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Lipcowa aura mocno dała o sobie znać w gminie Kamienica – 
przerwane drogi i zniszczone mosty – odwołane XXXIX Dni Gorczańskie.
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Sesja absolutoryjna
Podczas XXX sesji Rady Gminy Kamienica, która odbyła się 22 czerwca 2018 r., radni jednogłośnie udzie-
lili wójtowi – dr. Władysławowi Sadowskiemu absolutorium za rok 2017.

Z wizytą w partnerskich gminach 
Na przełomie maja i czerwca delegacja gminy Kamienica przebywała w partnerskich gminach Komorniki 
i Smiżany. Wzięła udział w wydarzeniach ważnych dla  społeczności zaprzyjaźnionych gmin.

Kamienicka delegacja z gospodarzami w gminie Komorniki
Wizyta w gminie Smiżany
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ZAPRASZAMY NA XXXIX DNI GORCZAŃSKIE

W dniach 28 - 29 lipca br. w amfi teatrze SATURN w Kamienicy odbędą się XXXIX Dni 
Gorczańskie. Na scenie wystąpią m.in.: GÓRALSI, KABARET POD WYRWIGROSZEM, ZE-
SPÓŁ ŁZY. 

PROGRAM:

SOBOTA – 28 LIPCA 2018

AMFITEATR „SATURN” W KAMIENICY

VI Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie rytmy i smaki”

• � godz. ��00 – Przegląd  kulinarny KGW
• � godz. ��00 – Orkiestra Dęta im. św. Floriana ze Szczawy
• � godz. ��00 – Grupa artystyczna ze Stowarzyszenia Seniorów 

         Gminy Kamienica ALE BABKI
• � godz. ��30 – Zespół Regionalny ZASADNIOKI  z Zasadnego
• � godz. ��00 – Oficjalne otwarcie XXXIX Dni Gorczańskich
• � godz. ��30 – Zespół GÓRALSI

W godz. 1600 – 1900 – degustacja potraw kuchni regionalnej (słowackiej, nie-
mieckiej, węgierskiej, wielkopolskiej i góralskiej).

• � godz. ��30 – Dyskoteka prowadzona przez DJ’a WM z zespołem 
         GÓRALSI
         
NIEDZIELA – 29 LIPCA 2018

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W KAMIENICY 

• � godz. ��30 – Msza święta

AMFITEATR „SATURN” W KAMIENICY

• � godz. ��30 –  Program estradowy dla  dzieci
• � godz. ��00 – Zespół cheerleaders DIAMOND CHEER z GOK  
            w Kamienicy
• � godz. ��30 – Zespół Regionalny GORCE z Kamienicy
• � godz. ��00 – Zespół Regionalny KASINIANIE - ZAGÓRZANIE  
         z Kasiny Wielkiej
• � godz. ��00 – Kabaret POD WYRWIGROSZEM
• � godz. ��30 – Kwadrans z radiem RDN Nowy Sącz
• � godz. ��00 – Gwiazda wieczoru - zespół ŁZY
• � godz. ��30 – Wieczór muzyczno - taneczny z zespołem SZALENI   

                    i DJ’ WM

W trakcie dwudniowej imprezy nie zabraknie innych atrakcji, zarówno dla 
dzieci jak i dla dorosłych. Będą to m.in.: „Wesołe Miasteczko”, wystawa rę-
kodzielnictwa i wyśmienita gastronomia.

Wstęp wolny!

Dziś i jutro w Kamienicy

Gorczańskiewieści

KOMUNIKAT – XXXIX Dni Gorczańskie ODWOŁANE

W związku z nadzwyczajną sytuacją klęski żywiołowej, która dotknęła 
gminę Kamienica w dniach 18-20 lipca br., Wójt i Rada Gminy Kamienica 
podjęli decyzję o odwołaniu XXXIX Dni Gorczańskich, zaplanowanych na 
28 i 29 lipca 2018 r.

Siła żywiołu

Lipcowa aura mocno dała o sobie znać. Przerwane drogi i zniszczone 
mosty – część osiedli odciętych od świata – to bilans zniszczeń w gminie 
Kamienica  z powodu intensywnych opadów deszczu.

Wiele odcinków wzdłuż rzek i potoków w naszej gminie wygląda jak 
krajobraz po bitwie; wezbrana woda zniszczyła drogi i mosty. Odcięła 
od świata wiele gospodarstw (osiedla – Białe, Świstak, Równia, Chlipały, 
Olsze, Zawodzie i Rusnaki). Powstałe zniszczenia utrudniły dojazd do 
Zasadnego, Szczawy, a także na drodze wojewódzkiej Zabrzeż – Mszana 
Dolna. (przygotowano tymczasowe przeprawy, objazdy). Dramatyzm 
sytuacji wzmaga prognoza dalszych opadów, co niesie ryzyko podtopień 
budynków mieszkalnych – może być konieczna ewakuacja – i powstanie 
innych szkód tego żywiołu.

(M. Marek)
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Rok 2018 jest rokiem szczególnym dla samo-
rządów z kilku względów. Jest to ostatni rok 
kadencji 2014-2018 i związane z tym zakończe-
nie przedsięwzięć planowanych do zrealizowa-
nia w tym okresie. Jest to również rok, w któ-
rym wprowadzono kilka istotnych zmian do 
ustawy o samorządzie gminnym, które zaczną 
obowiązywać w najbliższej nowej kadencji. 

Wprowadzono też przepisy zwiększające udział obywate-
li w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych (ustawą z dnia 11 stycz-
nia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększe-
nia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjono-
wania i  kontrolowania niektórych organów publicznych 
(Dz. U. poz. 130). Zmiany w ustawie o samorządzie gmin-
nym zwiększyły okres kadencji radnych i wójta do 5 lat od 
dnia wyboru. Ponadto wprowadzono obowiązkową elek-
troniczną transmisję obrad Rady Gminy rejestrującą obraz 
i dźwięk. Nagrania muszą być udostępniane na stronach 
internetowych gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 
Wprowadzono dodatkowo zmianę do sposobu głosowania 
radnych w  taki sposób, że głosowanie musi się odbywać 
na urządzeniach umożliwiających sporządzenie imiennego 
wykazu głosowania radnych i jego utrwalenie. 

Z  innych wprowadzonych zmian należy podkreślić to, 
że od przyszłej kadencji wójt jest zobowiązany każdego 
roku do 31 maja przedstawić Radzie Gminy tzw. raport 
o stanie gminy. Raport ten rozpatrywany jest przez Radę 
Gminy na sesji, na której podejmowana jest Uchwała Rady 
Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absoluto-
rium wójtowi. W debacie nad raportem mogą brać udział 
również mieszkańcy gminy, którzy zgłoszą przewodniczą-
cemu Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami 
20 osób w gminie do 20 tys. mieszkańców (50 podpisów 
w gminie, gdzie liczba mieszkańców wynosi powyżej 20 
tys. osób). Mieszkańcy gminy posiadający czynne prawo 
wyborcze mogą wystąpić do Rady Gminy z obywatelską 
inicjatywą uchwałodawczą. W  przypadku naszej gminy 
grupa mieszkańców musi liczyć co najmniej 200 osób. Pro-
jekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy 
na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później 
niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Są 
to najistotniejsze zmiany, które dają mieszkańcom gminy 
zwiększone możliwości wpływania na działalność samo-
rządu gminy, na realizowane przedsięwzięcia i inwestycje.

W 2018 roku największą realizowaną inwestycją jest bu-
dowa hali sportowej w Kamienicy, na którą gmina pozy-
skała 4 miliony zł z  Ministerstwa Sportu. W  tym roku 
planowane jest wybudowanie hali w  stanie surowym za-
mkniętym. Roboty wykończeniowe zaplanowane są na 2019 
rok. Koszt inwestycji to ponad 8 mln zł. Drugim najwięk-
szym zadaniem inwestycyjnym była przebudowa drogi 
gminnej Kamienica – Zasadne. Zadanie to było realizowa-
ne z programu UE – PROW 2014-20 i obejmowało budo-
wę mostu, nowoczesnego oświetlenia ulicznego i moderni-
zację nawierzchni drogowej. Koszt tej inwestycji wyniósł 
prawie 2 mln zł, z czego 1 244 922 zł to dofinansowanie 

z programu Unii Europejskiej. Kolejnym ważnym przed-
sięwzięciem jest przebudowa drogi powiatowej w Zalesiu, 
z  budową chodników i  miejsc postojowych od kościoła 
do oś. Wąchały, oświetleniem ulicznym, zatok autobuso-
wych i modernizacją nawierzchni od centrum Zalesia do 
oś. Augustyny. 

Głównym inwestorem tego zadania jest powiat limanow-
ski. Nasza gmina jest partnerem zadania. Całkowity koszt 
realizacji tej inwestycji wyniósł 4 mln 300 tys. zł., z czego 
dofinansowanie liczy 1 mln 970 tys. zł. Pozostały udział 
kosztów stanowią środki własne Powiatu Limanowskie-
go i Gminy Kamienica jako partnera zadania (w wysoko-
ści 817 tys. zł). Termin realizacji przewidziano na koniec 
września 2018 roku. W tym roku rozpoczyna się również 
budowa ścieżki rowerowej współfinansowanej z programu 
MRPO 2014-20 biegnącej od centrum Kamienicy do Szcza-
wy, Zalesia, następnie przez gminę Słopnice do Limano-
wej i łączącej się z trasą Velo-Dunajec poprzez drogę Ka-
mienica – Klenina i zrealizowaną ścieżką rowerową przez 
gminę Ochotnica Dolna. Zadanie zaplanowane zostało na 
lata 2018-2021. Wartość zadania w zakresie przebiegającym 
przez naszą gminę wynosi 3,099 mln zł, dofinansowanie 
liczy 75% kosztów kwalifikowanych. Pod koniec tego roku 
rusza również zadanie związane z głęboką modernizacją 
SP1 w  Szczawie współfinansowane z  programu MRPO 
2014-20. Wartość inwestycji to blisko 1 mln zł, z czego do-
finansowanie szacuje się na poziomie 65% kosztów kwali-
fikowanych. Głównym inwestorem tych zadań jest Powiat 
Limanowski, Gmina Kamienica jest partnerem.

W tym roku planowana jest modernizacja kilkunastu od-
cinków dróg we wszystkich sołectwach w ramach Funduszu 
Sołeckiego i FOGR. Dodatkowo gmina Kamienica otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 260 tys. zł z MSWiA na 
3 odcinki dróg – drogę Zawiersze w Kamienicy Dln, dro-
gę Wąchały w Zalesiu i drogę Strzeltów w Kamienicy Grn. 
W latach 2019-20 planowana jest rewitalizacja rynku w Ka-
mienicy. Na to zadanie gmina Kamienica otrzymała pro-
mesę w wysokości 500 tys. zł z programu PROW 2014-20.

 Dodatkowo do ponownej oceny przez Urząd Marszał-
kowski w  Krakowie wrócił wniosek związany z  rewita-
lizacją gminy Kamienica i  budową centrum turystyczno 
– rekreacyjnego w Szczawie z uwzględnieniem usług go-
spodarczych ze względu na pozytywne rozstrzygnięcie od-
wołania gminy Kamienica od pierwotnych rozstrzygnięć 
i wyboru projektów dokonanych przez Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Nasza gmina otrzymała również dofinansowanie na roz-
budowę wodociągu gminnego w Kamienicy i Zbludzy oraz 
systemu kanalizacji sanitarnej w Zalesiu. Zadanie zaplano-
wane jest do realizacji w latach 2018-21. 

Najbliższe lata zapowiadają się więc bardzo interesująco 
ze względu na realizację wielu ważnych projektów inwesty-
cyjnych. Jest to bardzo istotne, gdyż w kolejnej perspekty-
wie finansowej Unii Europejskiej po roku 2021 Polska ma 
otrzymać znacznie mniej środków finansowych.

Władysław Sadowski
Wójt Gminy Kamienica

Projekty… 
– liczne wyzwania inwestycyjne



Absolutorium dla Wójta

W  związku z  obchodami 
w 2018 roku 100-letniej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości podjęto inicja-
tywę budowy pomnika (obeli-
sku) upamiętniającego to wy-
darzenie. 

Wyznaczono dla niego miejsce 
w rynku w Kamienicy obok pomnika 
upamiętniającego Bitwę pod Grunwal-
dem. Wraz z  budową pomnika (obe-
lisku) na 100-lecie odzyskania nie-
podległości planowana jest również 

modernizacja istniejącego „pomnika 
grunwaldzkiego” powstałego z inicja-
tywy społeczności gminy Kamienica 
w 500-lecie Bitwy Pod Grunwaldem.

Ofiarodawców chcących wesprzeć 
budowę pomnika prosimy o  wpła-
ty na specjalne, wydzielone subkon-
to bankowe Gminnego Ośrodka Kul-
tury w  Kamienicy: 56 8804 0000 
0030 0305 3400 0004 z dopiskiem 
„Darowizna na budowę pomnika 
niepodległości”.

Wszyscy Darczyńcy zostaną zapi-
sani w Księdze Fundatorów, dlatego 

przy wpłatach należy podać imię i na-
zwisko osoby wpłacającej oraz adres 
zamieszkania (numer domu). Przewi-
duje się również wypisanie Fundato-
rów na tylnej ścianie pomnika (obeli-
sku) – dla ich upamiętnienia.

Bardzo dziękujemy za wsparcie fi-
nansowe. Szczegółowych informacji 
można uzyskać w GOK w Kamienicy 
pod nr tel. 18 3323 082.

Społeczny Komitet Budowy Po-
mnika na 100 lecie odzyskania przez 

Polskę Niepodległości

Ku pamięci
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Rada Gminy Kamienica mocą 
uchwały udzieliła absolutorium 
wójtowi Władysławowi Sadow-
skiemu za wykonanie budżetu za 
2017 rok.

22 czerwca 2018 r. w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 
XXX sesja Rady Gminy Kamienica. 
Po przedstawieniu sprawozdania bu-
dżetowego gminy, wysłuchaniu opi-
nii Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Kamienica oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej radni jednogłośnie 
udzielili absolutorium wójtowi dr. 
Władysławowi Sadowskiemu za 2017 
rok.

W tym roku minęło 20 lat rozpo-
częcia przez dr. Władysława Sadow-
skiego pełnienia funkcji Wójta Gmi-
ny Kamienica. Z tej okazji Jubilatowi 
wręczono okolicznościową statuetkę, 
przyznaną przez Radę Gminy. (red) 

Wizualizacja nowego pomnika

Pomnik – stan istniejący
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Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Kamienicy informuje, że Dy-
rektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kra-
kowie, decyzją KR.RET.070.124.2018 z dnia 07 czerwca 
2018 r., zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na tere-
nie gminy Kamienica.

Nowe taryfy weszły w życie z dniem 21 czerwca 2018 r. i obo-
wiązywać będą przez okres trzech lat.

Nowe taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków

Lp. Taryfowa grupa
 odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka 
netto w 

pierwszym 
roku

Cena/stawka
netto w dru-

gim roku

Cena/stawka
netto w 
trzecim

roku

1. Grupa 1 - właściciele i zarządcy oraz posiadający 
inny tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za 
ilość dostarczonej wody ustalona w oparciu o wska-
zanie wodomierza głównego lub przeciętnych norm 
zużycia wody. Odbiorcy wody przeznaczonej do 
spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. gospodar-
stwo domowe.

Cena za 1 m3 dostar-
czonej wody

2,10 zł 2,21 zł 2,42 zł

Opłata stała abo-
namentowa odb./

miesięcznie

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2. Grupa 2 - odbiorcy przemysłowi i pozostali, inni 
niż gospodarstwa domowe - woda przeznaczona 
na cele inne niż socjalno-bytowe, w szczególno-
ści na cele związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą.

Cena za 1 m3 dostar-
czonej wody

3,00 zł 3,10 zł 3,25 zł

Opłata stała abo-
namentowa odb./

miesięcznie

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

Lp. Taryfowa grupa
 odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka 
netto w 

pierwszym 
roku

Cena/stawka
netto w dru-

gim roku

Cena/stawka
netto w 
trzecim

roku

1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe. właściciele, 
zarządcy budynków oraz posiadający inny tytuł 
prawny do nieruchomości. Odbiorcy rozliczani za 
ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu 
o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań 
wodomierza lub przeciętnych norm zużycia wody.

Cena za 1 m3 dostar-
czonej wody

2,37 zł 2,45 zł 2,52 zł

2. Grupa 2 -odbiorcy przemysłowi 
i pozostali, inni niż gospodarstwa domowe.

Cena za 1 m3 dostar-
czonej wody

3,00 zł 3,15 zł 3,22 zł

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę: 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków:



1 lipca br. ruszyło przyjmowanie wniosków online 
o wsparcie z programu „Rodzina 500+”, świad-
czenia rodzinne i te z funduszu alimentacyjnego, 
a także nowego świadczenia dobry start.  

Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy ter-
min składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy 
został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków skła-
danych on-line na 1 lipca.

Złożenie wniosków o przedmiotowe świadczenia w lipcu lub 
sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia. Rodziny, któ-
re zdecydowały się na złożenie wniosków online, mogą to zrobić 
i robią przez ministerialny portal empatia.mrpips.gov.pl lub ban-
kowość elektroniczną. Natomiast przyjmowanie wniosków w for-
mie tradycyjnej (papierowej) odbywać się będzie od 1 sierpnia w 
Urzędzie Gminy Kamienica pok. nr 1 w godzinach od 730 do 1530. 
Wnioski o ww. świadczenia będą dostępne od dnia 25 lipca 2018 r. 
Można również skorzystać ze wzorów umieszczonych na stronie 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.
mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-
-swiadczenia-dla-rodzin/). Prawo do różnych form wsparcia dla 
rodzin jest ustalane na dany okres świadczeniowy. 

W przypadku programu „Rodzina 500+” oraz świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego jest to okres roku-  od 1 paździer-
nika danego roku do 30 września kolejnego roku, zaś w przy-
padku świadczeń rodzinnych – od listopada danego roku do 31 
października kolejnego roku. Zbliżający się nowy okres świad-
czeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku. 
Okres świadczeniowy nie dotyczy świadczenia dobry start. Jest 
ono bowiem przyznawane raz w roku, na dziecko uczące się w 
szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepeł-
nosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukoń-
czenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać 
także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypad-
ku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko 

ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym roz-
poczyna się rok szkolny.

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzi-
nach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie do-
bry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszko-
la oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w 
tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie z programu 
„Dobry Start” wynosi 300,00 zł jednorazowo i przysługuje bez 
względu na dochód. Warto podkreślić, świadczenie to jest zwol-
nione od podatku. Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu 
do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych syste-
mów wsparcia. Aby je otrzymać należy złożyć wniosek. Może 
to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun 
faktyczny dziecka (czyli osoba, która sprawuje faktyczna opiekę 
nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w 
przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic 
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor 
placówki opiekuńczo-wychowawczej. Złożenie wniosku w lipcu 
lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 
30 września. Aby w ogóle otrzymać takie wsparcie, wniosek na-
leży złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przeciwnym razie pra-
wo do świadczenia dobry start przepadnie.

 W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania 
świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i 
doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane i do-
ręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania wsparcia, a 
także w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia. 
Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają jedynie informa-
cję o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli 
takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadcze-
nia będzie można odebrać osobiście. 

Nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wy-
płaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Mieczysław Kuziel 
 Kierownik GOPS w Kamienicy

Wnioski o świadczenia dla rodzin online już od 1 lipca

Online od lipca, a papierowo od sierpnia
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Z wizytą w partnerskich gminach 
Na przełomie maja i czerwca delegacja samorządu gminy Kamienica, z wójtem dr 
Władysławem Sadowskim, przebywała w partnerskich gminach Komorniki i Smiża-
ny. Wzięła udział w wydarzeniach ważnych dla społeczności zaprzyjaźnionych gmin.

W dniach 24-27 maja br., delegacja samorządu naszej gminy udała się do zaprzyjaźnionej gminy 
Komorniki, gdzie wzięła udział w Jubileuszowych XXV Dniach Komornik. 

W pierwszym dniu delegacja uczestniczyła w podsumowaniu XV Spartakiady Młodzieży „Mło-
dość ponad granicami”, której gospodarzem w tym roku były Komorniki. 

25 maja delegacja wzięła udział w Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej oraz spotkaniu 
przyjaciół gminy Komorniki, w czasie którego odbyło się wręczenie lokalnych statuetek „Bene 
meritus” osobom szczególnie zasłużonym dla gminy.

W kolejnym dniu odbyła się uroczysta sesja rady gminy, połączona z prelekcją dotyczącą100-
-lecia Powstania Wielkopolskiego. W trakcie sesji Wójt Gminy Kamienica wręczył gospodarzom 
gminy Komorniki okolicznościowy list gratulacyjny wraz ze statuetką z okazji jubileuszowych 
Dni Komornik. Po sesji odbyła się uroczysta msza święta, sprawowana w intencji mieszkańców gminy. Dalsze obchody, w tym wystę-
py artystyczne zespołów miały miejsce na stadionie sportowym w Komornikach. 

2-3 czerwca br., delegacja naszej gminy Kamienica na zaproszenie słowackiej partnerskiej gminy Smiżany uczestniczyła w XXVII 
Smiżańskim Festiwalu Folklorystycznym i XIII Jarmarku Rzemiosł Ludowych. W trakcie wizyty wójt Władysław Sadowski odebrał 
z rąk tamtejszego starosty Michala Kotrady okolicznościową statuetkę w uznaniu za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w part-
nerstwo pomiędzy gminą Kamienica a gminą Smiżany. (red) 
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„Przeszłość to dziś, 
tylko cokolwiek dalej”

Rozmowa z pisarką – naszą krajanką

Pani Basiu, minęło 8 lat od momentu, gdy na ła-
mach „Gorczańskich  Wieści” zamieściliśmy Pani 
biogram przy okazji zaproszenia czytelników do 
spotkania z tajemniczym, wędrownym Dziadem na 
kartach wydanego wtedy cyklu opowiadań Ballady 
Beskidzkiego Dziada. Czy od tamtego czasu zmieni-
ło się coś w Pani życiorysie?

- Owszem, zmieniło się i  to sporo. Odeszłam od 
beletrystyki – choć niewykluczone, że jeszcze do 
niej wrócę – w stronę literatury popularnonauko-
wej. Od wielu lat jestem związana z krakowskim 
Wydawnictwem Astra, z którym współtworzę stro-
nę astrahistoria.pl kierowaną do miłośników prze-
szłości i nie tylko. Niedawno w wydawnictwie uka-
zały się także książki Siedem śmierci. Jak umierano 
w  dawnych wiekach (2017) oraz Święte i  tygrysice. 
Piastówny i żony Piastów 1138–1320 (2018). Ta ostat-
nia pozycja może być dla mieszkańców Kamienicy 
ciekawa z tego względu, że trzy bohaterki: Święta 
Kinga oraz jej siostrzenice Gryfina Halicka i Jadwiga 
Łokietkowa, znana dziś głównie za sprawą serialu 
Korona królów, były Paniami Sądeckimi, mieszkan-
kami klasztoru w Starym Sączu, a przy okazji wła-
ścicielkami dóbr kamienickich. Niewykluczone, że 
pierwsza lokacja wsi miała miejsce za czasów Gry-
finy, kobiety niezwykle ciekawej i skandalistki, któ-
rej do świętości ciotki Kingi było naprawdę daleko. 
Jednocześnie są to kobiety bardzo mocno zrośnięte 
z historią Krakowa.

Zatem wydaje się, że już na stałe wrosła Pani w kli-
mat naszej dawnej stolicy?

- Myślę, że tak. W  klimat, w  historię... I  na razie 
nie wyobrażam sobie, abym mogła mieszkać gdzie 
indziej. 

Proszę powiedzieć, czy Kraków był zamierzonym 
miejscem Pani pobytu, czy też okoliczności spowo-
dowały, że złączyła się Pani z tym miastem?

- O zamieszkaniu w Krakowie, którego tak napraw-
dę nie znałam, marzyłam od dziecka. Trudno po-
wiedzieć, dlaczego. Bardziej zadziałała tu chyba 
moja podświadomość. Być może jakiś wpływ na 
to miały opowieści o Marysi, przyrodniej siostrze 
mojej babki, bohaterce jednego z opowiadań za-
mieszczonego w książce Ballady Beskidzkiego Dzia-
da, która po utracie obojga rodziców musiała pójść 
na służbę i wędrując za chlebem, dotarła aż do Kra-
kowa. Nie bez znaczenia było też pewnie moje za-
interesowanie krakowskimi legendami – głównie 
o Wandzie, co nie chciała Niemca, i biskupie Sta-
nisławie ze Szczepanowa – a także marzenie, żeby 
studiować na najstarszym uniwersytecie w  Pol-
sce. Marzenie w końcu się spełniło, a o biskupie 
dziwnym trafem teraz piszę. Nie ukrywam też, że 
w dzieciństwie była to postać dla mnie szczególna 
– a zaczęło się od tego, że w wieku kilku lat znala-
złam na strychu obrazek ze Świętym Stanisławem 
modlącym się nad grobem wskrzeszonego  Piotro-
wina i zapytałam ojca, kto to. Ojciec opowiedział mi 
legendę o biskupie, w której mamy mowę nie tylko 
o królu Bolesławie Śmiałym skazującym biskupa 
na śmierć, ale i przepowiednię mówiącą o tym, że 
jak zrosło się porąbane na kawałki ciało męczen-
nika, tak kiedyś Polska się zjednoczy… Kto wie, czy 
właśnie nie w tych wspomnieniach powinnam szu-
kać genezy moich zainteresowań okresem rozbicia 
dzielnicowego…

Interesuje Panią szeroko pojęta humanistyka. 
Co w  niej jest tak zajmującego, skoro stereoty-
powe postrzeganie tej dziedziny ogranicza się do 

„Nie przecinaj korzeni łączących cię z ziemią, choćbyś na końcu świata się znalazł”. Tej zasadzie hoł-
duje Barbara Faron – kamieniczanka, nauczycielka i publicystka, pisarka. Pamięta o małej ojczyźnie, 
jej wczoraj i dziś, czego dowodzi fakt, że takiemu patrzeniu na świat poświęca wiele miejsca w swojej 
twórczości prozatorskiej i działalności publicystycznej.
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Barbara Faron – pochodzi z  Kamienicy, gdzie spędziła swoje dzieciń-
stwo. Jest absolwentką UJ – studiowała filologię polską i historię (studia 
podyplomowe). Obecnie od dłuższego czasu mieszka w Krakowie. Uczy 
języka polskiego i historii. Para się również publicystyką. Swoje artykuły 
umieszcza w takich czasopismach jak np. „Almanach Łącki”, KZA Eks-
pres”, „Twoje Miejsce”, „Tojatoty” czy na stronie internetowej astrahisto-
ria.pl. Współpracuje z różnymi wydawnictwami (m.in. Astra, Beżdroża, 
Feniks, Media Group). Jest autorką licznych książek – historycznych (np. 
Siedem śmierci. Jak umierano w dawnych wiekach, Święte i tygrysice. Pia-
stówny i żony Piastów najnowsza pozycja) współautorka monografii (Łąc-
ko i gmina łącka), redaktorka i współautorka przewodników turystycz-
nych (m.in. z serii Miasta Marzeń), beletrystyki (m.in. Szczęście smakuje 
truskawkami, Ballady Beskidzkiego Dziada). W swej twórczości sięga po 
różne konwencje literackie, pozyskując uznanie czytelnika, czego do-
wodzą m.in. otrzymane nagrody, w tym pierwsze miejsce w konkursie 
prozatorskim Fabrica Librorum (O parobkowych dzieciskach w 2007 r.), 
wyróżnienie w l Konkursie Literackim o Platynowy Kałamarz (O potom-
kach fartownego przybłędy 2009 r.), pierwsze miejsce w głosowaniu in-
ternautów – kategoria książek młodzieżowych w konkursie „Najlepsze 
książki na wiosnę” (Zazie na bezludnej wyspie 2010 r.).

stwierdzenia: „Szmer potoku 
słyszy każdy i nie trzeba się nad 
tym rozwodzić”?

- Okazuje się, że im dłużej zagłę-
biam się w  historię albo tema-
tykę dotyczącą rozmaitych sfer 
ludzkiego życia, t ym częściej 
bywam zaskoczona, zdumiona 
i  – oczywiście – zainspirowana. 
Historia, czy też w ogóle huma-
nistyka, jest dziedziną wciąż nie-
zbadaną. Historycy co rusz od-
krywają coś nowego. Poza tym, 
kto nie chciałby wiedzieć, jak się 
dawniej kochało, co się piło, co 
jadło, co nosiło od święta i na co 
dzień, na jakie choroby się umie-
rało, a nawet... w jaki sposób za-
łatwiało się bardziej intymne 
potrzeby? Jestem zwolenniczką 
zaglądania w przeszłość od kuch-
ni, więc od polityki bardziej in-
teresuje mnie codzienność, ten 
ludzki aspekt, o którym podręcz-
niki historii na ogół nie mówią. 
I o tym właśnie piszę. 

Główna Pani profesja to naucza-
nie – jest Pani nauczycielką ję -
zyka polskiego i  historii, ale 
równocześnie prowadzi Pani 
działalność publicystyczną i pi-
sarską. Które z tych doświadczeń 
ceni sobie Pani najbardziej? Dla-
czego?

- Myślę, że nauczycielstwo i  pi-
sarst wo mają ze sobą wiele 

wspólnego. Zarówno nauczyciel, 
jak i pisarz dzieli się z odbiorca-
mi swoją wiedzą, choć oczywiście 
robią to w różnym wymiarze, bo 
trzeba dostosować formę prze-
kazu do odbiorcy. Bardziej jed-
nak cenię sobie przygodę z pisa-
niem, ponieważ ten rodzaj pracy 
zmusza mnie do nieustannego 
rozwoju. Jako autorka tekstów 
popularnonaukowych, zanim co-
kolwiek napiszę, muszę najpierw 
zgłębić temat, przestudiować na 
przykład średniowieczne kroni-
ki, do których w innym wypadku 
pewnie nigdy bym nie zajrzała, 
a to jest doświadczenie bezcen-
ne. 

Pani artykuły na łamach licz-
nych czasopism, podobnie zresz-
tą jak i niektóre książki,  są spoj-
rzeniem wstecz – bezpośrednim 
zanurzeniem w  przeszłości lub 
przez perspektywę odniesień, 
skąd się to bierze?

- Wszyscy żyjemy w świecie od-
niesień i  zawsze szukamy jakie-
goś punktu odniesienia, chociaż 
nie zawsze zdajemy sobie z tego 
sprawę. Mnie historia pasjono-
wała od dziecka, stąd zapewne 
moje „podróże w czasie”. Lubię 
też wiedzieć co, skąd i dlaczego 
się bierze – dlaczego tak, a  nie 
inaczej potoczyły się losy na-
szego kraju, dlaczego my Pola-
cy jesteśmy tacy, a nie inni... Są 

to oczywiście problemy bardzo 
złożone, ale na wiele tych i po-
dobnych pytań można znaleźć 
odpowiedzi w  przeszłości. Nie 
bez powodu zresztą mówi się, 
że historia jest nauczycielką ży-
cia. Szkoda tylko, że my – ludzie 
tak niechętnie uczymy się na błę-
dach przeszłości.

Na początku naszej rozmowy 
powiedziała Pani o  swoich ko -
lejnych książkach. Jaka jest ich 
tematyka? Czy kontynuuje Pani 
w  nich obrany wcześniej kieru-
nek na przeszłość?

- Ostatnio pisałam o żonach Pia-
stów, więc teraz kolej na Pia-
stówny na tronach europej -
skich. Rzecz jest tym bardziej 
warta uwagi, że o tych kobietach 
w ogóle się nie pamięta. Na przy-
kład czy ktokolwiek ma pojęcie, 
że siostra Bolesława Śmiałego – 
tego samego, który wydał wyrok 
na biskupa Stanisława ze Szcze-
panowa – była pierwszą królową 
Czech? Później natomiast planu-
ję zająć się codziennym życiem 
Piastów. 

Jak wygląda Pani warsztat pracy 
pisarskiej? Jakie miejsce zajmuje 
w nim odbiorca?

- Dzisiaj na dobrą sprawę wystar-
czy komputer, na którym mamy 
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edytor tekstów, bazę tekstów 
źródłowych i  dostęp do Inter-
netu. Jeśli zaś chodzi o  odbior-
cę, to jak najbardziej – zajmuje 
ważne miejsce w mojej twórczo-
ści. Obecnie piszę głównie z my-
ślą o osobach zainteresowanych 
historią, ale w przypadku Ballad 
Beskidzkiego Dziada zupełnie 
inną grupę odbiorców stanowią 
osoby z zewnątrz, a inną kamie-
niczanie, dla których świat tych 
opowieści jest znany i bliski dzię-
ki wspomnieniom rodzinnym czy 
dzięki znajomości tradycji.    

Gdyby przyszło uporządkować 
Pani dotychczasową działalność 
pisarską, jakie zastosowałaby 
Pani kryteria podziałowe?

- Myślę, że pierwszy okres mo-
jej twórczości można by określić 
mianem okresu prozatorskiego, 
natomiast aktualnie skupiam się 
na tekstach popularnonauko -
wych.

Pani Basiu, czy starcza Pani cza-
su na realne powroty do Kamie-
nicy? Jak Pani dziś postrzega 
swoją rodzinną miejscowość  i jej 
okolice?

- Czasu mam mniej, niż chciała-
bym mieć, ale to jest chyba spe-
cyfika naszych czasów. Wszyscy 
żyjemy w  pędzie. Do Kamieni-
cy wpadam w biegu, niestety na 
krótko, jednak sentyment pozo-
stał. Wyrazem tego jest choć-
by fakt, że namówiłam koleżan-
kę i w maju tego roku wspólnie 
zorganizowałyśmy pięciodnio -
wy pobyt naszych klas w Dwor-
ku Gorce. W ramach tego pobytu 
zwiedziliśmy m.in. Izbę Regional-
ną, po której oprowadziła nas 
pani Maria Winkiewicz, i  mieli-
śmy warsztaty bibułkarskie z pa-
nią Elą Citak. Zarówno koleżanka, 
jak i  dzieciaki wyjechały z  Ka-
mienicy zachwycone, a ja byłam 
szczęśliwa, że mogłam im poka-
zać moją rodzinną miejscowość, 
w której biali górale podejmują 
gości tak serdecznie, jak z  da-
wien dawna bywało. 

Dziękuję za rozmowę.
M. Marek

Turniej Pierwszej Pomocy

7 czerwca w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Kamienicy od-
była się 1. edycja Turnieju 
Pierwszej Pomocy o Puchar 
Prezesa OSP Kamienica. 

Na starcie stanęło 11 trzyoso-
bowych zespołów (11 klas). Ry-
walizacja odbywała się w części 
teoretycznej oraz praktycznej. W 
końcowym rozrachunku najlep-
sza okazała się klasa III B Gim-

nazjum. Celem turnieju było wzmocnienie procesu edukacji młodzieży po-
przez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej 
pomocy oraz popularyzacja dziedziny, jaką jest ratownictwo medyczne, a tak-
że forma zabawy i doskonalenie pracy w zespołach. Organizatorem konkursu 
był zarząd OSP w Kamienicy. (red)

WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY

21 czerwca 2018 r. 11 małżeńskich 
par z gminy Kamienica uhonorowa-
nych zostało prezydenckimi me-
dalami „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. „Diamentowe Gody” 
- 60 rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego świętowały 2 pary, 
natomiast 9 par obchodziło „Złote 
Gody” - 50 lecie wspólnego życia. 

Uroczystość wręczenia okolicznościo-
wych medali „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” odbyła się w Ośrodku Szko-
leniowo - Turystycznym „Dworek Gorce” 
w Kamienicy. Medale w imieniu Prezy-
denta RP wręczył wójt gminy - Włady-
sław Sadowski. Małżonkowie otrzymali 
też bukiety kwiatów oraz upominki. Ju-
bilatom życzenia dalszych szczęśliwych 
wspólnie spędzonych lat w zdrowiu, wza-
jemnej miłości i szacunku złożyli także 
obecni na uroczystości: przewodniczący 

Rady Gminy - Eugeniusz Rutka, sekre-
tarz gminy i  jednocześnie kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego - Jarosław Au-
gustyniak oraz przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady 
Gminy - Stefan Kuchnia.

Po uroczystości wręczenia medali sza-
cowni Jubilaci zostali zaproszeni na po-
częstunek i lampkę szampana.

Diamentowi Jubilaci to: Julia i Antoni 
Kulowie, Maria i Wojciech Opydowie.

 „Złote Gody” świętowali: Maria i Mie-
czysław Franczykowie, Zofia i Jan Gier-
czykowie, Józefa i Stanisław Kalicińscy, 
Paulina i Eugeniusz Kuligowie, Janina 
i Władysław Magdziarczykowie, Janina 
i Jan Nowakowie, Zofia i Józef Opydowie, 
Zofia i Stanisław Piksowie, Cecylia i Sta-
nisław Majewscy.

Jubilatom składamy serdeczne gratu-
lacje! (red) 
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Z kalendarza wydarzeń Stowarzyszenia Seniorów 
w Gminie Kamienica

Ostatnie miesiące 
były dla seniorów sto-
warzyszenia okresem 
różnorodnej działal-
ności. Oprócz ponie-
działkowych spotkań 
na każdego człon-
ka stowarzyszenia 
czekały wydarzenia, 
które mogły być dla 
niego okazją do roz-
woju zainteresowań 
i  inspiracją do dzia-
łania.

Seniorzy, mając na uwa-
dze, że zdrowie jest waż-
nym aspektem życia lu-
dzi starszych, korzystają 
z  comiesięcznych wyjaz-
dów na baseny termalne. 
Wznowili też uczestnictwo w cotygodniowych, ogól-
norozwojowych zajęciach fitness, prowadzonych pod 
okiem instruktora w Fitness Club w Kamienicy.

Siedem członkiń stowarzyszenia uczestniczyło 
w III Forum Seniora w Krakowie zorganizowanym 
przez Dziennik Polski pod hasłem „Bez bólu do zdro-
wia. Najnowsze osiągnięcia”. Seniorzy, dzięki prelek-
cjom ekspertów w dziedzinie medycyny, poznawali 
recepty na skuteczną profilaktykę chorób oraz naj-
nowsze techniki i metody, które pomagają w leczeniu 
dolegliwości dojrzałego wieku.      

Liczna grupa stowarzyszenia wzięła udział w jed-
nodniowej wycieczce autokarowej, której głównym 
celem było zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni, zam-
ku Lubomirskich w  Nowym Wiśniczu i  Lipnicy 
Murowanej, słynącej z organizowanych konkursów 
na najpiękniejszą palmę wielkanocną, oraz innych 
atrakcji tej miejscowości, do których m.in. należą Kamie-
nie Brodzińskiego i piękny piętnastowieczny drewniany 
kościół św. Leonarda wpisany na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Ciekawe miejsca, bogactwo wiedzy przekazanej senio-
rom przez przewodnika - pana Jana Ziębę i miłe towarzy-
stwo sprawiły, że wycieczka na długo pozostanie w pamię-
ci ich uczestników

Stowarzyszenie potwierdziło też wierność tradycji, 
biorąc m.in. udział w  uroczystej mszy św., odprawionej 
w góralskiej oprawie na Cisowym Dziale i w utrzymanym 
w  folklorystycznym charakterze radosnym zwieńczeniu 
dnia, którym było biesiadowanie w szałasie na Wierzyce.

6 maja na zaproszenie dyrektora Teatru Nowego - Piotra 
Siekluckiego miał miejsce wyjazd seniorów na spektakl pt. 
„W najpiękniejszym mieście świata”. Seniorzy skorzysta-
li z bezpłatnego wstępu w ramach nawiązanej współpracy 
z teatrem podczas realizacji projektu „60+NOWY WIEK 
KULTURY” w 2017 roku.

16 maja, kontynuując współpracę międzypokoleniową ze 

Szkołą Podstawową nr 2 w Kamienicy, 
panie: Z. Piksa, M. Tokarczyk, M. Faron, J. Kawecka i H. 
Czech pomagały dzieciom z klas1-3 w wykonaniu bibuł-
kowych kwiatów.

21 maja w siedzibie stowarzyszenia miało miejsce spo-
tkanie z wójtem dr. Władysławem Sadowskim, który przed-
stawił plan rozwoju naszej gminy. Było to kolejne spotka-
nie z  przedstawicielem władz lokalnych, mające na celu 
stworzenie dialogu społecznego. Seniorzy podziękowali 
Wójtowi i Radzie Gminy za dobrą współpracę i wsparcie 
finansowe działalności stowarzyszenia. Również w  tym 
dniu seniorzy wysłuchali prelekcji na temat wpływu od-
żywiania na zdrowie człowieka oraz diety dostosowanej do 
jednostek chorobowych. Było to spotkanie z dietetykiem, 
inż. Justyną Liszką, konsultantką firmy „Projekt Zdrowie” 
w Limanowej.

Aktywność Stowarzyszenia Seniorów w  Gminie Ka-
mienica zaznaczona została jeszcze innymi działaniami, 
które wpisano w kalendarz wydarzeń tej grupy gminnego 
środowiska. (red)
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Obchody Dnia Strażaka
5 maja br. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej gminy obchodziły 
Gminny Dzień Strażaka. 

Uroczystości rozpoczął przemarsz 
strażaków, na czele z Orkiestrą Dętą ze 
Szczawy, spod remizy OSP w Kamieni-
cy do miejscowego kościoła, gdzie mia-
ła miejsce uroczysta msza święta w in-
tencji strażaków oraz ich rodzin. Mszę 
świętą sprawował ks. prałat Kazimierz 
Pach, a  kazanie wygłosił ks. Ryszard 
Kochanowicz – proboszcz parafii Za-
lesie i  jednocześnie gminny kapelan 
strażaków. 

Po mszy świętej na dalszą część uro-
czystości udano się na plac przed bu-
dynkiem OSP. Tam nastąpiło oficjalne 
powitanie gości, złożenie życzeń dru-
hom i druhnom oraz wręczenie odzna-
czeń. W imieniu Wójta Gminy Kamieni-
ca życzenia przekazał Przewodniczący 
Rady Gminy Kamienica - Eugeniusz 
Rutka, natomiast Prezes Oddziału 
Gminnego Związku OSP w Kamieni-
cy - Adam Opyd złożył podziękowania 
Wójtowi oraz Radnym Gminy Kamie-
nica za wsparcie udzielane jednostkom 
OSP terenu naszej gminy. Spośród za-
proszonych gości na spotkanie przyby-
li radni gminy: Eugeniusz Rutka, Józe-
fa Gorczowska, Elżbieta Citak, Andrzej 
Matlęga, Stefan Kuchnia, Piotr Kaliciń-
ski, Hilary Majewski. 

Po oficjalnej części wszyscy wspólnie 
udali się na poczęstunek. (red) 
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Gminne zawody w sporcie pożarniczym
1 lipca br. na stadionie sporto-
wym LKS GORCE w  Kamieni-
cy odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo - Pożarnicze. Rywa-
lizacja toczyła się wśród Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarni-
czych oraz w gronie seniorów.

W  zawodach udział wzięły cztery 
drużyny seniorów (mężczyzn) i  jed-
na żeńska oraz trzy MDP dziewcząt 
i cztery MDP chłopców. Drużyny ry-
walizowały ze sobą w dwóch konku-
rencjach: sztafecie pożarniczej z prze-
szkodami oraz ćwiczeniach bojowych. 
Ze względu na złe warunki pogodowe 
odwołano bieg sztafetowy w katego-
rii seniorów.

WYNIKI ZAWODÓW:
MDP Dziewczęta: I m. – Kamienica 

I, II m. - Zalesie, III m. – Kamienica II; 
MDP Chłopcy: I m. – Zbludza, II m. – 
Zalesie, III m. – Szczawa, IV m. - Ka-
mienica; Kobiety: I m. – OSP Szcza-
wa; Mężczyźni: I m. – OSP Szczawa II, 
II m. – OSP Szczawa I, III m. – OSP 
Zbludza, IV m. – OSP Kamienica.

Przewodniczącym komisji był st. 
kpt. Marcin Kulig z PSP Limanowa.

Puchary, dyplomy i nagrody uczest-
nikom zawodów wręczyli: Wójt Gmi-
ny – dr Władysław Sadowski, Prze-
wodniczący Rady Gminy - Eugeniusz 
Rutka oraz Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP – Adam 
Opyd. (red)



Ruszyła realizacja rozpoczętych robót drogowych 
związanych z odcinkową przebudową drogi powia-
towej nr 1609K Limanowa – Kamienica na terenie 
miejscowości Stara Wieś. 

Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Za-
rząd Powiatu Limanowskiego dofinansowaniu zewnętrz-
nemu z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1 mln zł, 

a także zaangażowaniu środków własnych Powiatu Li-
manowskiego. Umowa na wykonanie tych robót zo-
stała podpisana z lokalna firmą – Przedsiębiorstwem 
Drogowo Mostowym LIMDROG z Limanowej – wy-
łonioną w wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego.

Zakres zadania pn. Przebudowa odcinkowa drogi powia-
towej nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Sta-
ra Wieś i Zalesie obejmuje dwa odcinki drogi: I odcinek 
– (rejon osiedla Podlas) długości 1,5 km oraz II odcinek 
(od starej mleczarni przez centrum Nowej Wsi do osiedla Za-
kopane) długości 2,6 mb. Ogółem przebudową będzie 
objęte 4,1 km drogi. W  ramach przebudowy zosta-
nie wykonania nowa nawierzchnia bitumiczna wraz 
z utwardzeniem pobocza drogi, regulacją kratek wod-
nościekowych, położeniem nowej nawierzchni na za-

tokach autobusowych i placu postojowym w rejonie kościoła.
Całkowita wartość wykonawcza zadania to ponad 2 mln 

23 tys. zł.
Termin realizacji przewiduje wykonanie powyższych ro-

bót: na odcinkach objętych planowaną organizacją Wyścigu 
Górskiego „Limanowa – Przełęcz pod Ostrą” – do 20 lipca 
br., natomiast na pozostałym odcinku w centrum Starej Wsi 
– do końca sierpnia br. (oprac. red) 

Przebudowa drogi powiatowej Limanowa – Kamienica 
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Zapraszamy na trasy 

wokół Mogielicy

Rozpoczął się już sezon letni i doskonałym miej-
scem dla rozwijania sportu w tym okresie są trasy 
biegowe wokół Mogielicy. Na szczycie góry jest 
położona wieża widokowa, z której można podzi-
wiać: Jasień, Ćwilin, Łopień, Beskid Sądecki, Gor-
ce, Pieniny i Tatry.

Dla miłośników sportów letnich proponujemy dwie 
trasy: dużą o  długości 25 km („Mogielica”) oraz małą 
o długości 5 km („Zalesie”). Ta pierwsza to pętla, która 
zaczyna się na parkingu przy „Wyrębiskach”, przy zielo-
nym i żółtym szlaku turystycznym. Istnieje możliwość 
zjazdu do parkingów znajdujących się w miejscowościach 
wokół Mogielicy: Szczawa, Półrzeczki, Jurków, Chyszów-
ki i Słopnice, ale musimy mieć zorganizowany transport 
z tych miejsc.

Duża pętla przebiega praktycznie cały czas w  lesie 
i tylko czasami odsłaniają się widoki. W kilku miejscach 
ustawione są ławo-stoły, a  przy kapliczce pod małym 
Krzystonowem (rozwidlenie żółtego i niebieskiego szlaku 
turystycznego na Przełęczy Przysłopek) stoi dodatkowo 
wiata i tablica informacyjna.

Przy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego „Za-
lesianka” znajduje się bezpłatna wypożyczalnia sprzę-
tu, która dysponuje 60 rowerami górskimi, kijkami 
do nordic walking oraz sprzętem sportowym dla osób 
niepełnosprawnych.

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. wypożyczalnia jest 
czynna 7 dni w tygodniu, w godzinach od 1000 do 1800. 
(oprac. red) 

Weź udział 

w konkursie

Powia t  L i m a -
nowski posiada 
wiele interesują-
cych i  pięknych 
momentów, osób, 
miejsc, obiektów 
czy zjawisk, któ-
re warto uchwy-
cić w obiektywie 
aparatu ,  a   na -
stępnie przesłać 
do 1 października 
2018 r. na adres 
Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Li-
manowej i wziąć udział w VI edycja powiatowego 
konkursu fotograficznego „Z obiektywem przez 
Powiat”.

W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie zaintere-
sowane osoby (nie tylko mieszkańcy Powiatu Limanow-
skiego), przy czym osoby, które nie ukończyły jeszcze 13 
lat, muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. 
Fotografie bezwzględnie powinny wpisywać się w tema-
tykę konkursu, tj. przedstawiać osoby, miejsca, obiekty 
i zjawiska z terenu Powiatu Limanowskiego.

Organizatorem konkursu jest Powiat Limanowski oraz 
Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej. Patronat ho-
norowy nad konkursem sprawuje Starosta Limanowski 
Jan Puchała. (oprac. red) 

WIEŚCI ZE STAROSTWA



Ruszył nabór wystawców
Ruszył nabór wy-
s t a wc ów,  k t ó r z y 
chcieliby zaprezeto-
wać swoje produk-
ty i  usługi podczas 
XXVIII Wystawy Rol-
n iczej  AGROPRO -
MOCJA 2018, która 

odbędzie się w dniach 8-9 września 2018 r. w Na-
wojowej koło Nowego Sącza.

AGROPROMOCJA jest największą wystawą rolniczą 
w regionie, od 28 lat wpisujacą się w kalendarz najważ-
niejszych imprez promocyjno-handlowych w Małopolsce. 
Wydarzenie corocznie spotyka się z ogromnym zaintere-
sowaniem ze strony uczestników i zwiedzających. Zgło-
szenia przyjmowane będą do 24 sierpnia 2018 r. Orga-
nizatorem wystawy jest Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego. 

Komunikat dla podmiotów dzia-
łających na rynku spożywczym

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w  Limanowej in-
formuje, że zgodnie z aktual-
nie obowiązującym stanem 
prawnym gospodarstwa dzia-
łające na rynku spożywczym, 

tj. podmioty prowadzące sprze-
daż bezpośrednią oraz podmioty 

prowadzące produkcję pierwotną 
produktów pochodzenia roślinnego (zboża, owo-
ce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) obowiąza-
ne są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów 
podlegających urzędowej kontroli organów Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Organem właściwym w sprawach rejestracji jest Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wnioski na-
leży składać we właściwej terenowo Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej. 

We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres dzia-
łalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żyw-
ności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. 
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji gospodarstw rolnych.

Wzory wniosków określone są w Rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów 
dokumentów, dotyczących rejestracji i zatwierdzania za-
kładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 
żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Nato-
miast zgodnie z  art. 103 ust. 4 ustawy o  bezpieczeń-
stwie żywności i  żywienia, kto prowadzi działalność 
w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia 
wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega ka-
rze pieniężnej. 

Zmiany w kwotach wolnych od 
potrąceń i egzekucji
Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepi-
sy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmia-
nie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw.

Przepisy te wprowadziły zmiany w  zakresie kwoty 
wolnej od potrąceń i egzekucji. Kwotą wolną od potrą-
ceń jest część świadczenia, która nie podlega potrące-
niom i  egzekucji. Kwota ta nie będzie już uzależniona 
od wysokości najniższej emerytury, a  dotychczasowy 
procentowy związek został zamieniony odpowiednimi 
kwotami, uwzględniającymi poziom minimum socjalne-
go w jednoosobowym gospodarstwie domowym prowa-
dzonym przez emeryta.

Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzeku-
cji wynosi:
•	 825 zł – w przypadku sum egzekwowanych na po-

krycie należności innych niż świadczenia alimen-
tacyjne (wraz z kosztami i opłatami),

•	 660 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie 
pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 
funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,

•	 500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na po-
krycie należności alimentacyjnych,

•	 200 zł – w przypadku potrącania należności z ty-
tułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych 
do świadczeń w domach pomocy społecznej, za-
kładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach 
pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Kwoty wolne od potrąceń będą podlegały corocznej 
waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych 
dla emerytur i rent.

Nowe kwoty wolne od potrąceń stosowane są nie tylko 
do potrąceń dokonywanych z emerytur i rent rolniczych 
od 1 lipca 2018 r., ale również tych już trwających. 

Wyższe odszkodowanie
Od 17 maja 2018 r. jednorazowe 
odszkodowanie z  tytułu wypad-
ku przy pracy rolniczej lub rolni-
czej choroby zawodowej wynosi 
809 zł za każdy procent stałego 
lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu. 

Ponadto od 17 maja 2018 r. o wysokości jednorazowego 
odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decy-
zji przyznającej to świadczenie. Jednocześnie od 18 maja 
2018 r. na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. 
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
oraz niektórych innych ustaw, prawo do jednorazowego 
odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu pomocni-
kowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykony-
wania czynności określonych w umowie o pomocy przy 
zbiorach. (oprac. red) 
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Z ŻYCIA PARAfII

10 czerwca br. w Kamienicy odbył się 
XII Parafialny Festyn Rodzinny. Dla 
uczestników rodzin przygotowano wiele 
atrakcji.

Niedzielne popołudnie w  kamienickiej para-
fii należało do rodzin, które tłumnie wypełniły plac 
urządzonego dla nich festynu. Uczestnicy mogli zobaczyć 
m.in. występ członkiń gminnego Klubu Seniora z uczniami 
klasy trzeciej SP nr 1 w Kamienicy, Zespołu Regionalnego 
ZASADNIOKI z  Zasadnego oraz Zespołu Cheerleaders 
DIAMOND CHEER i Zespołu Regionalnego GORCE, dzia-
łających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Były 
gry i zabawy integracyjne, parada motocyklowa, kuchnia 
regionalna, wręczenie nagród laureatom gminnego kon-
kursu profilaktycznego „Postaw na rodzinę”, ściana wspi-
naczkowa, przejażdżki konne oraz dyskoteka prowadzona 
przez DJ’a. (red)

Rodzinne święto
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Grupa Młodzieżowa Effatha 
z Kamienicy w Dębowcu

Jak krótko opisać Międzynarodowe Saletyń-
skie Spotkania Młodych odbywające się co roku 
w Dębowcu? Dużo modlitwy i  jeszcze więcej 
wspaniałej zabawy – z tymi słowami z pewnością 
zgodzi się każdy, kto miał okazję się tam pojawić. 

W  tegorocznych Spotkaniach, odbywających 
się w dniach 9 – 12 lipca pod hasłem „(Bez)
silni w miłości”, z naszej parafii udział wzięło 30 
osób należących do Grupy Apostolskiej EFFA-
THA. opiekunem grupy był ks. Artur Bieniasz. 
Nasz wyjazd to okazja do spędzenia wspólnie 
czasu na modlitwie, śpiewach, tańcach oraz grze 
w piłkę. Nie zrezygnowaliśmy również z zawar-
cia nowych znajomości, a było z kogo wybierać 
– w XXXI MSSM w Dębowcu udział wzięło ponad 
1200 osób, w tym grupy z Paryża oraz Czech. 
Saletyni, organizujący spotkanie, zatroszczyli 
się, aby program był zbilansowany i ciekawy. 
Prócz codziennej Jutrzni i Eucharystii znala-
zły się w nim prezentacje przygotowane przez 

siostry zakonne oraz kleryków, wspólne tańce, 
wieczór uwielbienia, a nawet (tradycyjnie) zumba. 
Był też czas na spowiedź i na adorację Najświęt-
szego Sakramentu. Podczas konferencji zapro-
szeni goście – tacy jak muzycy Muniek Stasz-
czyk czy Tomasz Budzyński, ks. Marcin Baran, 
bp. Rafał Markowski oraz gospodarze Spotka-
nia – dawali świadectwa oraz opowiadali o swo-
jej aktualnej działalności. Bezsprzecznie naj-
większe wrażenie na naszej młodzieży wywarła 
wizyta Dobromira „Maka” Makowskiego, któ-
rego do ostatniego dnia jeszcze można było 
znaleźć wśród uczestników wydarzenia. Wielką 
popularnością cieszyły się wieczorne koncerty 
zespołów Porozumienie oraz Maleo Reggae 
Rockers. Podczas tych kilku dni atmosfera była 
tak znakomita, że nie zdołało jej zepsuć nawet 
załamanie pogody, a  rychły powrót słońca był 
tylko dowodem na to, że modlitwa tłumu zgro-
madzonego przy sanktuarium Matki Bożej La 
Salette w Dębowcu naprawdę miała wielką moc.    
                                                        A. Rusnarczyk

maj – lipiec  2018 Gorczańskie Wieści 17



W sobotę, 19 maja br. w seminaryjnym kościele Księży Misjonarzy p.w. 
Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Krakowie JE ks. bp Paweł Socha 
udzielił święceń kapłańskich naszemu rodakowi, diakonowi ze Zgro-
madzenia Misji - Maciejowi Cepielikowi. 

Tego samego dnia nowy kapłan został przywitany przez kamienicką 
wspólnotę parafialną i wziął udział w nabożeństwie majowym. Euchary-
stię -  Mszę świętą prymicyjną odprawił 20 maja, w uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego, w Kościele Przemienienia Pańskiego i Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny w Kamienicy. (red)

Misyjna służba Bogu i ludziom 
– powitanie nowego kapłana
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Z ŻYCIA PARAfII

Tradycyjnie w dniu 
Bożego Ciała spo-
łecznośc i  para -
f i a l n e  g m i n y 
Kamienica w barw-
n y m  o r s z a k u 
i   m o d l i t e w n y m 
nastroju złożyły 
wyznanie wiary.

Z Chrystusem „ścieżkami codzienności”



W niedzielę - 15 lipca - miało miejsce posła-
nie misyjne ks. Pawła Jakóba CM. Ks. Paweł 
urodził się 1 listopada 1985 w Kamienicy. 
Jest kapłanem Zgromadzenia Księży Misjo-
narzy. Po święceniach pracował w parafii 
Świętej Rodziny z Tarnowie, a przez ostatni 
rok przygotowywał się do wyjazdu na misje, 
będąc na stażu językowym we Francji.  Jest 
także jednym z  najmłodszych rodaków 
z naszej parafii wyświęconym na kapłana 
25 maja 2013 roku. 

   W niedzielę podczas Mszy ks. Paweł wygłosił 
homilię oraz opowiedział o pracy misyjnej swo-
ich współbraci ze Zgromadzenia Księży Misjona-
rzy. Na zakończenie Mszy Świętej ks. Proboszcz, 
ks. Prałat oraz delegacje Róż Różańcowych, 
Bractwa Celestyńskiego, Rady Duszpasterskiej, 
Młodzieży z Grupy Effatha skierowali w stronę 
księdza Pawła podziękowania oraz życzenia 
wielu łask Bożych i  owocnej posługi misyjnej.  
   17 lipca ks. Paweł wyruszył na Czarny Ląd, 
aby podjąć posługę wikariusza w parafii  Mission 
Catholique Biro w Beninie. Benin to kraj w Afryce 
leżący nad Zatoką Gwinejską. Liczy ponad 11 
mln mieszkańców. Liczba katolików w  tym kraju 
to ok 30%.  Ksiądz Paweł będzie tam posługi-
wał wraz z ks. Stanisławem Deszczem oraz z ks. 
Jakubem Hilerem.  Ks. Paweł zapewnił nas, że 
nigdy o Rodakach nie zapomni, dlatego zabiera 
do Beninu ciupagę oraz kapelusz góralski, aby 
pamiętać o  rodzinnych stronach - o Kamienicy.                       
                                                             Ks. Artur

Posłanie misyjne naszego rodaka ks. Pawła Jakóba
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Za nami DRUZBACKA 2018

KULTURA
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Nagrody, wyróżnienia i dyplomy przyznano ludowym artystom z gminy Kamienica 
podczas tegorocznego, 36. Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludo-
wych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”, który odbył się  w dniach 17-20 maja w Po-
degrodziu.

W  tegorocznej edycji wzięło udział ponad 600 wyko-
nawców. Odbyły się 164 prezentacje konkursowe, których 
wykonawcy pochodzili z  siedmiu powiatów (dębickiego, 
gorlickiego, jasielskiego, limanowskiego, myślenickiego, 
nowosądeckiego, suskiego), w tym: 32 muzyki (23 dorosłe, 
9 młodzieżowych), 44 instrumentalistów (18 dorosłych, 13 
młodzieżowych, 13 dziecięcych), 42 grupy śpiewacze - do-
rosłe, 32 śpiewaków solistów (18 dorosłych, 4 młodzieżowe, 
10 dziecięcych), 4 mistrzów z uczniami, 9 drużbów wesel-
nych i 1 starosty.

Wśród wykonawców nie zabrakło również górali kamie-
nickich, których występy zyskały uznanie w oczach Komisji 
Artystycznej, otrzymując następujące miejsca:

KONKURS GRUP ŚPIEWACZYCH
Kategoria dorosłych: II miejsce – Grupa Śpiewacza GOR-

CE z Kamienicy, III. – CYRWONE KOROLE z Kamienicy

KONKURS 
MUZYK LUDOWYCH
•	 Kategoria młodzieżowa: II miejsce – ZASADNIOKI 

z Zasadnego, III m. – MŁODE GORCE z Kamienicy
KONKURS INSTRUMENTALISTÓW
•	 Kategoria dorosłych: II miejsce – Tadeusz Citak 

z Kamienicy
•	 Kategoria młodzieżowa: wyróżnienie – Wojciech Ci-

tak z Kamienicy
•	 Kategoria dziecięca: III miejsce – Łucja Wojtas 

z Kamienicy
KONKURS ŚPIEWU SOLOWEGO
•	 Kategoria dziecięca: I  miejsce: Karolina Augu-

styn z  Zasadnego, wyróżnienie – Hubert Citak 
z Kamienicy.

Wszystkim wykonawcom należą się gratulacje i  słowa 
podziękowania za kultywowanie tradycji ludowych. (red)
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Śladami 
góralskiej mody

18 czerwca 2018 r. w Zespo-
le Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola w Zbludzy odbyła się 
lekcja poświęcona kulturze re-
gionu, połączona z rewią mody 
i pokazem  stroju góralskiego - 
serdaka, gorsetu, portek, spód-
nicy, kapelusza, kierpiec oraz 
innych jego elementów.

Strój góralski to szczególny znak od-
rębności i tożsamości regionalnej. Jest 
elementem identyfikacji z kulturą i tra-
dycją. Był nie tylko ubiorem, stanowią-
cym odbicie lokalnych gustów i mód, 
ale spełniał wiele ważnych społecznie 
funkcji.

Motywy góralskie w połączeniu z 
nowoczesnością stały się modne już 
jakiś czas temu. Modę na nowoczesne 
stroje inspirowane folklorem góralskim 
zaprezentowali uczniowie podczas po-
święconej kulturze regionu lekcji, któ-
rą przygotowała dr Katarzyna Dawiec 
- Kulig.

W spotkaniu udział wzięli zaprosze-
ni goście: Mieczysław Marek – prezes 
Związku Podhalan oddział Kamienica 
oraz Elżbieta Citak – sekretarz kamie-
nickiego Związku Podhalan. (red) 



W tym roku szkolnym do Ogniska uczęszczało 63 uczniów, w tym 15 dy-
plomantów, którzy ukończyli 4-letni cykl nauczania. Naukę gry na instru-
mentach oraz zajęcia wokalne prowadziło 6 nauczycieli.

Zakończenie roku szkolnego tradycyjnie miało oprawę muzyczną w wy-
konaniu wychowanków ogniska. Młodzi artyści zaprezentowali wysoki po-
ziom swoich umiejętności w muzyce klasycznej i wokalu, wymagających 
dużych zdolności muzycznych. 

Dyplomy i nagrody dla wyróżniających się uczniów wręczył wójt – Wła-
dysław Sadowski i dyrektor GOK – Mieczysław Marek. (red)

Muzycy zakończyli 
naukę
21 czerwca odbyło się zakończenie roku szkol-
nego dla uczniów Ogniska Muzycznego Gminne-
go Ośrodka Kultury w Kamienicy. 

KULTURA
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W Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy spotkanie 
z  tej okazji odbyło się 22 maja br. Podziękowanie za co-
dzienny trud, wysiłek i wszelkie starania włożone w  re-
alizację  twórczych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury lo-
kalnej pracownikom tej instytucji złozyli: dyrektor GOK 
– Mieczysław Marek, przedstawiciele samorządu Gminy 

Kamienica: wójt – dr Władysław Sadowski oraz przewod-
niczący  Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy 
– Stefan Kuchnia.

Spotkanie było również okazją do wspólnej rozmowy na 
temat dalszych działań w zakresie krzewienia kultury w na-
szej „Małej Ojczyźnie”. (red)

Dzień Działacza Kultury

Dzień Działacza Kultury i Bibliotekarza to święto pracowników, którzy podej-
mują zadania związane z upowszechnianiem kultury oraz pracują w bibliote-
kach lokalnych. 
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6 czerwca 2018 
r. młodzi wokali-

ści ze wszystkich 
szkół i  przedszko-

li gminy Kamienica 
walczyli o  najlepsze miejsca 
na XXI Międzyszkolnym Fe-
stiwalu Piosenki Dziecię-
cej „Rozśpiewana Szkoła” –
Szczawa 2018. 

W  tegorocznym festiwalu udział 
wzięło 50 młodych artystów. W czte-
rech kategoriach oceniało ich jury 
w składzie: Sylwia Hołyńska, Halina 
Ruppel i Paweł Miśkowicz. Laureata-
mi zostali:

KAT. I  oddziały przedszkolne (dzie-
ci 3-6 lat)

1 miejsce - Aleksandra Wierzycka 
(SP Zalesie), 2 m. - Julita Rucińska (SP 
1 Szczawa) i Sabina Szczepaniak (SP 
Zalesie), 3 m. - Milena Rucińska  (SP 
1 Szczawa) i Michalina Wierzycka (SP 
Zalesie).

Wyróżnienie: Mateusz Barnaś (SP 

Zasadne), Mateusz Twardowski (Przed-
szkole Samorządowe w  Kamienicy) 
i Magdalena Pawlik (SP 1 Szczawa).

KAT. II - klasy I-III
1 m. - Bartosz Gierczyk (SP Zasadne), 

2 m. - Oliwia Augustyn (SP 1 Kamieni-
ca) i Jakub Hyrc (SP Szczawa 1), 3 m. - 
Jakub Rusajczyk (SP 2 Szczawa) i Anna 
Mikołajczyk (SP 2 Kamienica).

Wyróżnienie: Zuzanna Opyd (SP 2 
Szczawa), Kornel Król (SP 1 Kamieni-
ca) i Karol Mikołajczyk (SP 1 Szczawa).

KAT. III - klasy IV-VI
1 m. - Joanna Rucińska (SP 1 Szcza-

wa), 2 m. - Anna Więcławek (SP 2 Ka-
mienica) i  Marta Wąchała (SP 1 Ka-
mienica), 3 m. - Marlena Opyd (SP 1 
Szczawa) i  Aleksandra Rusnak (SP 2 
Szczawa).

Wyróżnienie: Patrycja Faron (SP 1 
Kamienica), Jolanta Wierzycka (SP 
Zalesie) i  Wiktoria Owsianka (SP 2 
Kamienica).

KAT. IV - klasa 7 i klasy gimnazjalne
1 m. - Zuzanna Rusnak (SP 1 Szcza-

wa), 2 m. - Patrycja Podgórni (SP 2 

Kamienica), 3m. - Barbara Domek (SP 
1 Szczawa) i  Katarzyna Opyd (SP 2 
Szczawa).

Wyróżnienie: Klara Rokosz (SP 2 
Szczawa).

W przerwie festiwalu z programem 
artystycznym wystąpili najmłodsi 
uczniowie tutejszej szkoły. Wśród hono-
rowych gości festiwalu byli: wójt - Wła-
dysław Sadowski i dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury - Mieczysław Marek. 

Atrakcyjne nagrody ufundowane zosta-
ły przez sponsorów, którym organizatorzy 
serdecznie dziękują. Są to: Bank Spółdziel-
czy w Limanowej, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Kamienicy, Międzyzakładowa Komisja 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświa-
ty w  Kamienicy, Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Szczawie, Teresa Ku-
ziel - Piekarnia w Szczawie, Paweł Domek 
– GORVITA, Jolanta i  Jarosław Mikołaj-
czyk ze Szczawy, Rozlewnia Wód Mineral-
nych w Szczawie, Anna Mikołajczyk - Apteka 
w Szczawie, Jolanta Mikołajczyk - Delikatesy 
Centrum w Łącku, INFOnet - Wacław Maj-
chrzak, Centrum Ubezpieczeń „Talar”. (red)

KULTURA

Festiwal ROZŚPIEWANA SZKOŁA
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Dzień zmagań z ortografią
16 maja br. zwycięzcy szkol-
nych etapów konkursu orto-
graficznego przystąpili do 
dalszych zmagań z ortografią. 
Tym razem wzięli udział w ko-
lejnych (V już) edycjach Gmin-
nych Konkursów Ortograficz-
nych: „Mistrz Ortografii” - dla 
uczniów szkół podstawowych 
i  „Z  ortografią za pan brat” - 
dla uczniów klas gimnazjal-
nych.

Gospodarzem walczących z popraw-
nością zapisu dla obydwu kategorii wie-
kowych była Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Bohaterów Warszawy w Kamieni-
cy. Współorganizatorem konkursu dla 
grupy młodszej - Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Zasadnem. 
Honorowy patronat nad nim objął Wójt 
Gminy Kamienica.

Etap gminny zgromadził 13 uczest-
ników – reprezentantów szkół podsta-
wowych i 9 uczniów – przedstawicieli 
klas gimnazjalnych. Wszyscy przystąpi-
li do dwu części: testowej oraz dyktan-
da, sprawdzających sprawność ortogra-
ficzną i  interpunkcyjną, opracowanych 
dla każdej grupy wg założeń odrębnych 

regulaminów.
Na zwycięzcę konkursu w pierwszej 

kategorii wiekowej czekały nagrody: ty-
tuł „Mistrza Ortografii”, nagroda spe-
cjalna „Pióro Wójta” i nagroda rzeczo-
wa. Zdobywcy II i III miejsca otrzymali 
nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Tytuł „Mistrza Ortografii” przewi-
dziany był również w regulaminie kon-
kursu dla uczniów byłych gimnazjów. 
Ponadto osoby, które zajęły I i II miej-
sce otrzymały kwalifikację do etapu re-
gionalnego - Podhalańskiego Konkur-
su Ortograficznego o Nagrodę Rektora 
PPWSZ w Nowym Targu.

Wyniki uczniów szkół podstawowych: 
I miejsce - Magdalena Gagatek (SP 1 
w Szczawie), II m. - Wioleta Wiatr (SP 
2 w Kamienicy), III m. - Anna Hilgier 
(SP 1 w Kamienicy).

Wyniki uczniów oddziałów gimna-
zjalnych: I miejsce - Klaudia Jurkowska 
(SP 1 w Szczawie) II m. - Oliwia Faron 
(SP 1 w Kamienicy), III m. - Angelika 
Kopciak (SP1 w Szczawie).

Wszyscy uczestnicy tegorocznych 
zmagań z ortografią - w obydwu gru-
pach wiekowych - otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i  nagrody rzeczowe. 
(red)

W gronie twórców
Janina Kajzar ma 62 lata i od urodzenia  mieszka w  szczawie. Ma męża, dwie 
córki i jednego syna oraz siedmioro wnucząt. Jako twórczyni ludowa kultywuje re-
gionalną tradycję rękodzielniczą. Jest członkinią stowarzyszenia  seniorów w Gmi-
nie kamienica. Była przewodniczącą koła Gospodyń Wiejskich w szczawie oraz 
członkinią  stowarzyszenia Twórców 
Ludowych w Nowym sączu (siedziba 
w Limanowej). zajmuje się haftem krzy-
żykowym, robótkami szydełkowymi i bi-
bułkarstwem,  jak również nieco nowo-
czesnymi metodami. zamiłowanie do 
rękodzieła miała  już od dziecka, kiedy 
to podglądając swoją mamę, nabierała 
artystycznych umiejętności.  Twórczość  
ludowa dla pani Janiny jest odskocznią 
od codzienności  i choroby, jest dla niej 
wielką satysfakcją i czymś, co kocha. 
swój talent przekazała swoim córkom 
oraz dzieciom, młodzieży i dorosłym 
podczas warsztatów organizowanych 
w świetlicach środowiskowych.  Jej 

prace prezentowane były na wystawach w Limanowej, Wiśniczu oraz 
na terenie gminy kamienica. cieszyły się dużą popularnością w sta-
nach zjednoczonych, we Włoszech  i  Niemczech. Pani Janina  została 
wyróżniona przez stowarzyszenie razem dla regionu z Limanowej  za 
wzorową współpracę, a w  roku 2017 otrzymała nagrodę skT sądecza-
nin 2017. (e.c.)

KULTURA

ONA TO KOCHA



Orkiestra Dęta im. św. Floriana ze Szczawy koncertowała na obchodach
 Jubileuszu 50-lecia Orkiestry Dętej z Dobrej. 

3 czerwca odbyły się obchody 
Jubileuszu 50-lecia Orkiestry Dę-
tej przy OSP w  Dobrej, w  których 
udział wzięła Orkiestra Dęta im. 
św. Floriana ze Szczawy. Uroczysto-
ści rozpoczęły się Mszą św. w Sank-
tuarium Matki Bożej Szkaplerznej 
w  Dobrej. Następnie uczestnicy 
prowadzeni przez orkiestry dęte 
ze Szczawy, Mszany Dolnej, Słop-
nic, Skrzydlnej i Dobrej udali się do 
parku im. Małachowskich, gdzie 
odbyły się oficjalne uroczystości 
jubileuszu, w tym koncert orkiestr.

Zwieńczeniem występu było 
wspólne wykonanie utworu „Do-
brzańskie melodie” przez zapro-
szone orkiestry. (red)

Koncertowali na jubileuszu
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Zdobyli 
Jasień
24 czerwca br. odbyła się kolej-
na z cyklu pieszych wędrówek, 
organizowanych w  ramach te-
gorocznej edycji akcji „Odkryj 
Beskid Wyspowy”, których tym 
razem organizatorem była Gmi-
na Kamienica. Turyści zdobyli 
Jasień (1062 m n.p.m.).

Na szczycie gości w imieniu organi-
zatorów powitał Wójt Gminy Kamie-
nica – dr Władysław Sadowski. Mszę 
świętą sprawowali: ks. Paweł Jakób (po-
chodzący z  Kamienicy), który od 17 
lipca podejmie pracę na misjach w Biro 
k. Cotonu w Beninie (Afryka Wschod-
nia) i ks. Maciej Cepielik – neoprezbiter 
z Kamienicy.

Uczestnikiem z  najdalszego zakąt-
ka Polski okazała się Magdalena Florek 
z Warki k. Warszawy, natomiast z najod-
leglejszego miejsca na świecie ks. Paweł 
Jakób z Biro k. stolicy Beninu Cotonu. 

Najmłodszym zdobywcą góry została 
Maja Capek (4,5 roku/) z Tokarni, zaś 
najstarszym 83-letni Andrzej Szczurek 
z Nowego Sącza. 

W konkursie wiedzy o Beskidzie Wy-
spowym pierwsze miejsce zajął Łukasz 
Kalec z  Dobrej, drugie – Anna Ma-
mak z Lipowego, trzecie – Ewa Gruca 
ze Skomielnej Białej. Nagrody wręczył: 
dr Władysław Sadowski – Wójt Gminy 

Kamienica. 
Ponadto komisja konkursowa wybrała 

najmilszych uczestników. Zostali nimi: 
Elżbieta Franczyk z Zalesia oraz Wie-
sław Wierzycki ze Zbludzy. 

Oprawę wokalno-muzyczną i koncert 
dla uczestników przygotowała kape-
la góralska w składzie: Wojciech Citak, 
Dawid Faron, Andrzej Syjud i Jarosław 
Kulig oraz członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Zalesia. 

Transportem i pomocą służyli druho-
wie z OSP Zalesie, Zbludzy i Zasadne-
go oraz sołtys Kamienicy Górnej – Jan 
Kulig. 

Potrawami regionalnymi i wypieka-
mi tradycyjnymi częstowały członkinie 
KGW z Zalesia.

Tegoroczna akcja Odkryj Beskid Wy-
spowy wspierana jest przez Wojewódz-
two Małopolskie w  ramach konkursu 
„Małopolska Gościnna”. (red)



Z terytorialsami bezpieczniej
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Różne

RÓŻNE

Ich zadaniem jest wspieranie i obrona swoich lo-
kalnych społeczności. Motto, noszone w sercu i na 
mundurze to: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nie 
ważne, czy zagrozi nam nieprzyjaciel, tragiczne zda-
rzenie losowe, czy rozszalały żywioł natury, mają 
służyć nam pomocą. Wojska Obrony Terytorialnej, 
bo o nich mowa, rozpoczynają rekrutację w naszym 
regionie.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty rodzaj Sił 
Zbrojnych RP (obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Ma-
rynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych). W naszym regionie 
formuje się 11 Małopolska Brygady Obrony Terytorialnej. 
W styczniu 2018 r. na jej dowódcę wyznaczony został płk 
Krzysztof Goncerz, wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Po-
wietrznodesantowych. Dowództwo brygady i pierwszy z pla-
nowanych czterech batalionów lekkiej piechoty mają stacjo-
nować w Krakowie (Kraków - Rząska), w kolejnych latach 
powstaną pododdziały w Tarnowie, Zakopanem i Oświęcimiu. 
Do czasu ich utworzenia ochotników z całego województwa 
rekrutuje batalion krakowski.

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej swoje zada-
nia będzie pełnić w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Teryto-
rialsi mają stanowić wsparcie dla społeczności lokalnej, np. 
poprzez udział w zwalczaniu skutków katastrof i klęsk żywio-
łowych, ewakuacji ludności z zagrożonych terenów, czyli po-
przez realizację przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzy-
sowego (we współpracy z pozamilitarnymi ogniwami systemu 
obronnego państwa). Na wypadek wojny jednostka przezna-
czona jest do prowadzenia działań taktycznych samodzielnie 
lub we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w Stałym 

Rejonie Odpowiedzialności, czyli - mówiąc potocznie - w swo-
im regionie. 

O  przyjęcie do Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) 
mogą się starać zarówno osoby bez przeszkolenia wojskowe-
go, jak i żołnierze rezerwy, bez względu na płeć, kwestie świa-
topoglądowe czy przynależność organizacyjną. Wymagane jest 
polskie obywatelstwo, stan zdrowia pozwalający na odbywanie 
służby, wiek w przedziale 18-55 lat oraz niekaralność. 

Jak zostać terytorialsem? Po pierwsze trzeba złożyć w WKU 
wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej, a na-
stępnie przybyć na zapoznanie się z jednostką wojskową oraz 
przejść postępowanie rekrutacyjne - rozmowę kwalifikacyjną 
z zakresu wiedzy ogólnowojskowej (komisja zweryfikuje tak-
że dołączone do wniosku dokumenty). Przygotowanie do roz-
mowy ułatwią materiały zamieszczone na oficjalnej stronie 
internetowej. Kolejnym etapem dla zakwalifikowanych osób 
będzie Wojskowa Komisja Lekarska i badania psychologicz-
ne, a po uzyskaniu orzeczenia komisji pozostanie czekanie na 
kartę powołania, którą doręczy WKU.

Postępowanie rekrutacyjne dla ochotników rusza w Mało-
polsce już z końcem maja. Zachęcamy do składania wniosków 
o powołanie do służby w TSW oraz do bliższego zapoznania 
się ze swoją przyszłą jednostką wojskową.

Wszelkie informacje na temat służby w WOT oraz rekruta-
cji i szkoleń ochotnicy mogą uzyskać w najbliższej Wojskowej 
Komendzie Uzupełnień: w Krakowie, Tarnowie, Nowym Tar-
gu, Oświęcimiu lub Nowym Sączu oraz na oficjalnej stronie 
formacji: www.terytorialsi.mil.pl

Oficer prasowy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej  
p. o. mjr Bartosz Kubal



Mistrzostwo Polski
Kamienicka drużyna DIAMOND CHEER przywiozła z Mi-

strzostwa Polski Cheerleaders złoty medal. Okazała się najlep-
sza w kategorii Junior Młodszy - All Girl.

W dniach 21 - 23 kwietnia w Chorzowie miały miejsce XXI 
Mistrzostwa Polski Cheerleaders. Przez 3 dni w hali Miejskie-
go Ośrodka Rekreacji i Sportu rywalizowało ze sobą 150 ze-
społów i 54 dywizje taneczne. Wystąpiło łącznie ponad dwa 
tysiące zawodniczek i zawodników z całej Polski, których oce-
niało 30 sędziów z czterech krajów. 

W mistrzostwach udział wzięły dwa kamienickie zespoły 
DIAMOND CHEER z sekcji cheerleaders, działającej przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Drużyna składają-
ca się z zawodniczek w wieku 5 - 13 lat wywalczyła w kategorii 

Junior Młodszy - All Girl Mistrzostwo Polski. Drugi zespół 
występujący w kategorii Junior - Group Stunt All Girl zajął 
ostatecznie szóste miejsce.

Pięciokrotnie na podium 
9 czerwca br. w Zabrzu odbył się VII Międzynarodowy Tur-

niej Cheerleaders „Cheermania 2018”. W trzech różnych blo-
kach i odmiennych kategoriach wiekowych zmierzyło się kil-
kadziesiąt polskich i zagranicznych zespołów, w tym drużyny 
z kamienickiej sekcji cheerleaders DIAMOND CHEER. 

Dzięki dużej pracy - cotygodniowych treningów, efekty są 
ogromne i satysfakcjonujące. Podopieczne trenera Mirosława 
Haczka zaprezentowały się w kilku kategoriach, stając pięcio-
krotnie na podium (dwa I miejsca i trzy III miejsca). (red)

Sukcesy naszych cheerleaderek
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DIAMOND CHEER na Międzynarodowym Turnieju Cheerleaders „Cheermania 2018” 

Spotkanie w GOK po mistrzostwach
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Święto Patrona Szkoły połączone z Dniem Matki 
to doskonała okazja do integracji środowisko-
wej. Jest spotkaniem społeczności szkolnej, 
emerytowanych pracowników szkoły, rodzi-
ców i duchowieństwa. To piękny, pełen wzru-
szeń i  bogaty w  treści wychowawcze dzień. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ca-
łej społeczności szkolnej. Przewodniczył jej ksiądz An-
toni Król, zaś Słowo Boże wygłosił ksiądz prałat Kazi-
mierz Pach, który w  piękny sposób przybliżył postać Marii 
Konopnickiej. 

Dalsza część obchodów miała miejsce w szkole. Przebie-
gała w atmosferze ciepła i serdeczności. Laureaci konkur-
su recytatorskiego zaprezentowali piękne wiersze Patronki. 
Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas młodszych zabra-
ły wszystkie Mamy w krainę baśni „Na jagody”. Jagodowe 
zbiory okazały się bardzo obfite i każde dziecko obdarowa-
ło swoją Mamę dorodną jagódką. Mali aktorzy wspaniałym 
występem artystycznym pragnęli wyrazić miłość i wdzięcz-
ność swoim drogim Mamusiom. 

Członkowie szkolnego koła teatralnego zadedykowali Ma-
mom spektakl „Demeter i Kora”. Dali w nim popis doskona-
łych umiejętności aktorskich. Na twarzach Mam malowało 
się wzruszenie i duma ze swoich zdolnych dzieci. 

Po odśpiewaniu „Sto lat” i wręczeniu upominków wszyst-
kie Mamy zaproszono na słodki poczęstunek.

Recytacje, inscenizacje utworów Marii Konopnickiej, jak 
również lapbooki wykonane przez uczniów klas starszych 
w ramach szkolnego konkursu „Mój lapbook o Patronce” 
są dowodem na to, że jest to postać uczniom dobrze znana, 
a jej twórczość lubiana i rozpowszechniana. (red)

RÓŻNE/SPORT

Święto Patrona Szkoły i Dzień Matki 
w Szkole Podstawowej w Zasadnem



16 maja 2018 r. w Samorządowym Przedszkolu w Kamienicy odbyło się wręczenie nagród laureatom 
Gminnego Konkursu Plastycznego „Kochająca się rodzina z uzależnieniem wygrywa”. 

Laureatami konkursu zostali: 
I miejsce - Gabriela Siekierczak (Sa-
morządowe Przedszkole w  Kamie-
nicy), II m. – Eliza Chryczyk (Szko-
ła Podstawowa w  Zalesiu), III m. 
– Krzysztof Florek (Szkoła Podsta-
wowa w  Zalesiu). Wyróżnienia: Se-
bastian Gancarczyk (Szkoła Podsta-
wowa w Zalesiu), Nikodem Cepielik, 
Mateusz Wąchała, Malwina Kuzak 
z  Samorządowego Przedszkola 
w Kamienicy. Nagrody uczestnikom 
konkursu wręczyli: dyrektor mgr Ka-
tarzyna Garlicka – Chlipała, pełno-
mocnik Wójta Gminy d/s Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych – Zofia Kuchnia oraz Wójt 
Gminy Kamienica – dr Władysław 
Sadowski.

Za promowanie wśród przedszko-
laków zdrowego stylu życia oraz 
zaangażowanie w działania profilak-
tyczne organizatorki - mgr Agnieszka Hilgier i Małgorzata Kowalik otrzymały certyfikat: „Nauczyciel przyjazny 
rodzinie”. Na scenie gościnnie wystąpiły również zespoły: klarnetowy oraz puzonowy ze Szkoły Muzycznej 
I Stopnia z Łącka. Młodzi muzycy zaprezentowali szereg wyjątkowych utworów muzycznych, które zostały na-
grodzone gromkimi brawami publiczności. (red)

Najmłodsi odebrali nagrody

19 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Ka-
mienicy odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego dla słuchaczy Szkoły Językowej MA-
DISON.

Kursanci z Kamienicy i okolic, którzy uczęszczali na za-
jęcia prowadzone w  tutejszej świetlicy przez limanowską 
szkołę Centrum Języków Obcych Madison, przygotowali 
ciekawy i wesoły program artystyczny. Były to piosenki 
i skecze przedstawione w języku angielskim. Po części ar-
tystycznej nastąpiło rozdanie dyplomów. (red)

Zakończenie roku w szkole 
językowej
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Robert Faron liderem 
Ligi Biegów Górskich

W klasyfikacji Ligi Biegów 
Górskich wśród mężczyzn 
na prowadzeniu umocnił 
się Robert Faron z Zalesia 
(Salco Garmin Team).

Początek lipca zafundował bie-
gaczom Ligi Biegów Górskich 
Dare 2b dwie imprezy na łącznie 
5 dystansach: trzy w ramach Fe-
stiwalu Biegowego Pilska i dwa 
na Jawornik (10 i 21km).

Po raz kolejny świetnie zapre-
zentował się Robert Faron, któ-
ry w biegu na Pilsko, pomimo że 
biegi alpejskie nie są jego specjal-
nością, zajął 6 miejsce i umocnił 
się na pozycji lidera.

Klasyfikacja open mężczyzn:
1. Robert Faron (Salco Garmin 

Team) – 1.510 pkt  
2. Bartosz Gorczyca (Salco 

Garmin Team) – 1.340 pkt 
3. Mariusz Miśkiewicz (Bie-

giem Przez Chybie) – 985 pkt 
(red)



Już po raz trzeci młodzi piłkarze z MUKS Halny Kamieni-
ca brali udział w Finale Ogólnopolskiego Turnieju Piłki 
Nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 
w Warszawie. W 2014 r. drużyna w kategorii U10 zajęła 
trzecie miejsce, a w 2016 r. w kategorii U12 wywalczyła 
drugie miejsce. 
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W  dniach 29 kwietnia - 2 maja 
w Warszawie odbyły się Finały Ogól-
nopolskie Turnieju „Z Podwórka na 
Stadion o  Puchar Tymbarku”, które 
zgromadziły 64 najlepsze drużyny 
do lat 10 i  12 z  całej Polski. Woje-
wództwo małopolskie w  kategorii 
U 12 chłopców reprezentowała dru-
żyna MUKS Halny Kamienica.

- Po krótkim zgrupowaniu w  Zako-
panem wyjechaliśmy do Warszawy bar-
dzo zmobilizowani - mówi trener Janusz 
Piotrowski. Pierwsze spotkanie rozegra-
liśmy z  reprezentacją województwa pod-
karpackiego, pokonując AMO Rzeszów 
2:1 (br. P. Biedroń, P. Łazarz). W  dru-
gim meczu z Jedynką Krasnystaw straci-
liśmy szybko bramkę i mimo paru sytuacji 

bramkowych, przegrywamy 1:0. Trzeci 
mecz musieliśmy wygrać, więc zaczęliśmy 
grać ofensywnie, tworząc sytuacje bram-
kowe - niestety przeciwnik (SP Ostróda) 
to wykorzystał wygrywając 2:1. Ostatecz-
nie zajęliśmy trzecie miejsce w  grupie. - 
Na drugi dzień graliśmy w małym f inale 
o miejsca 9 - 16. Drużyna po pechowych 
porażkach w pierwszym dniu nie podnio-
sła się - przegrywamy dwa mecze, jeden 
wygrywamy i  zajmujemy ostatecznie 15 
miejsce. 

- Chciałbym podziękować zawodnikom 
za walkę, pomimo kontuzji wchodzili na 
boisko i  walczyli do końca. Myślę, że ta 
nauka zaprocentuje na przyszłość. Jeste-
śmy dumni, że znaleźliśmy się wśród szes-
nastu najlepszych drużyn w Polsce. (red)

Wystąpił w reprezenta-
cji Małopolski

Kacper Czepielik MUKS Halny wy-
stąpił w reprezentacji Małopolski na 
turnieju REGIONAL U14 CUP. 

W dniach 15-17 czerwca w węgier-
skim Gyor odbył się Międzynarodo-
wy Turniej „V 4 Regional U-14 Cup”, 
w którym uczestniczyło sześć repre-
zentacji. Wygrała reprezentacja Ma-
łopolski. W piłkarskiej kadrze woje-
wództwa do lat 14 wystąpił Kacper 
Czepielik (MUKS Halny Kamienica). 

Uda się na zgrupowanie 
reprezentacji Polski

Zawodnik MUKS Halny Kamienica 
Kacper Zygmunt (rocznik 2006) został 
powołany przez Polski Związek Piłki 
Nożnej na tygodniowy obóz reprezen-
tacji Polski w ramach Letniej Akade-
mii Młodych Orłów dla najlepszych 
młodych piłkarzy w Polsce. Zgrupo-
wanie odbędzie się w dniach 22 – 29 
lipca 2018 r. w Gniewinie. (red)

MUKS HALNY Kamienica 

Halny dzielnie walczył w finale

SPORT
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Dwa trzecie i jedno czwar-
te miejsce - to bilans MUKS 
Halnego na turnieju w Niem-
czech. 

W dniach 18 – 21 maja 2018 r. dru-
żyny U12, U10, U9 MUKS Halny 
Kamienica brały udział w Międzyna-
rodowym Turnieju Piłki Nożnej „BA-
VARIA CUP 2018” w Karlsfeld koło 
Monachium (Niemcy).

- Drużyna U12 chłopców rozegrała bar-
dzo dobry turniej i  powinna ten turniej 
wygrać, niestety sędzia w półf inale zrobił 
wszystko, by drużyna niemiecka przeszła do 
finału i   tym samym zajęliśmy ostatecznie 

trzecie miejsce - relacjonuje prezes, 
a  zarazem trener MUKS Halny 
Janusz Piotrowski.

Skład drużyny: A.Opyd, S. Mi-
kołajczyk, A. Witteczek, K. Zyg-
munt, B. Majewski, K. Czepie-
lik, M. Miłkowski, P.Biedroń, P. 
Łazarz, P. Jawor. K. Gromala, M. 
Kusyk 

-  Drużyna U10 po pierwszym 
przegranym meczu w grupie zagrała 
dalej z wielką determinacją i dopie-
ro w półfinale przegrała z Włocha-
mi (był to najlepszy mecz w katego-
rii U10!), po czym wygrywają ostatni mecz 
i także zajmują trzecie miejsce.

Skład drużyny: M. Pachut, 
R. Mikołajczyk, K. Mikołaj-
czyk, J. Syktus, A. Konopka, J. 
Groń, F. Opyd, O. Wierzycki, D. 
Ochman.

- Drużyna U9 pierwszy dzień mia-
ła bardzo dobry, trzy mecze wygrane, 
niestety drugi dzień zaczął się od pe-
chowej przegranej, a potem spotkali-
śmy się z bardzo dobrymi drużynami 
niemieckimi i ostatecznie zajmujemy 
czwarte miejsce.

Skład drużyny: K. Wąchała, K. 

Faltyn, B. Groń, Sz. Plata, P. Ruciński, 
S. Wnęk, B. Gierczyk, G. Gierczyk, M. 
Pięta.

- W ostatni dzień pobytu zwiedzili-
śmy Alianz Arenę w Monachium, na 
której gra Bayern Monachium. Do-
datkową wielką atrakcją było muzeum 
i sklep, w którym zakupiliśmy pamiąt-
ki i pełni wrażeń udaliśmy się w drogę 
powrotną do Polski.

- Bardzo dziękuję zawodnikom za posta-
wę na boisku, rodzicom za pomoc przy or-
ganizacji i  opiekę nad dziećmi podczas po-
bytu na turnieju, a także sponsorom, dzięki 
którym wyjazd mógł dojść do skutku. (red)

22 czerwca br. MUKS Halny 
Kamienica zorganizował 
piknik rodzinny dla zawodni-
ków, rodziców i wszystkich 
osób, które są związane 
z klubem (około 200 osób). 

- Zaczęliśmy od meczów piłkarskich na or-
liku (grupa chłpców) oraz w sali gimnastycznej 

(grupa siatkarska dziewcząt) Każda grupa rywali-
zowała ze swoimi rodzicami, pokazując, czego klubowicze nauczyli się 
na zajęciach. Na boisku pokazali się również byli zawodnicy, wycho-
wankowie naszego klubu – rodzice, którzy bardzo ambitnie walczyli, 
przy czym było dużo zabawy i śmiechu – relacjonuje prezes MUKS 

Halny Kamienica Janusz Piotrowski.
W drugiej części pikniku, dzięki uprzejmo-

ści, właścicieli dworku GORCE w Kamienicy 
nastąpiło podsumowanie sezonu piłkarskie-
go 2017/2018. Każdy trener powiedział kil-
ka słów na temat swojej grupy treningowej:

Danuta Kalicińska (piłka siatkowa dziew-
cząt) podkreśliła, że po roku treningów 
dziewcząt widać wyraźny postęp, o  czym 
świadczą wyniki gier ligowych, Mateusz Wą-
chała (roczniki 2009 i 2007) zaznaczył, że 
Żaki (2009) zakończyły ligę na bardzo do-
brym II miejscu, a rocznik 2007 w II lidze 

LPPN zajął I m. Rafał Franczyk, podsumowując pracę z rocz-
nikiem 2011 i młodsi (skrzaty) oraz 2010 (młodszy żak) mówił, 
że Skrzaty to drużyna, która w lidze LPPN wygrała 6 turnie-
jów i bezapelacyjnie zajęła I m. Rocznik 2010 to również bar-
dzo utalentowani chłopcy, którzy grali w lidze jako młodsze 
żaki, a najlepsi wspomagali rocznik 2009 w lidze i turniejach. 

Podczas pikniku podziękowano także wszystkim rodzicom 
za całoroczną pomoc oraz sponsorom. A po części oficjalnej 
zorganizowano dla wszystkich gry i zabawy, które przyspo-
rzyły wiele emocji i radości, zarówno dzieciom jak i rodzicom.

W spotkaniu klubowiczom i  ich miłośnikom towarzyszy-
li wójtowie: Gminy Kamienica – Władysław Sadowski oraz 
Gminy Łącko – Jan Dziedzina, którzy wspierają działalność 
klubu. (red)

BAVARIA CUP 2018 (Karlsfeld) Niemcy

Piknik rodzinny na zakończenie sezonu klubowego
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Poziomo: 3) rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec, 6) prowizoryczny 
budynek, 11) spuścizna, 12) kończy grecki alfabet, 13) mieszkaniec państwa z Monrovią, 14) zrzęda, 15) botaniczny 
lub zoologiczny, 16) drzewo liściaste, częste na terenach podmokłych, 17) zły duch, 19) mężczyzna o ciemnych 
włosach, 20) samiec świni, 21) wytykanie sobie samemu błędów, 23) stolica Egiptu, 25) projekt, 27) duński filozof (zm. 
1855), prekursor egzystencjonalizmu, 30) żona Henryka VIII, 32) dostojnik kościelny, 33) nadzienie, 35) w 
pierścionku, 36) duży pies myśliwski, 37) wszechświat, 38) pomówienie, 39) duża jaszczurka z Komodo, 40) 
najdłuższy równoleżnik, 41) państwo w Oceanii ze stolicą Nuku’alofa, 42) cząstka utworu muzycznego, składająca się 
z dwu lub więcej motywów.        
 

Pionowo: 1) z wojska – to dezercja, 2) prawa ręka dyrektora, 3) piętro widowni teatralnej, 4) przyjęcie, które często 
kończy się pod stołem, 5) trąba powietrzna, 6) do kupienia w cukierni, 7) od wódki krótki, 8) oprzęd jedwabnika, 9) 
powtarza się w piosence, 10) chiński dostojnik, 18) ogon zająca, 20) sakrament tylko dla kawalerów, 22) mieszkanka 
średniowiecznego miasta, 23) fałsz, nieprawda, 24) miasto w Turyngii z zakładami optycznymi, 26) obszar wzdłuż 
największej rzeki Ameryki Południowej, 28) utwór o tematyce biblijnej, nie umieszczony w kanonie biblijnym, 29) 
wojskowa odznaka w kształcie różyczki, 31) ciągnie wilka do lasu, 32) cecha cielęcia, co dwie krowy ssie, 33) przód 
kamienicy, 34) pewność siebie.       

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 – 20, utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać 
do  31  sierpnia  2018 r.  na adres GOK  w Kamienicy. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy 
nagrody. 

Za rozwiązanie krzyżówki nr 109, której hasło brzmi: „Nie ma reguły bez wyjątku”, nagrody ufundowane przez Barbarę 
Faron - nauczycielkę, pisarkę wylosowali: Karolina Syjud z Zasadnego, Eugeniusz Rusnak z Bielska Białej. Nagrody do 
odebrania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.  
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PRYMICJE KSIĘDZA MACIEJA CEPIELIKA

Przywitanie przez kamienicką wspólnotę parafialną



OGNISKO MUZYCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAMIENICY

Zakończenie kolejnego roku szkolnego


