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…Z samorządu
Gmina Kamienica stawia na sport i rekreację.

Zakończyła się realizacja boisk sportowo rekreacyjnych - w Zalesiu i Szcza-
wie. Obydwa boiska zostały odebrane i oddane do użytku, więc dzieci i mło-
dzież, a także osoby starsze mogą z nich w pełni korzystać i rozwijać swoje 
umiejętności sportowe oraz utrzymywać sprawność fizyczną. Boisko re-
kreacyjno sportowe w Szczawie wykonano trochę inną technologią niż to 
w Zalesiu. Na wzmocnionej podbudowie tłuczniowo- żwirowej wykonano 
dwie warstwy poliuretanowe, przepuszczalne. Na  warstwę poliuretanową, 
tzw. warstwę stabilizującą ET o grubości 30 mm położoną bezpośrednio na 
4 warstwach żwirowo - tłuczniowych wykonano natrysk właściwej warstwy 
poliuretanowej o grubości 13 mm. Obydwie warstwy są przepuszczalne, co 
gwarantuje większą trwałość i  elastyczność. Boisko sportowo - rekreacyj-
ne w Zalesiu wykonano na podbudowie betonowej, zbrojonej, na którą po-
łożono  warstwę poliuretanową o grubości 13 mm. Obydwa boiska objęte są  
3 -letnią gwarancją.

Na kolejne boisko sportowo - rekreacyjne przy SP2 w Kamienicy pod-
pisano umowę, która gwarantuje wykonanie boiska do końca października 
przyszłego roku.  

Wniosek o dofinansowanie boiska sportowo - rekreacyjnego w Zasadnem, 
po pozytywnej ocenie formalno – prawnej, znalazł się na liście rezerwowej. 
Czekamy teraz na zwiększenie środków finansowych przez Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego na tę inwestycję.

Zmodernizowano również stadion sportowy w Zalesiu. Polegało to na ze-
rwaniu warstwy wierzchniej, wykonaniu nowych drenaży warstwy żwirowej 
odsączającej następnie położono  na to ziemię i humus oraz posiano specjal-
ną trawę. Wcześniej dokupiono 13 arową działkę na poszerzenie stadionu, 
którego wymiar nie będzie obecnie odbiegał od standartowych stadionów 
w  regionie. Na wiosnę oddano do użytku salę gimnastyczną przy Szkole 
Podstawowej w Zalesiu.

Z inwestycji rekreacyjnych oddano do użytku park rekreacyjno - przyrod-
niczy przy amfiteatrze Saturn w Kamienicy. Cieszy nas bardzo duże zainte-
resowanie tym terenem. Wiele osób, w tym dzieci i młodzież korzysta z placu 
zabaw, skateparku, jak również z  terenów spacerowych z małą architektu-
rą. Dużym zainteresowaniem cieszy się również szlak spacerowy na Gorce 
z dwoma parkingami przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną 
Kamienica-Zasadne oraz przy skrzyżowaniu dróg Klimki, Faronówka i Gor-
cowiaki. Są to doskonałe miejsca do odpoczynku.

Krótki komentarz do zakończonego referendum lokalnego

Bardzo się cieszę z wyniku przeprowadzonego w ostatnich dniach referendum, które 
ze względu na niską frekwencję jest nieważne. Świadczy to o tym, że w zdecydowanej 
większości mieszkańcy gminy Kamienica nie chcą podziału, nie chcą tworzenia nowej 
gminy Szczawa. Cieszę się z dużej i ciągle wzrastającej wśród nas świadomości. Dzię-
kuję wszystkim, którzy tą  postawą udowodnili, że dbają o dobro całej gminy, jej miesz-
kańców. Gmina w obecnym kształcie ma z pewnością większe szanse dalszego rozwoju 
i życia na coraz wyższym poziomie.

Władysław Sadowski
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Następnie składali przysięgę po-
wstańczą o treści:

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogące-
mu, w Trójcy Świętej Jedynemu, Przenajświęt-
szej Matce Boskiej i Wszystkim Świętym, że 
od dziś dnia wstępuję na służbę Ojczyzny, 
wszystko co mam jej poświęcając. Będę po-
słusznym Władzy Narodowej w osobie wska-
zanego mi naczelnika i na pierwsze wezwanie 
wstawię się, nie zwlekając ani chwili. Nie będę 
się dowiadywać, ani rozpytywać, kto na czele 
Związku stoi, a wszystko, co usłyszę zacho-
wam w najgłębszej tajemnicy, nie mówiąc ani 
rodzicom, ni żonie lub dzieciom, ani też zna-
jomym. Tak mi Panie Boże dopomóż i  jego 
Matko Święta i Dziewico Przeczysta, Orędow-
niczko dusz naszych, jako ja pragnę dopomóc 
Ojczyźnie mojej! Amen.”

Po złożeniu przysięgi przez galicyj-
skich ochotników przerzucano ich nocą 
przez Wisłę, na drugi „rosyjski” brzeg, 
gdzie następnego lub drugiego dnia 
ochotnicy staczali swój pierwszy bój 
z Moskalami. Czasami był to dla nich 
pierwszy i ostatni bój, jeżeli przewaga 
Rosjan była druzgocąca. 

Ginęli wówczas na polu bitwy lub ran-
ni dostawali się do rosyjskiej niewoli. 

Jeśli udało im się wydostać z okrążenia, 
maszerowali lasami do najbliższego od-
działu, już operującego w Sandomier-
skiem czy Kieleckiem i  tam kontynu-
owali bój o niepodległość Ojczyzny.

Jak wspomniałem, nieocenioną rolę 
w rozwoju sytuacji powstańczej na Li-
manowszczyźnie odgrywał właściciel 
Kamienicy Maksymilam Marszałko-
wicz. Ten urodzony w 1804 r. szlach-
cic, syn Tomasza Marszałkowicza, był 
pod stałą „opieką” policji austriackiej 
i licznych konfidentów z terenu Sądec-
kiego. Kuratela organów represji zabor-
cy trwała od co najmniej 1846 r., kiedy 
to Marszałkowicz zaangażował się, jak-
kolwiek na początku biernie, a potem 
czynnie, w przygotowania do powstania 
narodowego w Galicji. Dopiero wyda-
rzenia Wiosny Ludów 1848 r. ukazały 
spektrum możliwości Marszałkowicza, 
jego zalety organizacyjne i logistyczne 
w przygotowanie i trwanie, a następnie 
kierowanie Gwardią Narodową na Są-
decczyźnie. Za tę działalność był na-
tychmiast represjonowany, najpierw 
poprzez osadzenie go w sądeckim wię-
zieniu, a następnie w twierdzy Szpilberg 
koło Brna (stolicy Moraw). Po odbyciu 

kary wrócił do Kamienicy i rozpoczął 
prowadzenie pracy organicznej u wło-
ścian kamienickich, nie zaniedbując jed-
nakże patriotycznej agitacji w dworze 
kamienickim dla zwolenników niepod-
ległości Polski, zarówno wśród swoich 
zaufanych urzędników, jak i poddanych. 
Działalność tę prowadził jednak w kon-
spiracji i to na tyle skutecznie, że policja 
austriacka dysponująca ogromną siatką 
szpicli, jak i władze cyrkułu sądeckiego, 
nie znalazły jakichkolwiek niezbitych 
dowodów na prowadzenie „rewolucyj-
nej” działalności przez Marszałkowi-
cza. Trzeba też pamiętać, że władze au-
striackie, wyczulone na każde tchnienie 
rewolucyjnych czy radykalnych ruchów 
w Galicji w okresie po 1849 r., wyko-
rzystałyby jakikolwiek argument, aby 
tylko ponownie wtrącić do więzienia 
Marszałkowicza. 

Od początku lat 60-tych XIX wieku 
współpraca policji austriackiej z carską 
ochraną przebiegała bardzo intensyw-
nie i wielotorowo. Dość powiedzieć, iż 
komendantem policji we Lwowie, sto-
licy Galicji, okazał się tajny agent car-
skiej ochrany. Wspomniana współ-
praca jednej strony poprzez oficjalne 
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Wczoraj i dziś kamienicy

Uczestnicy Powstania 
Styczniowego 
z terenu Gminy kamienica (cz. 2)

Po przedostaniu się do miejsc werbunkowych ochotnicy przechodzili szybkie i z pewnością niepełne przeszkole-
nie wojskowe, prowadzone pod kierunkiem doświadczonych powstańców lub samego dowódcy oddziału. 

 obraz artura Grottgera pt. kucie 
kos (fragment cyklu Polonia)



spotkania szefów służb specjalnych 
państw zaborczych służyła zacieśnia-
niu kontaktów i dopracowywaniu takty-
ki zwalczania „ruchów rewolucyjnych”, 
w tym w szczególności na byłych zie-
miach polskich, z drugiej zaś strony po-
przez przekazywanie sobie wiadomo-
ści (zeznań schwytanych powstańców 
na terenie królestwa Polskiego, wywia-
dy i  raporty tajnych współpracowni-
ków, szpicli, donosicieli, karczmarzy, 
hotelarzy, wędrujących sprzedawców, 
kryminalistów, itp.) pozwalała stronie 
austriackiej skutecznie zwalczać w za-
rodku na poziomie gmin i obwodów ko-
mórki tworzących się delegatur Rządu 
Narodowego. Represje austriackie ude-
rzały nie tylko bezpośrednio w obywa-
tela-ochotnika powstańczego, ale także 
w jego rodzinę, znajomych i najbliższy 
krąg przyjaciół, również we właścicie-
la wsi, z której pochodził, w parafię czy 
w szkołę, gdyż najczęściej uczestnikami 
powstania styczniowego była młodzież 
akademicka (w wieku 14-17 lat), ucząca 
się w gimnazjach albo liceach w mia-
stach obwodowych.

Brak dekonspiracji pracy Maksy-
miliana Marszałkowicza w  Kamieni-
cy, zarówno przed 1863 r., jak również 
w trakcie trwania powstania stycznio-
wego, wydaje mu dzisiaj, po 150 latach, 
znakomite świadectwo doskonałej orga-
nizacyjnej roboty w dworze kamienic-
kim. O tym, że praca ta była skuteczna, 

świadczy nie tylko fakt, iż z  jego dóbr 
poszli ludzie walczyć o Niepodległą, ale 
także i  to, że dwór w Kamienicy stał 
się azylem bezpieczeństwa dla ludzi 
uciekających z Królestwa przed carską 
ochraną, która wysyłała za nimi listy 
gończe. Warto podkreślić, że często po-
licja austriacka nie miała w ogóle poję-
cia, że takie osoby przebywają na tere-
nie Kamienicy i w najbliższej okolicy.

Marszałkowicz był wielokrotnie prze-
słuchiwany od początków 1863 r., tak 
w Krościenku, jak i w Nowym Sączu, 
przez władze austriackie. Był notorycz-
nie nękany przez organa administra-
cji zaborczej, przez władze austriackiej 
skarbówki, pomawiany o  sprzyjanie 
„rewolucji w Rosji” przez różnego ro-
dzaju donosicieli (listy były anonimo-
we, a czasami tylko podpisane), także 
i przez osoby, którym w jakimś stopniu 
wcześniej pomagał. To była cena, jaką 
płacił za zaangażowanie się po stronie 
obozu patriotycznego w  Galicji. Re-
presje te nasiliły się z chwilą, kiedy do 
Kamienicy przyjechał Julian Tołłocz-
ko, były marszałek powiatu grodzień-
skiego na Litwie, dowódca organiza-
cji powstańczej na Grodzieńszczyźnie 
i uczestnik wielu bitew i potyczek z Mo-
skalami w okolicach Grodna, na Podla-
siu czy w Sandomierskiem. Był on dla 
caratu na tyle groźną personą, że re-
żim ten nie wahał się wysyłać za nim 
listy do Nowego Sącza, do Lwowa czy 
Wiednia tylko po to, aby go ujęto i do-
starczono Rosjanom. Ochronę nad J. 
Tołłoczko i  jego rodziną objął osobi-
ście Marszałkowicz, a miejscem schro-
nienia stał się dwór w Kamienicy. Po-
moc szybko przerodziła się w przyjaźń, 

którą wzmocniła miłość córki Marszał-
kowicza do Edwarda Tołłoczko, 30-let-
niego powstańca styczniowego, syna 
wspomnianego Edwarda. Już z począt-
kiem marca 1864 r. władze austriackie, 
poinformowane przez szpicla, wezwa-
ły rodzinę Tołłoczków na komisariat 
policji w Krościenku. Marszałkowicz 
poprzez swoich prawników i urzędni-
ków stanowczo bronił rodzinę z Litwy 
przed deportacją, co więcej - postarał 
się o wyrobienie im obywatelstwa au-
striackiego, co skutecznie zniechęciło 
ochranę carską przed dalszym stoso-
waniem przykrych represji wobec ro-
dziny Tołłoczków. Obywateli austriac-
kich trudno było bowiem ot tak zsyłać 
na Sybir, zwłaszcza że strona rosyjska 
nie przedstawiała wiarygodnych dowo-
dów popełnienia „przestępstw” przez 
pana Tołłoczko. Niedługo po Julianie 
Tołłoczko do Kamienicy przybył kolej-
ny powstaniec styczniowy, Feliks Go-
łębiowski. Przed wybuchem powsta-
nia był on guwernentem w Radomiu. 
Również i on uzyskał azyl u Marszał-
kowicza, i podobnie jak Tołłoczko, stał 
się przedmiotem zainteresowania taj-
nej policji austriackiej. Dnia 24 mar-
ca 1864 r. przed władzami austriacki-
mi piękne „świadectwo moralności” 
wystawił mu właściciel Kamienicy, 
co skutecznie zniechęciło Austriaków 
do stosowania dalszych szykan wobec 
Gołębiowskiego.

Przemysław Stanko
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 obraz artura Grottgera pt. obrona sztandaru (fragment cyklu Polonia)

Fragment raportu Naczelnika ob-
wodu Sądeckiego rządu Narodo-

wego z dnia 2 kwietnia 1864 r., 
skierowany do Naczelnika okręgu 
krakowskiego, w którym wzmian-

kuje o ofierze finansowej mieszkań-
ców powiatu limanowskiego

(fragment cyklu Polonia)



W niedzielę, 26 sierpnia br. w Zale-
siu odbyły się tegoroczne dożynki 
w Gminie Kamienica. Święto Plo-
nów rozpoczęła uroczysta Msza 
św. koncelebrowana przez ks. pra-
łata Kazimierza Pacha - rezydenta 
z Parafii Kamienica.

Zgodnie ze zwyczajem przygotowany 
przez mieszkańców osiedli  wieniec do-
żynkowy wraz z owocami tegorocznych 
zbiorów został złożony przy ołtarzu.

Po nabożeństwie barwny dożynkowy 
korowód, przy akompaniamencie Orkie-
stry Dętej im. św. Floriana ze Szczawy, 
przemaszerował na plac przy budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie 

odbyła się dalsza część rolniczego święta. 
W trakcie oficjalnego otwarcia obrzędu 
dożynkowego wójt gminy - Władysław 
Sadowski przywitał przybyłych na uro-
czystość gości oraz wyraził słowa uzna-
nia dla rolników za ich codzienny trud 
i ciężką pracę. 

Obrzęd dożynkowy rozpoczęło prze-
kazanie chleba wypieczonego z tegorocz-
nego ziarna przez starostów dożynek - 
Stanisławę Mamak i Stanisława Majdę 
na ręce gospodarza, wójta -  Władysława 
Sadowskiego, którym zostali obdarowani 
uczestnicy dożynek. Wieniec dożynko-
wy zaprezentowali przedstawiciele so-
łectwa Zalesie – osiedla:  Migacze, Bazia-
ki, Brzegi, Sopaty, Augustyny, Świercze, 

Klimki, Rzeki, Pod Modyń, Czechy, 
Równie i Modyń, a Koła Gospodyń Wiej-
skich z naszej gminy wręczyły gospoda-
rzowi dożynek bochen chleba  „z owoca-
mi z naszej gminnej ziemi”.

Oprawę artystyczną zapewnił występ 
Orkiestry Dętej ze Szczawy, Zespołu 
Regionalnego Zasadnioki oraz dziew-
cząt: Dominiki Sopaty i Pauliny Cedzi-
dło z Zalesia. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się degustacja potraw regional-
nych, przygotowana przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich z terenu Gminy Kamie-
nica. Doroczne obchody Święta Plonów 
zakończyła zabawa taneczna.

S.F.

Po ścięciu ostatnich kłosów zboża obchodzone jest uroczyste święto plonów  
– zakończenie zbioru płodów ziemi, zwane dożynkami.
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Gminne święto Plonów



W  dniach 17 - 18 sierpnia br. 
w Szczawie odbyły się obchody 
dorocznego „Odpustu Partyzanc-
kiego”. Uroczystość o charakte-
rze religijno-patriotycznym, po-
święconą 1 PSP AK rozpoczęto 
w sobotę. O godzinie 1100 party-
zanckie święto zainaugurowano 
III Międzynarodowym Biegiem 
Górskim „Szlakami 1 Pułku Strzel-
ców Podhalańskich Armii Kra-
jowej”, który odbył się na cześć 
żołnierzy walczących o niepodle-
głość Ojczyzny. Bieg zaliczany był 
do Montrall Ligi Biegów Górskich 
2013. W kategorii kobiet zwycię-
żyła Izabela Zatorska (RMD Mon-
trail Team), a wśród mężczyzn An-
drzej Długosz (RMD Montrail).

W  kategorii mieszkańców Szcza-
wy najlepszymi okazali się: Weronika 
Myjak przed Katarzyną Skórską i  Re-
natą Rusnarczyk oraz Roman Sopata 

przed Piotrem Zasadnim i Arkadiu-
szem Wąchałą.

Wieczorem odprawiona zosta-
ła Msza święta w  intencji Ojczyzny 
w „Kościele Partyzanckim".

Niedzielne uroczystości rozpoczęto 
na placu  przy pomniku poświęconym 
poległym w czasie II wojny światowej. 
Przemówienia okolicznościowe wy-
głosili: wójt gminy Kamienica - Wła-
dysław Sadowski, poseł na sejm RP - 
Anna Paluch, wicestarosta limanowski 
- Franciszek Dziedzina oraz przedsta-
wiciele kombatantów: ppłk Franciszek 
Oremus i  płk Kazimierz Przymu-
siński. Następnie odbył się Apel Po-
ległych, który odczytał komendant 
Związku Strzeleckiego „Strzelec" z IV 
LO w Limanowej Stanisław Dębski. Po 
złożeniu wieńców nastąpił przemarsz 
do kościoła, gdzie odbyła się Msza św. 
w intencji poległych, zmarłych i żyją-
cych żołnierzy 1 PSP AK, której prze-
wodniczył ks. dr płk Tadeusz Bieniek.

Po Mszy św. wręczono Odznaki 
za Zasługi dla Związku Kombatan-
tów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych. Otrzyma-
li je kustoszowie Muzeum 1 PSP AK 
w Szczawie: Józef Rusnak, Jan Rusnak 
i Władysław Chlipała. 

W  tym dniu szczególną atrakcją, 
oprócz zwiedzania budynku muzeum, 
była ekspozycja Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznych - 1 Pułku 
Strzelców Podhalańskich AK. Można 
było zapoznać się z historią zrzutów 
alianckich na terenie Beskidu Wyspo-
wego, obejrzeć repliki broni, m. in.: Ste-
na Mk II, StG 44, Mauser 98k, Mp40, 
pistoletu Luger P08 Parabellum, Wal-
ther P38 lub rkm DP-28 Diegtiariowa.

Wszyscy uczestnicy uroczysto-
ści mieli również okazję skosztować 
„wojskowej grochówki”, przygotowa-
nej przez KGW ze Szczawy. 

S.F.
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Letnia Parada orkiestrW niedzielę 7 lipca 2013 r. w Szcza-
wie odbyła się trzecia edycja  „Let-
niej Parady Orkiestr Dętych”, 
w  której udział wzięły orkiestry 
z Łukowicy - „Echo Gminy Łukowi-
ca", Kasinki Wielkiej - „Echo Zagó-
rzan", Mszany Dolnej (OSP), Stry-
szawy (OSP)  Nie zabrakło również  
Orkiestry Dętej im. św. Floriana ze 
Szczawy.

Po występach orkiestr dokonano pre-
zentacji realizowanego projektu pn. 
„Moja Szczawa - Nasza Szczawa”, współ-
finansowanego ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich.

Podczas prezentacji wyników projek-
tu na scenie wystąpili wokaliści biorący 
udział w warsztatach „Studio Piosenki”: 
Marcelina Gardoń, Alina Krzak, Justyna 
Opyd, Klaudia Opyd, Patrycja Więcła-
wek, Martyna Wąchała, Ewelina Syjud, 
Paweł Wysowski i Sebastian Kowalik.

Ponadto w Pijalni Wód Mineralnych 
zorganizowano wystawę prac plastycz-
nych i ceramicznych, które zostały wy-
konane przez dzieci i młodzież w trakcie 
warsztatów  „Pracownia Artystyczna”.

Imprezę zorganizowało Stowarzysze-
nie na Rzecz Wspierania Rozwoju Szcza-
wy przy współpracy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, Akcji Katolickiej, Orkiestry 
Dętej im. św. Floriana oraz Koła Gospo-
dyń Wiejskich ze Szczawy.

S.F.

12 września br. wójta gminy Kamienica - dr Włady-
sława Sadowskiego odwiedził Tomasz Pawłowski, 
zwany „Tomkiem Wędrowniczkiem”. Od ponad 20 lat 
jeździ po całej Polsce i składa lokalnym włodarzom 
niezapowiedziane wizyty, kolekcjonując ich zdjęcia, 
wizytówki i autografy.

Nietypowa pasja zrodziła się u niego w 1989 roku, kiedy 
miał 19 lat. To właśnie wtedy rozpoczęła się jego wędrówka 
szlakiem polskich samorządów. Oryginalne hobby stało się 
wkrótce  sposobem na jego życie. Podróżnik prowadzi do-
kładną statystykę  i dokumentuje każdą wizytę w specjalnych 
księgach. Do tej pory pan Tomasz odwiedził ponad 3 tysiące 
samorządowców.

Na pamiątkę wizyty Wójt wpisał się do jego księgi pamiąt-
kowej, wręczył specjalne podziękowanie oraz obdarował go-
ścia gminnymi materiałami promocyjnymi.                       S.F.

tomek wędrowniczek 
 w kamienicy
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Pod koniec czerwca br. dokona-
no końcowego odbioru Gminnego 
Parku Przyrodniczego w Kamieni-
cy. W ramach projektu wykonano 
m.in.: plac zabaw, oczko wodne 
i ścieżki spacerowe. W parku za-
sadzono ponad 850 drzew leśnych 
i krzewów. 

 We wrześniu br. oddano do użytku 
kolejne obiekty sportowo - rekreacyj-
ne. Są to boiska sportowe w  Szcza-
wie i Zalesiu. Pomimo, że boiska zlo-
kalizowane są obok szkół, wykonane 
zostały z myślą o wszystkich miesz-
kańcach, lubiących aktywnie spędzać 
czas. 

Wszystkich miłośników sportu i  re-
kreacji zachęcamy do korzystania 
z nowych obiektów. 

(red)
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Park przyrodniczy  
i boiska sportowe

Park w kamienicy

Boisko sportowe w Szczawie



akty mianowania

Z początkiem roku szkolnego do 
grona nauczycieli mianowanych 
w naszej gminie dołączyło ko-
lejnych siedmioro pedagogów.

Stopień nauczyciela mianowane-
go otrzymali: mgr Iwona Dominik 
(Gimnazjum w Kamienicy), mgr An-
drzej Gierczyk (Gimnazjum w Ka-
mienicy), mgr Dominika Golińska 
(Zespół Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Szczawie), ks. mgr Łukasz 
Kita (Zespół Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Szczawie), mgr Ma-
teusz Wąchała (Zespół Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Szczawie), 
mgr Magdalena Jurek (Szkoła Pod-
stawowa w Zasadnem), mgr Magda-
lena Zygmunt (Szkoła Podstawowa 
w Zasadnem).

Wręczenia aktów mianowania do-
konał wójt - dr Władysław Sadow-
ski w obecności Przewodniczącego 
Rady Gminy - Stefana Kuchni oraz 
dyrektorów placówek mianowanych 
nauczycieli.

S.F.

Rada po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji wyraziła zgodę 
na dokonanie zmian w budżecie Gminy Kamienica na 2013 rok oraz zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy Kamienica na lata 2013 - 2019.

Radni na spotkaniu podjęli również uchwały, m.in. w sprawie: zamiaru utworzenia 
Zespołu Szkoły i Gimnazjum w Zalesiu oraz przekazania środków finansowych na 
Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Dofi-
nansowanie zakupu quada z przyczepą dla Komendy Powiatowej Policji w Limano-
wej". Zapoznali się także z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
2013 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. W głosowaniach 
uczestniczyło czternastu radnych zasiadających w Radzie Gminy Kamienica.      

S.F. 

4 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 
XXVIII sesja Rady Gminy Kamienica. 

Z sesji 
rady Gminy

rozpoczął się 
nowy rok szkolny
2 września br. uczniowie wszystkich szkół przywitali 
nowy rok szkolny. Tradycyjnie, jak co roku, uroczy-
stość rozpoczęto Mszą świętą z okolicznościowym 
kazaniem i błogosławieństwem na drogę zdobywa-
nia wiedzy. Tuż po mszy uczniowie uczestniczyli w 
uroczystych akademiach w swoich placówkach. 

Naukę po wakacjach w naszej gminie rozpoczęło 636 
uczniów w szkołach podstawowych i 333 gimnazjalistów, w 
tym 36 w nowo utworzonym gimnazjum w Zalesiu. Oprócz 
tego w przedszkolach i  oddziałach przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych roczne przygotowanie realizować 
będzie 298 przedszkolaków. 

Rok szkol-
ny 2013/2014 
p o t r w a  d o 
27  cz e r wc a . 
Uczniowie dni 
wolne od nauki 
będą mieli m. 
in. podczas bożonarodzeniowej przerwy świątecznej (od 
23 grudnia do 1 stycznia) oraz na Wielkanoc (od 17 do 22 
kwietnia). Ferie zimowe w województwie małopolskim będą 
trwały od 3 do 16 lutego.

      S.F.
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nowy wzór wniosku o 
pozwolenie na budowę

Od 4 września br. obowiązują 
nowe wzory wniosków o pozwo-
lenie na budowę oraz pozwolenie 
na rozbiórkę.

Obowiązujące zmiany mają na celu 
uproszczenie i skrócenie procedury bu-
dowlanej. Nowe wzory wniosków sta-
nowią załączniki do rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 
2013 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 
na budowę, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwole-
niu na budowę. Akt został opublikowany 
3 września br. w Dzienniku Ustaw (poz. 
1013), a rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 4 września 2013 r. 

(red)

18 września 2013 r. Powiat Limanowski podpisał umowę na reali-
zację pierwszej części projektu pn. „Budowa narciarskich tras 

biegowych z  funkcją rekreacji letniej w rejonie Góry Mogielica wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą", współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieogra-
niczonego i jest nim Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „ZIBUD” 
w Kamienicy.

Przedmiotem podpisanej umowy jest modernizacja istniejących już tras na Mo-
gielicy (oznakowanie, umieszczenie ławo-stołów oraz koszy na śmieci) i wyzna-
czenie dodatkowej trasy - pętla 5,5 km po drogach na terenie Zalesia.

Zakres prac obejmuje również adaptację budynku zlokalizowanego na stadionie 
piłkarskim „Zalesianki” Zalesie. Zostaną w nim urządzone pomieszczenia na po-
trzeby przechowywania i wypożyczania nart, rowerów górskich i sprzętu nordic 
walking, jak również pomieszczenia socjalne - przebieralnia, sala z kominkiem, 
toalety i pomieszczenia na sprzęt do utrzymania tras. Powstaną także dodatkowe 
parkingi. Wartość prac przewidzianych umową wynosi ponad 1 mln 300 tys. zł.

 S.F.

Powiat Limanowski otrzymał 
w tym roku kolejną promesę na 
usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych. Pieniądze (1 mln 200 
tys. zł) będą przeznaczone na 
naprawę zagrożonych przerwa-
niem dróg.

29 sierpnia br. Powiat Limanowski 
otrzymał informację z Ministerstwa 
Administracji i  Cyfryzacji o  przy-
znaniu dla Powiatu Limanowskiego 
kolejnych 1 mln 200 tys. zł, w ramach 

podziału środków na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych.

Przyznane środki zostaną przezna-
czone m.in. na remont uszkodzone-
go zabezpieczenia drogi powiatowej 
Limanowa - Kamienica w  Zalesiu 
i Zbludzy.

Pozostawienie zaistniałych uszko-
dzeń i  zabezpieczeń kamiennych 
w  obecnym stanie, mając na uwa-
dze możliwość wystąpienia ciągłych 
opadów atmosferycznych, a  tym sa-
mym wezbrania potoków, mogłoby 

skutkować całkowitym przerwaniem 
drogi powiatowej. Realizacja zadania 
pozwoli na trwałe ich odtworzenie, 
a  tym samym wyeliminowanie po-
wstałego zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

S.F.

będą pieniądze na remont drogi

Podpisano umowę 
na modernizację tras biegowych
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Panie Władysławie, w naszej mental-
ności przyjęło się, że jeżeli mamy do 
czynienia z osobą, tzw. „krajanem”, 
wówczas wszyscy o niej wszystko 
wiedzą, na przekór temu przekona-
niu poproszę Pana o krótkie przed-
stawienie się. 

Urodziłem się 18 kwietnia 1928 r. 
w Kamienicy i z dziada pradziada je-
stem  kamieniczaninem. Mieszkam w 
domu rodzinnym w osiedlu Połanek,  
koło rynku.  Mój  ojciec był krawcem, 
oprócz tego miał nieduże gospodar-
stwo - około 1 hektara. oprócz mnie 
rodzice mieli jeszcze trójkę dzieci; brat 
- Jan i siostra - Zofia żyją w Oświęci-
miu, a nieżyjąca już siostra  Maria, 
mieszkała w Kamienicy. Z moją żoną 
Emilią  z domu Daniel przeżyłem 
54 lata, zmarła w 2010 roku.  Mam  
dwóch synów, Janusz mieszka w Łąc-
ku, a drugi Zdzisław (kawaler) obecnie 
opiekuje się mną.

Jak wyglądało Pana dzieciństwo? 

Pomagałem ojcu w gospodarstwie i w 
krawiectwie, chodziłem także do Szko-
ły Podstawowej w Kamienicy i przed 
wojną ukończyłem 4 klasy, a kurs 8 kla-
sy (prywatnie) dopiero po wojnie.

Wojna przerwała Pana edukację,  ja-
kie inne  wspomnienia z tego okresu 
zachowały się w Pana pamięci? 

To były ciężkie czasy, ciągłe uciecz-
ki przed Niemcami do lasu. Jak 

partyzanci rozbroili Wermacht w 
szkole przy rynku w Kamienicy, to 
Niemcy za to spalili plebanię, a ludzi 
z księdzem Proboszczem wywieź-
li do Marcinkowic koło Nowego Są-
cza, gdzie ich wszystkich rozstrzelali. 
Nasza rodzina, gdy zauważyła  Niem-
ców, którzy w zemście za ich rozbro-
jenie przyjechali do Kamienicy, szyb-
ko z krowami uciekła poza Saturn na 
Szczeltów. Później Niemcy kilka razy 
najeżdżali Kamienicę, rabowali, tłu-
kli maszyny, niszczyli gospodarstwa i 
domy (wybijali okna oraz wszystko co 
się w nim znajdowało).

A może Pan  pamięta jeszcze jakieś 
zdarzenie z tego okresu? 

Pod koniec 1944 roku Niemcy za-
brali mnie do kopania okopów koło  
Starego Sącza, po pewnym czasie uda-
ło mi się wraz z kolegą uciec od tego 
kopania. Gdy w nocy szliśmy do Ka-
mienicy, to w Maszkowicach minęły 
nas dwa motory z karabinami maszy-
nowymi, a za nimi 32 samochody cię-
żarowe z Niemcami. Wiedzieliśmy, że 
jadą w stronę Kamienicy. Jak minęli-
śmy Łącko, to od strony Kamienicy 
usłyszeliśmy strzelaninę, więc bali-
śmy się iść dalej i zanocowaliśmy w 
jednym z domów w Zabrzeży. Dopiero 
rano poszliśmy do Kamienicy. Kiedy 
doszliśmy do Dolnej Kamienicy, zo-
baczyliśmy zakrwawiony cały most i 
pomyśleliśmy, że tu musiała być rzeż 
straszna, skoro most i cała rzeka była 
zakrwawiona. Gdy poszliśmy dalej, 

chyba do Ziębów czy Bulandów, to na-
szym oczom ukazał się zniszczony i 
rozszabrowany dom oraz budynki go-
spodarcze. Ze strachu więc udaliśmy 
się nad rzekę i olszynami wróciliśmy 
do domu. Nie zastaliśmy nikogo, bo 
wszyscy pouciekali do lasu i tak aż 
do wyzwolenia siedzieliśmy w lesie 
na Bystry Górze.

Co porabiał Pan zaraz po wojnie? 

Po wyzwoleniu zrobiłem kurs z za-
kresu 8 klasy szkoły podstawowej, a 
później kierowniczka poczty w Ka-
mienicy, pani Zofia Matras przyjęła 
mnie do pracy za listonosza. Pracując 
również uczyłem się zaocznie w gim-
nazjum i liceum w Krakowie na uli-
cy Groble 9.  Ale tej szkoły nie ukoń-
czyłem, bo w ostatniej klasie zabrano 
mnie do wojska. Skierowano mnie do 
Szkoły Podoficerskiej w Wadowicach, 
gdzie byłem ponad rok, a następnie 
jako podoficer w stopniu kaprala słu-
żyłem w 18 Pułku Piechoty w Prze-
myślu, byłem tam pisarzem kompa-
ni. Z powodu wojny w Korei służbę 
w wojsku przedłużono mi do ponad 
3 lat, tak że do cywila wyszedłem do-
piero w 1952 roku. W wojsku zapro-
ponowano mi,  bym został żołnierzem 
zawodowym, otrzymam wtedy stopień 
chorążego i naukę w szkole oficerskiej, 
ale się nie zgodziłem, bo mi się woj-
sko nie podobało -  nie ma wolności, 
tylko ciągle szkolenia, poligony, czło-
wiek czuł się tam  jak w więzieniu. 
Na pewno oficerski mundur w tych 

„Zmieniła się 
kamienica  

i zmienili się 
ludzie”

rozmowa z …

roZmowa Z …

Wywiad z panem Władysławem kyrczem
- długoletnim Wójtem Gminy kamienica 

12 Gorczańskie Wieści lipiec - wrzesień 2013



czasach dodawał szyku, ale życie w 
wojsku było ciężkie i szare.

A jak potoczyły się Pana losy po ukoń-
czonej służbie wojskowej? 

Po miesięcznym odpoczynku posze-
dłem do Przewodniczącego Gromadz-
kiej Rady Narodowej w Kamienicy, 
Jana Mikołajczyka ze Szczawy i zapy-
tałem, czy nie ma dla mnie jakieś pra-
cy w gminie. On mi odpowiedział, że 
właśnie potrzebuje kierownika refera-
tu wojskowego. Ja byłem po wojsku, to 
mi to pasowało i na tych sprawach się 
znałem, gdyż jak wspomniałem, peł-
niłem w wojsku funkcję pisarza, no 
i się zatrudniłem w gminie. Wysłano 
mnie na 6 tygodniowy kurs nad morze 
do Starogardu. Jak z tego kursu wróci-
łem, się okazało, że budynek gminny 
„Pod Saturnem” się spalił i gmina zo-
stała przeniesiona do dworu. Na stano-
wisku kierownika referatu wojskowe-
go pracowałem do roku 1958, kiedy to 
wybrano mnie na Przewodniczącego 
Gromadzkiej Rady Narodowej (wójta). 
Stanowisko to objąłem po Stanisławie 
Kuziel. Wtedy też złączono ponownie 
Gromadzkie Rady w Szczawie i Zblu-
dzy i zrobiono jedną gminę z siedzibą 
w Kamienicy. 

Jak był wówczas zorganizowany 
gminny urząd? 

W urzędzie pracowało razem ze mną 
8 osób. Urzędem i gminą  zarządzało 
trzyosobowe Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej, ponadto w urzędzie 
był Urząd Stanu Cywilnego, referat woj-
skowy, podatki, referat rolny, ewidencja 
ludności, obowiązkowe dostawy żywca, 
czyli skup, no i osoba, z  którą się trzeba 
było się  najbardziej liczyć, a nawet jej 
się bać, to  był gminny sekretarz partii 

(PZPR). Była to ogromna władza, więk-
sza od wójta. 

A pamięta Pan jakieś ciekawe zdarze-
nia z tego okresu? 

Pewnego razu w nocy zawalił się 
sufit w sali posiedzeń Gromadzkiej 
Rady, ludzie z rynku mówili, że był 
straszny huk. „Bóg świeci”, że to w 
nocy a nie podczas sesji rady. Chociaż 
nic się nikomu nie stało, to kłopot był 
wielki. 

Co udało się w tym czasie zrobić w 
gminie? 

Zrobiono dużo, zelektryf ikowano 
wszystkie miejscowości w gminie, 
poprowadzono drogi asfaltowe do Li-
manowej, Zabrzeży i Mszany Dolnej, 
wybudowano szkoły w Zasadnem i w 
Bukówce, Ośrodek Zdrowia, rozpoczę-
to budowę Urzędu Gminy Gminy i Po-
sterunku Policji na obecnym miejscu 
oraz Lecznicy Zwierząt i Agronomów-
ki. Ponadto zbudowano wiele kilome-
trów dróg lokalnych o nawierzchni 
żwirowej(Szczawa - Łuszczki, Zblu-
dza - Wola Kosnowa, Kamienica - Za-
sadne, Zalesie - Wyrębiska), a także 
rozwój sieci komunikacyjnej z No-
wym Sączem, Limanową i Krakowem. 
W tym czasie nastąpił bardzo szybki 
rozwój gospodarczy miejscowości. O 
tym świadczą m.in. bardzo duże sku-
py żywca, które odbywały się co 2 ty-
godnie na terenie Kamienicy. 

Jak długo  był Pan Przewodniczącym 
Gminnej Rady Narodowej? 

13 lat do roku 1971, kiedy to mu-
siałem się zwolnić ze względu na 
stan zdrowia - chciałem trochę odpo-
cząć, gdyż myślałem o przedwczesnej 

emeryturze. Później zostałem kierow-
nikiem referatu rolnego, aż do przej-
ścia na wcześniejszą emeryturę, bo 
zdarzyła się taka okazja, że po prze-
pracowaniu 25 lat w administracji i 
skończeniu 50 lat można było mieć 
emeryturę - ja z tego skorzystałem. 

Panie Władysławie, jak Pan postrze-
ga Kamienicę na przestrzeni pańskie-
go życia? 

Powiem krótko, zmieniła się Kamie-
nica i zmienili się ludzie. Myśmy za-
częli, a dalej robią nasi następcy. Co 
do ludzi, to dawniej rządziła partia, 
ale ludzie jej się sprzeciwiali i żyli w 
wspólnocie, a teraz rządzi pieniądz, 
przez co ludzie są samolubni. 

A jak Pan postrzega dążenia Szczawy 
do utworzenia własnej gminy? 

Zaraz po wojnie Kamienica, Szcza-
wa i Zbludza były osobnymi gmina-
mi, ale później utworzono jedną gmi-
nę w Kamienicy. W latach 70-tych XX 
wieku Szczawa szybko się rozwijała, 
bo przyjeżdżało dużo turystów, przez 
co prezes Wąchała budował zaplecze, 
powstawały nowe budynki wczasowe. 
A teraz…, co się w tych budynkach 
dzieje? Wówczas można było myśleć 
o utworzeniu własnej  gminy. A teraz, 
gdy jest kryzys i nie ma w Szczawie  
turystów, gmina tam jest niepotrzeb-
na, bo po co i na co. Na ten czas Ka-
mienica jest wystarczająca na te wsie, 
które teraz są w gminie. Takie jest 
moje zdanie.

Dziękuję za rozmowę. 

M. Marek

„
Pod koniec 1944 roku niemcy zabrali mnie do kopania okopów koło  Starego 

Sącza, po pewnym czasie udało mi się wraz z kolegą uciec od tego kopania. Gdy w 
nocy szliśmy do kamienicy, to w maszkowicach minęły nas dwa motory z karabi-
nami maszynowymi, a za nimi 32 samochody ciężarowe z niemcami. wiedzieliśmy, 
że jadą w stronę kamienicy. Jak minęliśmy Łącko, to od strony kamienicy usłysze-
liśmy strzelaninę, więc baliśmy się iść dalej i zanocowaliśmy w jednym z domów w 
Zabrzeży. dopiero rano poszliśmy do kamienicy. kiedy doszliśmy do dolnej kamie-
nicy, zobaczyliśmy zakrwawiony cały most i pomyśleliśmy, że tu musiała być rzeż 
straszna, skoro most i cała rzeka była zakrwawiona. 
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Z życia parafii

wieśCi Ze StaroStwa
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GorCe we FranCJi

Widok z La salette

Kapela podczas ulicznego występu w Voiron

Przejście ulicami Beauvoison

Z prezydentem festiwalu nicolasem Charlety 
przed merostwem w Voiron

Uliczny pokaz w Gap Po Mszy św. w kościele w Voiron



 międZynarodowy FeStiwaL kULtUr świata w Voiron 

Uczestnicy festiwalu - grupy z Brazylii, Konga Brazzaville, Turcji i Bułgarii

Uliczny pokaz w Voiron

 na scenie w Gap Z merem Voiron
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konkUrS SoŁeCtw i PrZeGLąd kULinarny kóŁ GoSPodyń wieJSkiCh
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Reprezentanci Zasadnego

Zalesie

Zbludza

Zasadne

Drużyna ze Zbludzy

Kamienica

szczawa

Wręczenie nagród

XXXiV
dni

GorCZańSkie



oFiCJaLne otwarCie i wyStęPy artyStyCZne

Oficjalne otwarcie przez wójta gminy 
- dr Władysława sadowskiego
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Honorowi GAZDOWIE Gminy Kamienica

InOROs

Bawiąca się publiczność

Kabaret MAsZTALsCY

LACHERsI
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Nasz rodak ks. dr Bolesław 
Bieniek - obecnie pracujący 
w Szwajcarii - dziękował  23 
czerwca w kamienickim kościele 
za swoją drogę życia zwieńczoną 
25 latami kapłaństwa.

Na uroczystość licznie przybyli para-
fianie, przedstawiciele wspólnot i grup 
działających w parafii oraz zaproszeni 
goście. W czasie Mszy św. Jubilat dzię-
kował Bogu za powołanie do kapłań-
stwa, plony życia kapłańskiego, a także 
służbę kościołowi i ludziom. 

S.F.

W dniu 11 sierpnia 2013 roku, podczas odpustu ku czci św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Zalesiu, 9 księży celebrują-
cych Mszę św. odpustową o godz. 11 obchodziło kapłańskie ju-
bileusze. Tymi czcigodnymi Jubilatami byli księża pochodzą-
cy z Parafii Zalesie, księża pracujący w Dekanacie Limanowa i 
rodak obecnego księdza proboszcza w Zalesiu, ks. dr Bolesław 
Margański - kaznodzieja tej uroczystości.

Złoci jubilaci (50 lat kapłaństwa):
Ks. dr Stanisław Burzawa - proboszcz w Zalesiu 1982- 2007
Ks. Prałat dr Bolesław Margański - były prorektor WSD w Tarnowie.
Ks. Prałat Stanisław Koza - proboszcz w Siekierczynie 1977- 2008
Perłowy Jubilat (30 lat kapłaństwa): 
Ks. mgr Stanisław Berdzik - proboszcz w Tęgoborzy
Srebrni Jubilaci (25 lat kaplaństwa)
Ks. mgr Ryszard Kochanowicz - proboszcz w Zalesiu
Ks. mgr Jan Gniewek - proboszcz w Słopnicach Dolnych
Kryształowy Jubilat (15 lat kapłaństwa):
Ks. dr Paweł Duda, od 2007 roku pracujący USA
Cynowi Jubilaci (10 lat kapłaństwa)
Ks. mgr  Mariusz Florek – wikariusz w parafii Jadowniki Podgórne
Ks. mgr Mirosław Florek – wikariusz w parafii Wielogłowy

Życzenia Błogosławieństwa w służbie Bogu i ludziom Jubilatom złożyli: Ks. Dzie-
kan Dekanatu Limanowa - Ks. dr Wiesław Piotrowski, Księża z Dekanatu, Księża 
Rodacy, Wójt Gminy Kamienica - dr Władysław Sadowski, Przewodniczący Rady 
Gminy - Stefan Kuchnia, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Mieczysław Ma-
rek, Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Zalesiu - Maria Buczek wraz z nauczycielami i 
pracownikami szkoły, przedstawiciele grup parafialnych: Rady Duszpasterskiej, To-
warzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Scholi, Li-
turgicznej Służby Ołtarza, parafianie i goście.                                                        M.M.

Okres wakacji to tradycyjnie czas zmian personalnych w parafiach. Decyzją Kurii Diecezjal-
nej w Tarnowie dotychczasowy wikariusz ks. Paweł Szpunar został skierowany do pracy w Pa-
rafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krużlowej. Na miejsce ks. Pawła przybył do 
kamienickiej parafii ks. Radosław Słowik pochodzący ze Szczepanowic. W składzie personal-
nym Sióstr  Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej pracujących w ka-
mienickiej parafii również dokonano zmian. Władze zakonne przeniosły siostrę Barbarę Nowak 
do pracy w Porąbce Uszewskiej. Jej miejsce zajęła siostra Maria Myjak, która przybyła z Kryni-
cy Zdroju. Powiedzieli o sobie:

Ks. Radosław Słowik - Urodziłem się 26 lutego 1988 r. w Tarnowie. W 2007 r. zdałem egzamin dojrza-
łości i równocześnie podjąłem decyzję o wstąpieniu do Wyższego Seminarium w Tarnowie. 25 maja 2013 r.  
z rąk ks. bpa Andrzeja Jeża przyjąłem święcenia kapłańskie.  26 maja br. złożyłem prymicyjną OFIARĘ MSZY 
ŚWIĘTEJ  w kościele parafialnym w Szczepanowicach. Od 27 sierpnia br. podjąłem pracę w kamienickiej pa-
rafii. Za motto na swoje kapłańskie życie wybrałem słowa: „Niech mi się stanie według słowa Twego”, które 
umieściłem na prymicyjnym obrazku.

Siostra Maria Myjak - Pochodzę z licznej rodziny, mam 9 rodzeństwa (7 sióstr, 2 braci). Urodziłam się 7 
listopada 1952 r. w Łącku. Rodzice od samego dzieciństwa uczyli nas słowem i życiem wiary w Boga i bliźnie-
go, umiłowania Ojczyzny. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Kiczni uczęszczałam do Szkoły Gospodarstwa 
Domowego w Staniątkach k. Krakowa, którą prowadziły Siostry z naszego zgromadzenia. Do Zgromadzenia 
Sióstr NMP NP w Starej Wsi k. Brzozowa wstąpiłam 13 września 1973 r. Pierwsze śluby zakonne – czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa złożyłam 15 sierpnia 1975 r. w Starej Wsi, a śluby wieczyste 15 sierpnia 1981 r. w Tar-
nowie. W ciągu 40 lat życia zakonnego podejmowałam różne obowiązki wyznaczone mi przez Przełożonych 
Zgromadzenia. Pracowałam jako katechetka, zakrystianka w Parafiach Diecezji Tarnowskiej, w domu Sióstr 
Emerytek – opiekując się starszymi siostrami, byłam również w Zarządzie Prowincjonalnym. Ostatnio pra-
cowałam w domu kuracyjnym w Krynicy Zdroju. 10 września 2013 r. przyjechałam do Kamienicy, by podjąć 
obowiązki zakrystianki. Powierzam siebie i obowiązki, które mam wypełnić, jak i całą Parafię wstawiennictwu 
Boga za przyczyną Błogosławionej Celestyny Faron, która się wychowywała w kamienickiej parafii.         S.F.

dziękczynienie za 
25 lat kapłaństwa

odpust Parafialny w Zalesiu 
pod znakiem jubileuszy

Zmiany personalne
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refleksja katechetyczna 
- zaproszenie dla rodziców

Początek roku szkolnego stwarza okazję do reflek-
sji nad powołaniem rodziny chrześcijańskiej do 
wychowania dzieci oraz przekazywania im wiary. .

zapraszając rodziców chrześcijańskich do wspólnych prze-
myśleń, pragnę odwołać się najpierw do słów Jana Pawła ii, 
któremu głęboko leżały na sercu sprawy rodziny i wychowania. 
Papież napisał: „Prawo - obowiązek rodziców do wychowywania 
jest czymś istotnym i jako taki związany jest z samym przekazy-
waniem życia ludzkiego, jest on pierwotny i mający pierwszeń-
stwo w stosunku do zadań wychowawczych innych osób, z racji 
wyjątkowości stosunku miłości łączącej rodziców i dzieci; wyklu-
cza zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego nie może być całkowi-
cie przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony” (Fc 36). 

Tak wzniosłe i odpowiedzialne zadanie rodziny jest jednak 
czymś więcej - jest także misją wychowawczą, która domaga 
się, aby rodzice przekazali dzieciom te wszystkie treści, „któ-
re są konieczne do stopniowego dojrzewania ich osobowości 
z punktu wiedzenia chrześcijańskiego i kościelnego” (Fc 39). 
sobór Watykański ii doprecyzował, na czym ma polegać misja 
wychowania chrześcijańskiego: „zdąża ono nie tylko do pełnego 
rozwoju osoby ludzkiej [...], lecz ma na względzie przede wszyst-
kim to, aby ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w tajemnicę 
zbawienia, stawali się z każdym dniem coraz bardziej świadomi 
daru wiary” (DWcH). W tym względzie rodzice chrześcijańscy 
stają się pierwszymi głosicielami i świadkami wiary dla swoich 
dzieci. To oni jako pierwsi ukazują swoim dzieciom świat wiary 
poprzez opowieści o Bogu, uczenie pierwszych modlitw, prze-
kazując prawdy wiary oraz tworząc Domowy kościół oparty na 
wspólnej modlitwie i uczestnictwie w eucharystii. Dzieci, wzrasta-
jąc w naturalnym klimacie wiary, patrząc na świadectwo swoich 
bliskich, otrzymują wielki dar poznawania Boga bliskiego czło-
wiekowi. rodzice, podejmując się misji wychowywania dzieci w 
wierze, co deklarują już na chrzcie, stają się dla nich pierwszymi 
ewangelizatorami i sprawiają, że życie ich rodziny staje się drogą 
wiary i szkołą naśladowania chrystusa. 

rodzina nie pozostaje jednak sama w tym dziele ewangelizacji 
i wychowania dzieci. W sposób szczególny pomoc niesie szko-
ła oraz katechizacja. Na rodzicach spoczywa przy tym powin-
ność zaangażowania się w nawiązanie serdecznych stosunków 
i aktywnego kontaktu z dyrekcją szkoły i nauczycielami (por. Fc 
40). Tym samym rodzice zapraszani są do współpracy z kate-
chetami we wspólnym dziele ewangelizacji dzieci, chociaż każda 
ze stron czyni to we właściwy dla siebie sposób. Pierwsze kate-
chezy udzielane dzieciom przez rodziców są ogromną pomocą 
w pracy katechetycznej w szkole, są wręcz fundamentalne dla 
katechizacji. Jednak nie do przecenienia jest przede wszystkim 
chrześcijańska postawa rodziców, ich przykład wiary i świadec-
two życia dawane własnym dzieciom. 

stąd zaproszenie dla wszystkich rodziców do czynnej współ-
pracy z katechetami pracującymi w szkołach, do włączania się 
wraz z dziećmi w życie szkoły i parafii. Niech wspólna praca 
ewangelizacyjna przyniesie dobre owoce w przyszłości. 

dr Katarzyna Dawiec-Kulig

na pielgrzymkowym 
szlaku
Kolejna, 31. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną 
Górę przeszła już do historii. Blisko 9 tysięcy piel-
grzymów, po dziewięciodniowej wędrówce, przyby-
ło do Częstochowy, by przed Obrazem Matki Boskiej 
Jasnogórskiej złożyć niesione w sercu intencje.

Jak co roku, w pielgrzymce licznie udział 
wzięli mieszkańcy naszej gminy (ponad 40 

osób), którzy szli w grupie 19 - „Doliny Dunajca” - liczącej 
420 osób. Pielgrzymują w niej górale pienińscy, kamieniccy 
i łąccy oraz lachy podegrodzcy. Tegorocznym przewodnikiem 
grupy był ksiądz Antoni Jurkowski z kamienickiej parafii, 
miał do pomocy 12 księży i 9 kleryków.

Pątnicy wyruszyli spod tarnowskiej katedry 17 sierpnia, 
na jasnogórski szczyt dotarli 9 dni później. Uroczyste wej-
ście odbyło się 25 sierpnia, a pielgrzymów witali bp Andrzej 
Jeż i wielu diecezjan. 

Podczas wejścia na Jasną Górę pielgrzymi wystrojeni  
w barwne stroje regionalne, tradycyjnie złożyli pokłon przed 
murami klasztoru i stanęli przed obliczem Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

W tym roku pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Być 
solą ziemi”. Pątnicy otrzymali specjalne woreczki z grudka-
mi bocheńskiej soli, którą pobłogosławił bp Andrzej Jeż. Sól 
to symbol obecności wierzących w świecie i zadanie dawania 
czytelnego świadectwa.

S.F.
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Kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym również liczna grupa 
mieszkańców naszej gminy odwiedziło  w dniach 7 - 8 
września br.  Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO-
PROMOCJA 2013 w Nawojowej. 

Była to już 23 edycja największej imprezy promocyjno - handlo-
wej branży rolniczej w Małopolsce. Tegoroczna wystawa była jed-
ną z największych, które  do tej pory zorganizowano. Zgromadziła 
wystawców z wielu branż: rolniczej, ogrodniczej, mechanizacyj-
nej, agroturystycznej i ochrony środowiska, a także budowlanej, 
rzemieślniczej, samochodowej oraz instytucje świadczące usługi 
doradcze i ubezpieczeniowe. Swój dorobek, wyroby i usługi zapre-
zentowało blisko 400 firm i producentów. Można było zobaczyć 
najnowocześniejszy sprzęt rolniczy, nowe technologie budowlane, 
wyroby z porcelany, drewna, kupić wiele produktów spożywczych 
oraz niespotykanych sadzonek do ogrodów.

S. F.

AGROPROMOCJA 2013

Od 1 września 2013 r. poszerza 
się krąg osób, którym będzie przy-
sługiwał zasiłek macierzyński z 
KRUS. Zmiany wprowadzone od 
tej daty dotyczą tych rolników (do-
mowników), którzy przyjęli dziec-
ko na wychowanie, w tym w ra-
mach rodziny zastępczej, w wieku 
wyższym niż 1 rok oraz którzy 
przyjęli dziecko na wychowanie 
w ramach rodziny zastępczej.

Kasa informuje, że zgodnie ze znowe-
lizowanym od 1 września 2013 r. art. 15 
ust 1 i ust 1a ustawy z dnia 20.12.1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
zasiłek macierzyński przysługuje ubez-
pieczonemu (rolnikowi, domownikowi) 
z mocy ustawy (obowiązkowo) z tytułu:

1. Urodzenia dziecka.
2. Przyjęcia dziecka w wieku do 7 

roku życia na wychowanie, a w przy-
padku dziecka, wobec którego podję-
to decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego - do 10 roku życia, jeżeli w 
tym czasie został złożony wniosek o 
przysposobienie.

3. Przyjęcia dziecka w wieku do 7 
roku życia na wychowanie w ramach ro-
dziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny 
zastępczej zawodowej, a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 

10 roku życia - w wysokości czterokrot-
nej emerytury podstawowej.

Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje 
rodzice, zasiłek macierzyński przysłu-
guje im łącznie. 

W przypadku rolników ubezpieczo-
nych w KRUS na wniosek (dobrowol-
nie) zasiłek ten przysługuje, jeśli okres 
podlegania temu ubezpieczeniu wyno-
si co najmniej rok bezpośrednio przed 
wystąpieniem zdarzenia uzasadniające-
go nabycie prawa do tego świadczenia 
(tj. np. przed porodem).

Do wymaganego rocznego okre-
su ubezpieczenia nie wlicza się okre-
sów podlegania innemu ubezpieczeniu 
społecznemu, nawet gdy zainteresowa-
ny nie nabył prawa do analogicznego 
świadczenia z tego ubezpieczenia. 

W związku z wprowadzonymi zmia-
nami prawo do zasiłku macierzyńskie-
go z tytułu przyjęcia dziecka na wy-
chowanie będzie przysługiwało jeżeli:

• wniosek do sądu o przysposobienie 
dziecka/przyjęcia dziecka w ramach 
rodziny zastępczej w wieku do 7 roku 
życia zostanie złożony do ukończenia 
przez dziecko 7 lat,

• w przypadku dziecka, wobec które-
go podjęto decyzję o odroczeniu obo-
wiązku szkolnego, wniosek do sądu o 
przysposobienie/przyjęcie w ramach 
rodziny zastępczej  zostanie złożony 

do 10 roku życia dziecka.
Podstawą do rozpatrzenia uprawnień 

do zasiłku macierzyńskiego jest złożo-
ny do jednostki organizacyjnej KRUS 
wniosek na druku KRUS SR 24 (do-
stępny na stronie internetowej  www. 
krus.gov.pl zakładka formularze) wraz 
ze skróconym aktem urodzenia dziec-
ka, a w przypadku przyjęcia dziecka na 
wychowanie wymagane jest zaświad-
czenie z sądu o złożonym wniosku o 
przysposobienie dziecka/ wniosku  o 
ustanowienie rodziny zastępczej.

Wyjaśnia się, że jeżeli matka dziec-
ka nabyła prawo do zasiłku macie-
rzyńskiego z systemu powszechnego, 
ojcu dziecka (rolnikowi,  domowniko-
wi) spełniającemu warunek ubezpie-
czenia w dniu urodzenia dziecka/w 
dacie złożenia stosownego wniosku do 
Sądu - przysługuje zasiłek macierzyń-
ski niezależnie od uzyskanego zasiłku 
macierzyńskiego przez matkę dziecka 
z tytułu zatrudnienia. 

Zasiłek macierzyński wypłacany jest 
jednorazowo w wysokości czterokrot-
nej emerytury podstawowej obowiązu-
jącej w dniu urodzenia dziecka. Podsta-
wa prawna art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 
2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz innych 
ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983).

(red)

Zmiany w zasiłku macierzyńskim

KRUS INFORMUJE
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kultura

W dniach 27 – 28 lipca 2013 r. odbyły się główne  
obchody XXXIV Dni Gorczańskich w Kamienicy. 

W sobotę 27 lipca na  imprezę zapoczątkował Przegląd 
Kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich, w którym oprócz kół 
z naszej gminy udział wzięli przybyli goście z niemieckiego 
Wutha-Farnroda oraz węgierskiego Erdőhorváti.

Każde koło przygotowało do prezentacji jedną potrawę 
regionalną do degustacji, podlegającą odrębnej ocenie Ko-
misji Konkursowej. Były to:

KGW Kamienica  - „Rosół z kaczki z makaronem”
KGW Szczawa - Duszaki z kociołka”
KGW Zalesie - „Kapusta z grochem i żeberkami”
KGW Zbludza - „Słodkie Zbludzie, pierogi z serem i kom-
pot z porzeczek ekologicznych”
KGW Zasadne - „Pęcak z grochem i mięsem”
Gmina Wutha - Farnroda - „Chleb z turyngiską kiełbasą” 
Gmina Erdohorvati - „Kapusta nadziewana” z tokajem

Oceniane były przede wszystkim walory smakowe, sposób 
i jakość podania oraz wygląd stoiska.
Jury najlepiej smakował „Rosół z kaczki z makaronem” po-
dany przez KGW z Kamienicy (I miejsce w konkursie).
Następnie odbył się konkurs sołectw, w którym wzięli udział 
przedstawiciele Kamienicy, Zbludzy i Zasadnego. 

Każda drużyna musiała się składać z trzech kobiet, trzech 
mężczyzn oraz jednego młodzieńca.
Zespoły rywalizowały w konkurencjach:
- przeciąganie liny -  drużyna męsko-żeńska 
- cięcie drzewa piłą ręczną - konkurencja męska 
- obieranie ziemniaków na czas - konkurencja żeńska

- wbijanie gwoździ na czas - 
konkurencja żeńska
- bieg w worku - konkurencja młodzieżowa 
Ostatecznie na pierwszym miejscu znaleźli się ex aequo dru-
żyny z Zasadnego i Zbludzy.
Oczekującym na dyskotekę na scenie przygrywała Kapela 
Regionalna „Bystrzoniec” z Zasadnego.

W niedzielę 28 lipca uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
z intencji władz samorządowych, z prośbą o błogosławień-
stwo dla turystów, gości oraz mieszkańców naszej gminy. 
Po uroczystej Mszy św. mieszkańcy gminy i zaproszeni go-
ście udali się w korowodzie do amfiteatru „Saturn”, gdzie 
oficjalnego otwarcia Dni Gorczańskich dokonał wójt Gmi-
ny Kamienica - dr Władysław Sadowski, który powitał licz-
nie przybyłych gości; wśród nich byli m.in.: Poseł na Sejm 
- Wiesław Janczyk, wicestarosta limanowski – Franciszek 
Dziedzina, przewodniczący Rady Powiatu - Tomasz Kru-
piński, członek zarządu -  Mieczysław Uryga, radni powiatu 
- Agata Zięba, Mieczysław Kuziel, Paweł Talar, sekretarz po-
wiatu - Andrzej Matlęga, samorządowcy z sąsiednich gmin, 
a także goście z zaprzyjaźnionych regionów Wutha - Farn-
roda z Niemiec z burmistrzem Torstenem  Gieß, Smiżan 



ze Słowacji ze starostą - Michalem 
Kotrady, Erdohorvati z Węgier z wój-
tem -Takácsem Gáborem, Komorniki 
z wójtem - Janem Brodą, radni gminy 
Kamienica z przewodniczącym Stefa-
nem Kuchnią.

Następnie, z racji, że  Dni Gorczań-
skie to również okazja do wyróżnień 
i odznaczeń osób zasłużonych dla na-
szej gminy - zaszczytny tytuł Gazdy 
Gminy Kamienica otrzymali:

Hans Ulrich Heymann - z partnerskiej 
gminy Wutha - Farnroda
Paweł Miśkowicz - prymista kapeli re-
gionalnej GORCE i dyrygent Orkiestr 
Dętej im. św. Floriana ze Szczawy
Tadeusz Florek - prezes Orkiestry Dę-
tej im. św. Floriana ze Szczawy
Franc iszek Wąchała  z   Za lesia 

- długoletni muzyk zalesiańskiej kape-
li i członek Orkiestry Dętej św. Floria-
na ze Szczawy

Od godz.14.30 rozpoczęła się zaba-
wa dla najmłodszych, a potem zgodnie 
z planem wystąpił Zespół Regionalny 
GORCE z Kamienicy. Kolejno miała 
miejsce BIESIADA ŚLĄSKA z udzia-
łem gwiazd Telewizji Silesia - Kabaretu 
Masztalskich i Mirosława Jędrowskiego 
z zespołem.

Wieczorem  na scenie pojawił się 
najpierw zespół INOROS, następnie 
sądeccy LACHERSI. Obydwa zespo-
ły przywitano i pożegnano gromkimi 
brawami. Po ich występnie odbył się 
„Wieczór muzyczno-taneczny” z zespo-
łem M&M Stereo Typy.

S.F.

Gminny Ośrodek Kultury w Ka-
mienicy składa podziękowanie 
wszystkim, którzy finansowo 
i  rzeczowo wsparli XXXIV Dni 
Gorczańskie. Są to:

• Województwo Małopolskie 
• Powiat  Limanowski
• Wójt i Rada Gminy Kamienica 
• Andrzej Stawiarski - Firma Ga-

stronomiczna „RAJ” z Gołkowic 
• Wacław Majchrzak - Firma „IN-

FOnet”  -  Sprzedaż i   Serwis 
Komputerowy w Kamienicy

• Lasy Państwowe - Nadleśnictwo 
Limanowa

• B a rb a r a  M at lęga  i    St a n i-
sław Pięta - PHU KAMINEX 
w Kamienicy

• Ignacy Zając - Firma Usługowa 
„Geodez” w Kamienicy

• S t a c j a  A u t o  E k o  G a z 
w Mysłowicach 

• Grzegorz Zając - Przedsiębior-
stwo Budowlano – Usługowe 
„ZIBUD” w Kamienicy 

• Spółdzielnia Usług Rolniczych 
w Kamienicy 

• PPH U „EU RO CODE” Roz-
l e w n i a  Wó d  M i n e r a l n y c h 
w Szczawie

• Bank Spółdzielczy w Limanowej 
• Gminna Spółdzielnia „Samopo-

moc Chłopska” w Kamienicy
• Ochotnicza Straż Pożarna z Ka-

mien icy,  Za lesia ,  Zasad nego  
i Zbludzy

• Firma STEFAR z siedzibą w Za-
brzeży - Transport  Międzynaro-
dowy i Spedycja oraz Skład Ma-
teriałów Budowlanych i Opału 

• Józef Faron – Zakład Elektroin-
stalacyjny w Zasadnem

• Anna i  Wacław Mikołajczyk - 
Apteka Prywatna w Kamienicy 

• Marian Kuziel - Skład Materia-
łów Budowlanych MAR KUZ 
w Kamienicy

• Bogdan Grabiec i Wspólnicy S. 
J.  w Kamienicy

• Zbigniew Kwit - Przewóz Osób 
- Kamienica

• Ignacy Gromala -  Pracownia 
rzeźbiarska w Kamienicy

Dyrektor GOK 
Mieczysław Marek

PODZIĘKOWANIA
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     Z naszą kulturą     ... i tradycją

Gminny Ośrodek Kultury organizuje 
KURS TAŃCA NOWOCZESNEGO 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia odbywać się będą według 
planu:
• Taniec dla dzieci (6 - 9 lat); środa, godz. 

16.00 - 17.00
• Taniec dla dzieci i młodzieży (10 - 14 

lat); środa, godz. 17.00 - 18.00
• Kurs tańca towarzyskiego dla 

dorosłych (termin zostanie ustalony 
po zebraniu grupy)

Zapisy przyjmowane są w GOK w Ka-
mienicy (tel. 18 33 23 082).
Planowane rozpoczęcie zajęć -  paź-
dziernik 2013.
Zajęcia poprowadzi Mirosław Haczek 
- trener I klasy Cheerleaders i Między-
narodowy Instruktor Tańca.

Zapraszamy!

ZAJĘCIA TANECZNE
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GorCe 
na międzynarodowym 
festiwalu

Zespół Regionalny „Gorce” z Kamie-
nicy w dniach 29 czerwca - 7 lipca 
br. przebywał na XXX Międzyna-
rodowym Festiwalu Kultur Świata 
w Voiron we Francji. W festiwalu 
tym uczestniczyły grupy folklory-
styczne z Brazylii, Konga Brazzavil-
le, Turcji, Bułgarii. Nasz zespół kon-
certował w kilku miejscowościach w 
okolicach Grenoble. Główna gala fe-
stiwalu miała miejsce w „Sali Grand 
Angle” w Voiron (o rozmiarach Sali 
Kongresowej w Warszawie) w środę 
3 lipca, gdzie „Gorce” zostały entu-
zjastycznie przyjęte przez francuską 
publiczność. Koncert ten transmito-
wano przez TV Lyon. Ukazało się 
także kilka artykułów o festiwalu i 
„Gorcach” w francuskiej prasie. Dla 
członków zespołu uczestnictwo w 
tym festiwalu było niezapomnianym 
przeżyciem i ogromnym wyróżnie-
niem; zwłaszcza wypowiedziane na 
zakończenie słowa Prezydenta festi-
walu Nicolasa Charlety (Prezydenta 
Francuskiego Stowarzyszenia Folk-
loru, Skarbnika Światowego Stowa-
rzyszenia Folkloru, Wicemera Vo-
iron – duszy tego festiwalu): „…był to 
najbardziej entuzjastyczny z dotych-
czasowych festiwali i najbardziej in-
tegrujący tak różne kultury za przy-
czyną grupy „Gorce” z Polski”.

M. M.



beskidzka Podkówecka

Zespół Regionalny Gorce  z Kamienicy  za program „Po odpuście” został nagro-
dzony drugim miejscem na III Festiwalu Zespołów Regionalnych Beskidu Wy-
spowego „Beskidzka Podkówecka”. Festiwal  odbył 8 września br. w Tenczynie 
i stanowił podsumowanie tegorocznej, czwartej już edycji akcji „Odkryj Beskid 
Wyspowy” organizowanej przez Forum Gmin Beskidu Wyspowego. W konkursie 
zaprezentowało się 13 zespołów regionalnych z Beskidu Wyspowego: Limano-
wianie (Limanowa), Spod Kicek (Mordarka), Jurkowianie (Jurków), Łąkta (Żego-
cina), Porębiański Ród (Poręba Wielka), Zespół Regionalny ze  Słopnic,  Prymni 
(Ponice),  Pnioki (Sadek-Kostrza),  Kasinianie - Zagórzanie (Kasina Wielka),  Za-
górzanie (Lubień),  Mszanicanki (Mszana Dolna), Banda Burek (Wiśniowa) oraz 
GORCE z Kamienicy. Gościnnie poza konkursem wystąpił Zespół Pieśni i Tań-
ca Krakowiak z Krakowa.
Umiejętności artystyczne GORCÓW oprócz jury doceniła również publiczność 
nagradzając występ gromkimi brawami.

S. F.

     Z naszą kulturą     ... i tradycją W maju br. rozpoczęło swo-
ją działalność Stowarzyszenie 
Nasza Inicjatywa Wiejskiej Ak-
tywności „NIWA” w Kamienicy. 
Pomysł utworzenia takiej orga-
nizacji poddał Gminny Ośrodek 
Kultury w Kamienicy we współ-
pracy z lokalnymi artystami i 
działaczami społecznymi. 

Naszym głównym celem jest po-
dejmowanie działań na rzecz rozwo-
ju Gminy Kamienicy oraz wspieranie 
społecznej aktywności jego miesz-
kańców, tym w szczególności:
•  promowanie regionu, kultury ludo-

wej, lokalnych tradycji i sztuki,
•  wspieranie rozwoju edukacji i 

oświaty,
•  wspieranie inicjatyw lokalnych i 

gospodarczych.
Stowarzyszenie ma zamiar re-

alizować swoje cele m. in. poprzez 
organizację różnego rodzaju im-
prez kulturalnych, kursów, warsz-
tatów, koncertów, wystaw twórców 
lokalnych. 

Już teraz chcielibyśmy zapro-
sić wszystkich chętnych do wzięcia 
udziału w WARSZATATACH AR-
TYSTYCZNYCH prowadzonych 
przez doświadczonego instruktora-
-plastyka. Zajęcia stwarzają wspa-
niałe warunki dla rozwoju natural-
nej twórczej aktywności. Uczestnicy 
zajęć mają szansę zdobyć umiejęt-
ność wyrażania własnych emocji w 
procesie twórczym, rozwijać też te 
cechy osobowości, które będą przy-
datne w życiu społecznym. Stają się 
uważnymi obserwatorami otaczają-
cych zjawisk, widzą więcej szczegó-
łów i barw wokół siebie. Poprawia 
się znacznie sprawność manualna, a 
przede wszystkim samoocena.

Program zajęć obejmować będzie 
zajęcia z rysunku, malarstwa, grafi-
ki, rzeźby, zdobnictwa i form prze-
strzennych. Każde zajęcia będą nie-
zwykłą przygodą z wykorzystaniem 
innej techniki plastycznej (batik, de-
coupage, filcowanie, malarstwo, rysu-
nek, papieroplastyka, rzeźba w glinie 
i wiele innych). 

Osoby chętne do wzięcia udziału 
w warsztatach proszone są o kontakt 
z GOK w Kamienicy. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁNE-
GO TWÓRCZEGO DZIAŁANIA!

M. Leszko

DOTKNIJ SZTUKI
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Cykl pieszych wędrówek

odkryj 
beskid 
wyspowy
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Jasień

Około 200 turystów ruszyło w sobotnie przedpołudnie 
6 lipca br. na szlak zielony prowadzący ze Szczawy - Bia-
łego na Jasień. Piechurów bawili muzycy pod kierunkiem 
Mieczysława Franczyka. Panie z KGW Kamienica z prze-
wodniczącą - Marią Opyd częstowały gości znakomitymi 
wypiekami, a druhowie z OSP z Kamienicy i  Zbludzy 
serwowali kiełbasę z grilla. Tradycyjnie rozegrano kon-
kurs wiedzy o Beskidzie Wyspowym i Gminie Kamienica, 
w którym najlepszymi okazali się: Dorota Jasica z Mor-
darki  (I miejsce), Łukasz i Mariusz Jasica z Mordarki (II 
miejsce/ i Jakub Kroczka z Mszany Dolnej (III miejsce). 
Z najdalszego zakątka Polski na Jasień przybyli Renata i 
Grzegorz Musioł z synem Arturem z Raciborza. Najmłod-
si zdobywcy szczytu Jasienia to: 4 - letnia Julia Górał  z 
Jodłownika, 4,5 - letni Wojtek Wójcik z Bochni i 4,5 - let-
ni Oliwer Piwowarczyk z Dobrej, a najstarszym okazał się 
77-  letni Tadeusz Kroczka z Mszany Dolnej. W konkursie 
grzybobrania „O najpiękniejszy beskidzki prawdziwek”  
zwyciężył Maciej Kuchta z Jurkowa. Najmilszą spotkania 
na Jasieniu została wybrana Maria Opyd z Kamienicy, a 
najmilszym Mieczysław Franczyk ze Zbludzy. Wszyscy 
laureaci konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez 
Gminę Kamienica i Firmę Tymbark.

mogielica

25 sierpnia br. na szczycie Mogielicy odbył się Jubile-
uszowy XV Złaz Turystyczny „MOGIELICA 2013”. Spo-
tkanie rozpoczęło się Mszą św. w intencji zgromadzonych 
turystów, którą sprawowali: ks. Stanisław Wojcieszak – 
kapelan Cechu Rzemiosł Różnych oraz ks. prałat Mie-
czysław Łukaszczyk z Nowego Targu. 

Jak zwykle nie zabrakło konkursów i rywalizacji spraw-
nościowych. Miss „Mogielicy 2013” i zarazem „Najmilszą 
Uczestniczką Złazu” została wybrana Monika Wnękowicz 
z Łukowicy. Wyróżniono także dwie wicemiss - Lidię 
Faltyn ze Szczawy oraz Magdalenę Hojnor z Zamieścia. 
Najsilniejszym i jednocześnie „Najmilszym Uczestnikiem 
Złazu” został Krzysztof Banach. Kolejna konkurencja 
wyłoniła spośród zgromadzonych na szczycie Mogieli-
cy „Najmłodszego Uczestnika”, którym została 4 - mie-
sięczna Kornelia Kajzar ze Szczawy. Wyróżniono także 
5 - miesięcznego Konrada Koniecznego ze Skrzydlnej 
oraz  8 - miesięczną Lenkę Dawiec ze Szczawy. Najstar-
szym uczestnikiem okazał się 86 - letni Jan Opyd - tak-
że ze Szczawy. Spośród wszystkich turystów wyłoniono 
ponadto „Gościa” - przybyłego z najdalszej miejscowości 
i  najdalszego zakątka świata. Aby bawić się na Mogieli-
cy, największą ilość kilometrów przebyła Elżbieta Kucia 
z Kłodawy. Turystą z najdalszego zakątka świata w tym 
roku okazała się Agiejewa Raisa Iwanowna z miejscowo-
ści Kotowsk w Rosji. Do rąk wyróżnionych uczestników 
złazu trafiły specjalne statuetki i upominki.

S.F.

wakacje w świetlicy

Tegoroczne wakacje w świetli-
cy w Zalesiu upłynęły w spo-
sób aktywny, twórczy oraz  na 
wspólnej zabawie. Organizo-
wane zajęcia wyzwalały wiele 
emocji, przyczyniły się do inte-
gracji dzieci i współdziałania w 
zespole. Dzieci z radością brały 
udział zajęciach plastycznych, 
grach, zabawach ruchowo spor-
towych na świeżym powietrzu. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się organizowane przez świetlicę wycieczki. 
• 4 lipca zorganizowana była piesza wycieczka na Modyń. 

Grupa dzieci ze świetlicy szlakiem niebieskim zdobyła 
górę , a po odpoczynku udała się do sąsiedniej miejsco-
wości Młyńczyska. Maszerując lasem u podnóża Mo-
dyni,  wycieczkowicze dotarli pod 13-metrowy krzyż 
milenijny, położone nieopodal niego stacje drogi krzy-
żowej i kapliczkę.

• 12 lipca  odbyła się wycieczka do Szczawy. Dzieci 
zwiedzały - Partyzancki Kościółek, Muzeum 1 Pułku 
Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, Pijalnie Wód 
Mineralnych i Bibliotekę.  Zapoznały się z walorami 
przyrodniczymi regionu oraz historią powstania  wyżej 
wymienionych obiektów.

• 17 lipca  zorganizowany był wyjazd  na Krytą Pływalnię 
do Limanowej. Celem wyjazdu na basen było pokazanie 
sposobu na ciekawe spędzanie wolnego czasu i zabawę 
w gronie rówieśników, stworzenie okazji do przeżywania 
radości z zabawy ruchowej w wodzie, a przede wszyst-
kim zachęcenie dzieci i młodzieży do zdobywania umie-
jętności pływackich oraz rozwijanie śmiałości i odwagi. 

• 
Zajęcia w świetlicy dały dzieciom i młodzieży możliwość 
spędzenia w sposób ciekawy i pożyteczny wakacyjnego 
okresu.

A.Wierzycka
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Szkółka Piłkarska mUkS „halny” 
zaprasza

o Puchar toru

W szkółce  trenują chłopcy i dziewczęta w wieku 5 -12 lat. 
Podzieleni są oni na 3 grupy treningowe (wg roczników).

• I grupa MŁODZICY (roczniki 2000 – 2001)

• II grupa ORLIKI (roczniki 2003 – 2004)

• III grupa ŻAKI (rocznik 2005 i młodsi)

Do szkółki mogą zapisać się chłopcy i dziewczęta z każdej 
wymienionej wyżej grupy wiekowej. Jedynym wymogiem 
przystąpienia do pierwszych zajęć jest dobry stan zdrowia 
uczestnika. Zawodnik powinien posiadać również strój 
sportowy (koszulka, spodenki, getry. Buty piłkarskie (lan-
ki) lub zwykłe tenisówki).
W okresie wiosenno - letnim trenujemy na boisku przy 
SP nr 1 w Kamienicy.
W okresie zimowym trenujemy na sali sportowej przy SP 
nr 1 w Kamienicy oraz na hali sportowej w Łącku.
W ramach zajęć w Szkółce Piłkarskiej oferujemy:
- naukę gry w piłkę nożną u doświadczonych i wykwali-
fikowanych trenerów,
- udział w treningach i meczach,
- profesjonalne treningi,
- udział w turniejach piłkarskich,
- możliwość wyjazdów na obozy sportowe,
- wyjazdy na mecze piłkarskie,
- naukę odpowiedzialności, współpracy z innymi, zasad 
fair play,
- miłą i przyjazną atmosferę na treningach,
- nowoczesny sprzęt treningowy,
- sprzęt sportowy dostosowany do wieku dzieci.

Szczegółowe informacje na stronie klubu 
MUKS HALNY: www.mukshalny.kamienica.net.pl

ZAPRASZAMY!

Motorowy Klub Sportowy Gorce zaprasza wszystkich miłośni-
ków sportów motorowych  na  IV WIELKI WYŚCIG O PU-
CHAR TORU MKS GORCE KAMIENICA. Jest to impreza 
o charakterze integracyjnym. 
Wyścig odbędzie się 6 października 2013 roku. Biuro zawodów 
będzie otwarte od 7:30. treningi od 10:00. Start został zapla-
nowany na 11:30. Planowane klasy:  MINI, 65, 85, KOBIETY, 
MX1, MX2, LICENCJA, QUADY.
Termin imprezy może ulec zmianie w przypadku niesprzyja-
jącej pogody. Informacje będą na bieżąco podawane na naszej 
stronie internetowej oraz na facebooku https://www.facebook.
com/mksgorce
Tor położony jest w woj. małopolskim, Powiat Limanowski, 
Gmina Kamienica.
Lokalizacja GPRS jest podana na plakacie.
U nas każdy może spróbować swoich sił. Zarówno amator jak 
i zawodowiec.

ZAPRASZAMY!

Umiem PŁywaĆ!
ii etap wyjazdów na kryty basen

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „HALNY” 
oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy już od wrze-
śnia organizują bezpłatne wyjazdy na basen w Limanowej. 
Dzięki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, jak również dzięki współfinansowaniu zadania 
przez Urząd Gminy w Kamienicy 60 uczniów uczestniczy 
w projekcie „Umiem pływać”
.
Lekcji pływania udzielają doświadczeni instruktorzy nauki pływania. Dzieci uczą się pływać, kontrolować oddech, ćwiczą ko-
ordynację ruchową. Uczestnictwo w tych zajęciach to świetny sposób na ciekawe spędzenie wolnego czasu, zabawę w gronie ró-
wieśników, ale przede wszystkim szansa na zdobycie umiejętności pływania. Kto wie, może kilkoro dzieciaków odkryje swoją 
pasję w obcowaniu z tym żywiołem, może komuś nauka pływania uratuje życie, a może po prostu  zajęcia te dostarczą rozrywki 
i mnóstwa pozytywnych wrażeń?

J.P.
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Złoto w drużynie na mistrzostwach 
świata. 
Mistrzostwa odbyły się 31 sierpnia br. 
w czeskiej miejscowości Janské Lázně, 
udział w nich wzięło blisko 400 zawod-
ników z całego świata. Trasa wynosiła 8,6 
kilometra, a przewyższenie 650 metrów. 
Indywidualnie R. Faron w kategorii 35-
39 lat zajął ósme miejsce. W klasyfikacji 
drużynowej Polska w składzie: Robert 
FARON,  Dariusz KRUCZKOWSKI, 
Piotr KOŃ okazała się najlepsza, wy-
przedzając Włochów (Gianluca SCAR-
CIA, Gionni MOROCUTTI, Alessan-
dro MORASSI) oraz ekipę Czech (Jiří 
BRYCHTA, Marek ONDRÁŠEK, Josef 
VEBER).

Brąz w Mistrzostwach Polski 
594 uczestników z 22 krajów stanę-
ło na starcie jubileuszowego V Mara-
tonu Karkonoskiego (41 km), będącego 

jednocześnie Mistrzostwami Świata w 
Długodystansowych Biegach Górskich i 
mistrzostwami Polski w tej dyscyplinie. 
Bieg odbył się 3 sierpnia br. w Szklar-
skiej Porębie. 

Mistrzem świata i zwycięzcą Maratonu 
Karkonoskiego 2013 został Słoweniec 
Mitja Kosovelj, natomiast mistrzostwo 
Polski wywalczył Marcin Świerc przed 
Przemysławem Dąbrowskim i Robertem 
Faronem.

Medaliści 4. mistrzostw Polski - męż-
czyźni: 1. Marcin Świerc (AZS KU Po-
litechniki Opolskiej), 2. Przemysław Dą-
browski (AZS AWF Biała Podlaska), 3. 
Robert Faron (UKS Watra Kamienica).

S..F.

Sukcesy 
roberta Farona
Robert Faron z Zalesia, reprezentując nasz kraj, zdobył dru-
żynowe Mistrzostwo Świata Weteranów w biegach górskich 
(kategoria M35).
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Poziomo:   1) ... świata, o kimś bardzo w 
siebie zapatrzonym, 7) znaczek przyna-
leżności, np. do organizacji, 8) imię Sa-
randon, amerykańskiej aktorki, 9) lek-
koduch, pędziwiatr, 10) bardzo silny 
deszcz, 11) szoferka w ciężarówce, 12) 
strój zakonnika, 16) pleciony z wikliny, 
17) imię Godunowa, 20) hrabia lub ksią-
żę, 23) twórca dzieła, 24) miasto u stóp 
Wezuwiusza, 25) utwór muzyczny towa-
rzyszący defiladzie, 28) czerwony, kwa-
skowaty owoc z pestką, 30) sakwa, kiesa, 
31) część krzesła, kanapy, 32) pokaz, pa-
rada, 33) budynek mieszkalny w środku 
lasu, 34) np. Atena dla Zeusa.

Pionowo: 1) szacunek, respekt, 2) syn 
z poprzedniego małżeństwa, 3) stycz-
ność łączność, 4) młoda, rozćwierkana 
dziewczyna, 5) osiedle mieszkaniowe w 
Warszawie (w tytule starego polskiego 
filmu), 6) potrzebne do gry w tysiąca, 
13) rzymski bóg miłości, 14) kwiat lub 
cukierek, 15) upał, gorąc, 17) mokradło, 
grzęzawisko, 18) współzawodnictwo, 19) 
ugrupowanie społeczne, polityczne, 21) 
wydechowa – odprowadza spaliny, 22) 
górna część tułowia, 25) do wyściela-
nia łóżek, tapczanów, 26) ciało stałe roz-
puszczone w cieczy, 27) komplet naczyń 
i sztućców, 29) Wpływa do niej Oka.

Litery z pól ponumerowanych w pra-
wym dolnym rogu, napisane od 1 do 22, 
utworzą rozwiązanie, które prosimy na-
desłać do 331 października 2013 r.  na 
adres GOK  w Kamienicy. Wśród tych, 
którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, 
rozlosujemy nagrody.

Za rozwiązanie krzyżówki nr 94, której ha-
sło brzmi: „Pieniądze rzecz nabyta”, nagrody 
ufundowane przez  Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kamienicy wylosowali: Ewa Kania-
-Faron, Zalesie i Paweł Czerwiński, Zasadne.

Nagrody do odebrania w GOK Kamienica.

HASŁO:
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Pielgrzymi z Gminy Kamienica
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ZatrZymane w obiektywie

dziękczynienie za 25 lat 
kapłaństwa ks. dr bolesława bieńka

Jubileusze kapłańskie w Zalesiu

31. Piesza 
Pielgrzymka tarnowska 



Gminne święto Plonów

ZatrZymane w obiektywie


