrojowych pomagaæ sobie nawzajem, 
Trzeba mieæ tego pe³n¹ œwiadomoœæ. W a nie przeszkadzaæ. ¯eby np. zebrania 
dobrze pojêtym interesie w³asnym, nie wiejskie sta³y siê autentycznym miej-
mo¿na tego zjawiska tolerowaæ w nie- scem sporów i podejmowania decyzji 
skoñczonoœæ. I tyczy siê to zarówno po- korzystnych dla mieszkañców, a nie fo-
stawy w³adz jak i s¹siadów, którzy „do- rum inwektyw, krzyków i bezproduk-
brze wiedz¹, ale nie powiedz¹”, a w e- tywnych k³ótni. Idzie te¿ o to, ¿eby na 
fekcie krêc¹ bat sami na siebie. sesje Rady Gminy, gdzie podejmowane 

Problem kanalizacji staje siê tym s¹ ¿ywotne dla mieszkañców decyzje, 
wa¿niejszy, ¿e nasz piêkny teren „ska- ci ostatni zechcieli przychodziæ i braæ 
zany” jest na turystykê i utrzymywanie udzia³ w dyskusji. Przecie¿ im g³oœniej 
siê z niej mieszkaj¹cych tu ludzi. Prze- w sali, tym ciszej w terenie, i odwrot-
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Nieraz pisaliœmy na naszych ³amach o niewy-
brednych „wyczynach” naszych, co bardziej krew-
kich m³odych gniewnych. A to zniszczone i „poma-
lowane” przystanki autobusowe, a to krajobraz po 
bitwie na niedŸwiedzkim rynku po niedzielnych wie-
czorach i nocach, a to rowy przydro¿ne pe³ne œmieci i 
butelek. Teraz przysz³a kolej na znaki drogowe. 

Ale tu ju¿ nie ma ¿artów i nie mo¿e byæ przyzwo-
lenia! Wszak ich zniszczenie i w efekcie brak, mo¿e 
siê dla kieruj¹cych pojazdami (zw³aszcza przyjezd-
nych) okazaæ tragiczne w skutkach. Dowód? Proszê 
spojrzeæ poni¿ej! To s¹ obrazki wykonane tylko jed-
nego lipcowego dnia i jednej tylko ulicy („Aleja Zas³u-
¿onych” w Porêbie Wielkiej) oraz jednego przystanku 
PKS w Koninie. Przecie¿ czas zacz¹æ reagowaæ na 
takie postêpowanie. Nie mo¿emy w nieskoñczonoœæ 
tolerowaæ chuligañskich wybryków! Po pierwsze nie 
przynosz¹ nam chluby, po drugie kosztuj¹ i to drogo. 
A mo¿e warto, aby wyrz¹dzone szkody zaczêli po-
krywaæ ze swojej kieszeni ich sprawcy, albo ci, którzy 
sprzedaj¹ napoje alkoholowe m³odocianym. Uczu-
lamy policjê zw³aszcza na przystanki autobusowe, 
które w naszej gminie sta³y siê w wielu miejscach po 
prostu melinami.                                                Red.    
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    * ¯yj tak, aby twoim znajomym  * S¹ dwa rodzaje ludzi szczêœli-
Ludzi m¹drych zrobi³o siê nudno, kiedy umrzesz. wych: Ci co zmarli i Ci co siê nie 

narodzili.myœli o œmierci     * Œmieræ - to jedyna kobieta, która 
czeka na mnie z otwartymi ramiona-     * Wszyscy chc¹ iœæ do nieba, ale 
mi. Tylko jej na mnie zale¿y. nikt nie chce umieraæ.* Lêk przed œmierci¹ jest nêdznym 

p³odem naszej niewiedzy.
    * Œwiat siê beze mnie obêdzie i tak     * Nie mo¿na zatrzymaæ dnia, ale 

* Nic siê nigdy nie koñczy,wszystko nic w nim nie zmieniê, a mo¿e dziêki mo¿na go nie straciæ.
na nowo siê zaczyna. Koniec i pocz¹- temu coœ siê zmieni?
tek, oto wieczni kochankowie.     * Je¿eli cz³owiek nie odkry³ czego, 

    * Ka¿dy siê boi œmierci, nawet ja, za co jest gotów umrzeæ, to nie zas³u-
   * S¹ rzeczy gorsze od œmierci. lecz ja w przeciwieñstwie do innych guje na to aby ¿yæ.

jestem na ni¹ przygotowany. 
 * Umieramy by ¿yæ wiecznie,    * Œmieræ jest nagrod¹ ¿ycia.

a ¿yjemy by umieraæ.  * Œmieræ - jest wszystkim, opró¿-
   * Œmieræ ¿ywi siê strachem swych nia domy, wype³nia groby.
ofiar.

    * Nie ma nic ukrytego na ziemi, co 
   * ¯ywi zawsze maj¹ racjê przeciw- nie by³oby ujawnione po œmierci.
ko umar³ym.

    * W ciszy siê rodzisz, w ciszy 
Ws³uchaj siê w bicie swojego serca.* ¯ycie jest bardzo niebezpiecznym umierasz.
Ono od twoich najm³odszych latzajêciem; œmiertelnoœæ siêga stu pro-
smutn¹ melodiê niezmiennie grywa -

cent.     * Radoœnieœmy ¿ycie przyjêli,  twój pogrzebowy, ¿a³obny marsz.
i œmieræ przyjmiemy radoœnie.

   * Toæ takim samym szaleñstwem Nim siê urodzisz, rytm jego czujesz.
jest p³akaæ, i¿ za sto lat nie bêdziemy     * Lêkliwy stokroæ umiera przed To serce matki twej wita ciê.
¿yli, jak p³akaæ, i¿ nie ¿yliœmy przed œmierci¹. Mê¿ny kosztuje jej tylko Wprowadza w ¿ycie, byœ kiedyœ potem

tym samym marszem po¿egna³ je.stu laty. raz jeden.

S¹ w twoim ¿yciu dni pe³ne s³oñca,   * Œmieræ to nieprzyjemna formal-  * Jak mogê obawiaæ siê œmierci? 
oddychasz szczêœciem, piêkny jest noœæ, ale za to przyjmuje siê wszy- Gdy ja jestem, nie ma œmierci, a gdy 
œwiat,stkich kandydatów. jest œmieræ, nie ma mnie.
a przecie¿ wtedy serce - wirtuoz
dobrze ci znany utwór wci¹¿ gra.

    * Straszn¹ jest rzecz¹, kiedy dusza     * Lepiej umrzeæ od razu, ni¿ ca³e 
szybciej zmêczy siê ni¿ cia³o. ¿ycie spêdziæ w strachu. Czasami g³oœniej, czasami ciszej.

S¹ dni, gdy prawie nie s³ychaæ go,
    * S³oñcu ani œmierci nie mo¿na  * Kto nie lêka siê utraty ¿ycia, lecz zawsze w tobie marsz ten 

rozbrzmiewa,patrzeæ prosto w oczy. zdolen odj¹æ je drugiemu.
i gdy siê skoñczy, odejdziesz w mrok.

    * ¯ycie jest snem, a œmieræ prze-     * ¯ycie jest chorob¹, ca³y œwiat 
A wtedy bliscy - ci, których zna³eœ -budzeniem. szpitalem, a œmieræ - lekarzem.
na twym pogrzebie ze wszystkich si³
marsz w ho³dzie tobie wspólnie 

    * Cz³owiek najczêœciej traktuje ¿y-     * Œmieræ - jedyna przyjemnoœæ, zagraj¹ - tak po¿egnaj¹ tego, co ¿y³.
cie tak jak deszcz, czeka a¿ do mo- której nie mo¿na odczuæ  mentu, w którym siê skoñczy.

 * Ktokolwiek mówi, ¿e siê œmierci 
    * Jedna œmieræ to tragedia, milion - nie lêka, k³amie.
to statystyka.

 * Prawdziwy mêczennik oczekuje Odszuka³, zebra³ i opracowa³ 
    * Pierwszym warunkiem nieœmier- na œmieræ, zapaleniec jej szuka.

Stanis³aw Stopatelnoœci jest œmieræ.
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CZÊŒÆ II - STRUKTURA 
"£oœ". Dzia³a³a ona na pograniczu po-ORGANIZACYJNA wiatów Nowy Targ i Limanowa oraz we 
wschodniej czêœci powiatu nowotar-

gnia”, „Œmig³y”, „Kruk”, „Szpak” i „Roch” 11. IV - Ucieczka do gór...  skiego. Na skutek poniesionych strat w 
pe³ni¹cy funkcje dowódców tzw. Komisji (zapis z dziennika „Ognia”). walce w Szczawie 26 wrzeœnia 1946 r. 
Szybko - Wykonawczej, oraz  „Harnaœ” i  J. Kuraœ wezwa³ swych by³ych par- ca³a Kompania przy³¹czy³a siê w Lubo-
„Herkules” - adiutanci dowódcy. Oddzia³ tyzantów. Na pierwszej odprawie po- mierzu do grupy sztabowej. 17 X 1946 r. 
Ochrony Sztabu zgrupowania „Ognia” wiedzia³, i¿ zacz¹³ siê okres walki z dru- „Ogieñ” wcieli³ j¹ do 2 Kompanii.
podzielony by³ na piêæ dru¿yn, dowo-gim okupantem, jeszcze okrutniejszym, 5 Kompania dzia³a³a w po³udnio-
dzonych przez „Marnego”, „Ska³ê”, „Po-ni¿ pierwszy. 13. IV. 1945 r. przeprowa- wych rejonach pow. limanowskiego. Li-
nurego”, „Zaj¹ca” i „Œmig³ego”. Liczba dzi³ odprawê swoich by³ych podkomen- czy³a ok. 60 osób. Dowodzi³ ni¹ „Ska³a”. 
¿o³nierzy przebywaj¹cych bezpoœred-dnych w górach, zapowiadaj¹c walkê Od jesieni 1946 r. kompania ta dzia³a³a 
nio przy sztabie dowództwa waha³a siê przeciw ZSRR i komunistom. „Herku- w œcis³ej ³¹cznoœci z samodzielnymi, 
od 60 do 90 ludzi, którzy operowali g³ó-les” (adiutant Ognia) wspomina, ¿e po- lecz podporz¹dkowanymi formalnie „O-
wnie w rejonie Ochotnicy i masywu Tur-szli na Turbacz, gdzie „Ogieñ” wyg³osi³ gniowi”, oddzia³ami „B³yskawica” „Wi-
bacza. Sztab stacjonowa³ najczêœciej w przemówienie, w którym powiedzia³:  chra” i „Wolnoœæ”„Sêpa”.
sza³asach, bacówkach i ziemiankach „Walkê musimy zacz¹æ od pocz¹tku i te- Oddzia³ krakowski zgrupowania „O-
na Turbaczu, Kiczorze, Starych Wier-raz bêdziemy siê biæ za Polskê bez ko- gnia” by³ faktycznie 6 Kompani¹, wy-
chach oraz Lubaniu, a operowa³ g³ów-munistów. Walczyliœmy o Or³a, teraz - o daje siê jednak, ¿e w praktyce nazwy tej 
nie na terenie Gorców i w okolicznych koronê dla Niego, has³em naszym Bóg, nie u¿ywano. Za³o¿ycielem i pierwszym 
miejscowoœciach. Ojczyzna, Honor”. dowódc¹ tej grupy by³ „Mœciciel”. Po-

1 Kompania dzia³a³a g³ównie we Zgrupowanie „Ognia” przyjê³o naz- cz¹tkowo dzia³a³a ona tylko w Krako-
wschodniej czêœci powiatu nowotar-wê - Oddzia³ Partyzancki „B³yskawica” - wie. U¿ywa³a nazwy Ruch Oporu Armii 
skiego, na Spiszu i w zachodnich rejo-i od pocz¹tku zorganizowane by³o we- Krajowej (ROAK) i kontaktowa³a siê z 
nach pow. nowos¹deckiego. Oddzia³ li-d³ug wzorów wojskowych. J. Kuraœ wy- oddzia³ami „Bobra” z myœlenickiego. Po 
czy³ ok. 60 osób. Pierwszym dowódc¹ korzysta³ swoje doœwiadczenie zarów- wielu zabiegach uda³o siê nawi¹zaæ 
tej kompanii by³ zwi¹zany z „Ogniem” no z okresu okupacji niemieckiej jak i z kontakt ze zgrupowaniem „Ognia” i w 
jeszcze z czasów wojny „Lis”. Po jego a-czasów s³u¿by wojskowej w okresie 1946 r. podporz¹dkowano oddzia³ Ku-
resztowaniu przez UB dowództwo ob-przedwojennym. Surowe przestrzega- rasiowi, a dowództwo obj¹³ przys³any ze 
j¹³ „Roman”, a po nim  „Œmig³y”.nie zasad dyscypliny wojskowej i kon- sztabu zgrupowania „Siekiera”. Dnia 18 

Najwa¿niejszym rejonem dzia³ania spiracyjnej mog³o byæ jedynym œrod- sierpnia 1946 r. oddzia³ ten zaj¹³ wiêzie-
2 Kompanii by³y tereny obejmuj¹ce ob-kiem zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo nie œw. Micha³a w Krakowie, a tak¿e roz-
szary Tatr i pogranicza s³owackiego oddzia³u i umo¿liwiaj¹cym skuteczne poczêto systematyczne wypady w oko-
przez Zakopane i Koœcielisko, a¿ po Wi-dowodzenie. lice Krakowa, szczególnie w miecho-
tów i Czarny Dunajec. Liczebnoœæ gru-Wed³ug szacunków opartych na wskie. 20 IX 1946 r. „Siekiera” wioz¹cy 
py dochodzi³a do 120 ludzi. Do paŸ-póŸniejszych danych MSW, liczba par- raporty do „Ognia”zosta³ przypadkowo 
dziernika 1946 r. dowódc¹ oddzia³u by³ tyzantów„Ognia” przebywaj¹cych w od- aresztowany przez patrol KBW. Wyda-
„Rysiek”. Po jego dezercji w dniu17 paŸ-dzia³ach leœnych oscylowa³a miêdzy rzenie to poci¹gnê³o za sob¹ du¿e are-
dziernika 1946 r. „Ogieñ” mianowa³ do-500, a 700 osobami. Sieæ wywiadu, ³¹- sztowania wœród cz³onków grupy. No-
wódc¹ 2 Kompanii „Powichra”. Tego sa-czników i informatorów by³a kilkakrotnie wym dowódc¹ zdziesi¹tkowanej kom-
mego dnia do grupy zostali wcieleni ¿o³-wiêksza. W r. 1946 pod dowództwem panii zosta³, mianowany 25 IX 1946 r. 
nierze 4 Kompanii “Dzielnego”. W paŸ-„Ognia” znalaz³a siê du¿a czêœæ zna- przez „Ognia”, „Bil”, który sta³ na jej cze-
dzierniku i grudniu oddzia³ zosta³ kilka-cz¹cych i najaktywniejszych jednostek le, a¿ do œmierci Józefa Kurasia.  
krotnie rozbity, a „Powicher” (w grud-partyzanckich z terenu ówczesnego  Kolejne Kompanie (7, 8 i 9) tworzy³y 
niu), wróci³ do sztabu zgrupowania. Do-województwa krakowskiego. podporz¹dkowane zgrupowaniu Ognia 
wództwo grupy obj¹³ wówczas jego do-Józef Kuraœ „Ogieñ” podzieli³ od- oddzia³y partyzanckie: Grupa “Zemsta” 
tychczasowy zastêpca „Tom”.dzia³ na kilkudziesiêcioosobowe grupy - (7 Kompania) dzia³aj¹ca na terenie po-

3 Kompania operowa³a g³ównie w wystêpuj¹ce pod nazwami kolejno nu-
okolicach Rabki, Chabówki i Raby Wy¿-merowanych kompanii. Dowódcy ka¿-
nej, lecz obszar jej dzia³ania obejmowa³ dej z nich cieszyli siê doœæ du¿ym za-
równie¿ tereny zachodniej czêœci po-kresem samodzielnoœci, jednak byli zo-
wiatu nowotarskiego (i okolic Nowego bowi¹zani sk³adaæ dowódcy zgrupowa-
Targu) oraz po³udniowych rejonów pow. nia szczegó³owe raporty z dzia³alnoœci i 
myœlenickiego i limanowskiego, a¿ po przedstawiaæ do akceptacji plany na 
powiat nowos¹decki. Oddzia³ liczy³ ok. przysz³oœæ. O ile by³o to mo¿liwe, “O-
75 ludzi. W r. 1945 dowodzi³ nim „GroŸ-gieñ” spotyka³ siê z nimi co najmniej raz 
ny”. Po œmierci „GroŸnego” w walce z w miesi¹cu.
KBW (9. XI.1946 r.) dowództwo grupy Na czele ca³ego zgrupowania sta³ 
obj¹³ jego zastêpca, pochodz¹cy z Wi-sztab, który oprócz „Ognia” jako komen-
leñszczyzny „Roch”.danta, tworzyli wyszkoleni oficerowie i 

Na czele stosunkowo nielicznej, bo najbardziej zaufani wspó³pracownicy, 
licz¹cej ok.15 osób, 4 Kompanii sta³ którymi byli: „Powicher” - zastêpca „O-
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        dzy J. Kurasiem, a siedzib¹ polskiego W œciœle tajnych opracowaniach UB 
wiatu nowos¹deckiego, pod dowódz- oficera ³¹cznikowego na Zachodzie. znajduj¹ siê informacje o stratach po-
twem „Zemsty” a po nim „¯ara” licz¹ca Oddzia³y podleg³e „Ogniowi” rozpo- œród funkcjonariuszy sowieckich wal-
ok. 30 osób.   . czê³y  dzia³ania  zbrojne  ju¿ w  kwietniu cz¹cych z „Ogniem”.  Z  jednego z nich, 

Grupa „Grot” - (8 Kompania) dzia³a- 1945 roku. 
j¹ca na terenie pow. nowos¹deckiego i W nocy z 17 
limanowskiego, pod dowództwem „Oj- na 18 kwiet-
ca”, licz¹ca ok. 15 ludzi. nia 1945 ro-

Grupa „Huragan”-(9 Kompania) pod ku grupa “O-
dowództwem „Zenita” dzia³a³a tak¿e na gniowców” 
terenie pow. nowos¹deckiego i liczy³a pod dowó-
ok. 35 ludzi. Nazwê „Huragan”nosi³ rów- dztwemJa-
nie¿ podporz¹dkowany „Ogniowi” w ro- strzêbia roz-
ku 1946 oddzia³ „Huragana”, dzia³aj¹cy bi³a placów-
w pow. wadowickim, licz¹cy ok.30 osób. kê PUBP w 
Równie¿ w pow. wadowickim dzia³a³ od- Nowym Tar-
dzia³ „B³yskawica”,jeden z najaktywniej- gu, zabija-
szych w tamtym rejonie, pod dowódz- j¹c przy tym 
twem by³ego ¿o³nierza oddzia³u AK 4 pracowni-
„Che³m” „Wichra”, licz¹cy ok. 70  ludzi. ków UB. Za-

Na terenie powiatu wadowickiego raz nastêp-
dzia³a³ tak¿e trzeci oddzia³ o nazwie nego dnia 
„Huragan”, z którym oddzia³ „B³yskawi- (18 kwietnia 
ca” œciœle koordynowa³ swoje dzia³ania. 1945 r.) pod-
Oddzia³ wszed³ w sk³ad zgrupowania komendni „Ognia” rozbroili milicjantów dotycz¹cego operacji „Ogniwo” (inwigi-
„Ognia” w sierpniu 1946 roku, a jego do- z posterunku w Bukowinie Tatrzañskiej.  lacja by³ych ¿o³nierzy Kurasia na po-
wódcami byli kolejno: „Prut”, „Orlicz” i 23 IX 1945 r. oddzia³ „Mœciciela” zli- cz¹tku lat 50-tych) wynika, ¿e w okresie 
„San”. kwidowa³ referenta UB z posterunku w od 18 IV 1945 do 1 VIII 1945 w walce z 

partyzantami „Ognia” zginê³o 27 cz³on-
ków NKWD.

W sierpniu 1946 r. WiN raportowa³ 
do Londynu: „Uzbrojenie Oddzia³ów „O-
gnia” to: broñ automatyczna, przewa¿-
nie pochodzenia angielskiego i amery-
kañskiego, rkm-y, ckm-y i granatniki (...) 
W rejonie Turbacza i Obidowej na 
szczytach gór stoj¹ baraki i silne pla-
cówki „Ognia”, pod kontrol¹ których po-
zostaje ca³a okolica ze specjalnym 
uwzglêdnieniem szos”.

Na ogó³ kiedy dochodzi³o do walki 
grupy sztabowej z przeciwnikiem, „O-
gieñ” obejmowa³ bezpoœredni¹ komen-
dê. Tak by³o na przyk³ad w czasie walki 
oddzia³u sztabowego z KBW w dniu 29 
wrzeœnia1946 r. nad Ochotnic¹ „Ogieñ” 
dowodzi³ walk¹ osobiœcie; zaatakowani 
w obozie partyzanci wycofali siê bez 
strat w³asnych zabijaj¹c przy tym dwóch 
¿o³nierzy KBW. 

Babicach (pow. Chrzanów), a po kilku Kolejnym, ok. 80 - osobowym, do-
tygodniach dokona³ rozbicia i ca³kowite-skonale zorganizowanym oddzia³em 
go zniszczenia posterunku MO, tak¿e w podleg³ym „Ogniowi”, by³ oddzia³ „Bu-
Babicachrza” dowodzony przez „Mœciciela”, ope-

G³ównym celem akcji likwidacyj-ruj¹cy g³ównie w powiatach wadowi-
nych byli funkcjonariusze UB i NKWD. ckim i myœlenickim.
Powszechnie zdawano sobie sprawê, W 1946 r. „Ogieñ” nawi¹za³ kontakty 
¿e UB-owcy i ich zwierzchnicy instru-organizacyjne z krakowsk¹ organizacj¹ 
ktorzy z NKWD - byli najwa¿niejszym konspiracyjn¹ Armia Polska w Kraju, 
ogniwem nowego re¿imu w terenie i kierowan¹ przez Aleksandra Delmana. 
zbrojnym ramieniem partii komunisty-Wed³ug niepotwierdzonych informacji 
cznej.Nie stosowano jednak zasady od-mia³ byæ mianowany komendantem po-
powiedzialnoœci zbiorowej i ka¿dy fakt dleg³ych jej oddzia³ów zbrojnych na 
zastrzelenia funkcjonariusza musia³ Podhalu i za jej poœrednictwem otrzy-
byæ umotywowany. Inn¹ kwesti¹ by³o maæ stopieñ majora. Utrzymywa³ te¿ 
strzelanie do nich jako atakuj¹cych, jak kontakty konspiracyjne z bli¿ej niezna-
np. 28 IV 1945 r., gdy w czasie ob³awy nymi oœrodkami na Œl¹sku, w Wielko-

 Na podstawie materia³ów z IPN zginê³o od kul „Ogniowców” dwóch ¿o³-polsce i Pomorzu. Czterokrotnie spoty-
opracowa³ Stanis³aw Stopa.nierzy NKWD.ka³ siê z kurierem Andrzejem Gocem, 

Foto: Archiwum “ZGODY”który przenosi³ korespondencjê pomiê-
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