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TO WARTO WIEDZIEĆ 

– WAŻNE TELEFONY

Czy zdarza Ci się tracić czas na 
szukanie kontaktu z instytucją, 
urzędem, osobą? Ten wykaz 
ważnych telefonów pozwoli go 
zaoszczędzić.

TELEFONY ALARMOWE
Europejski numer alarmowy – 112
Policja – 997
Straż pożarna – 998
Pogotowie ratunkowe – 999

INSTYTUCJE, URZĘDY I INNE
Urząd Gminy Kamienica – 18 33 23 004
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
– 18 33 23 004 (wew. 33)
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ka-
mienicy – 18 33 23 004 (wew. 37)
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy 
– 18 33 23 082

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamie-
nicy – 18 33 23 082
Świetlica Środowiskowa w Kamienicy 
– 18 33 23 192
Ośrodek Zdrowia GOR-MED w Kamie-
nicy – 18 33 23 400
Ośrodek Zdrowia w Szczawie 
– 18 33 24 015
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej w Kamienicy – 18 33 23 430
Biblioteka Publiczna i Świetlica w Zblu-
dzy  – 533 327 771
Biblioteka Publiczna i Świetlica w Szcza-
wie – 533 327 773 
Świetlica Środowiskowa w Zalesiu 
– 533 327 775
Świetlica Środowiskowa w Zasadnem
– 533 327 772

PARAFIE
Parafia w Kamienicy – 18 33 23 013
Parafia w Zalesiu – 18 33 46 726
Parafia w Szczawie – 18 33 46 026

SOŁTYSI
Kamienicy Górnej Jan Kulig 
– 502 667 682
Kamienicy Dolnej Michał Mikołajczyk 
– 18 33 23 634
Zbludzy Stanisław Poręba – 501 610 180
Szczawy Zofia Bulanda – 510 080 825
Zalesia Zbigniew Wierzycki 
– 18 33 46 716
Zasadnego Agata Zięba – 600 584 950

SZKOŁY
SP nr 1 w Kamienicy – 18 33 23 907
SP nr 2 w Kamienicy – 18 33 23 091
SP w Zasadnem – 18 33 46 219
Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy 
– 18 33 23 018
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Szczawie – 18 33 24 006
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Zalesiu – 18 33 46 725
Gimnazjum w Kamienicy – 18 33 23 900
Samorządowe Przedszkole w Kamienicy 
– 18 33 23 002

"

Ważniejsze inwestycje w latach 2015 – 2016:
•	 Montaż solarów i instalacji fotowoltaicznych w gminie

•	 Modernizacja  dróg gminnych i osiedlowych

•	 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i gminnego wodociągu

•	 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Kamienicy

•	 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej od osiedla 
Bukówka do os. Berkówka oraz remont odcinka chodnika 
w centrum Szczawy 

•	 Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w Zasadnem

•	 Zakup samochodów strażackich dla OSP Kamienica 
i OSP Szczawa

•	 Budowa oświetlenia ulicznego w Kamienicy

PODSUMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KAMIENICA 
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Z samorządu – podsumowanie działań za 2015 – 2016

Połowa kadencji samorządu to jedna z wielu okazji do poinformowania mieszkańców 
o ważniejszych przedsięwzięciach zrealizowanych w tym okresie. 

Największą inwestycją, wykonaną w ostatnich 2 latach, była budowa sali gimnastycznej przy SP 2 w Ka-
mienicy. Jej wartość przekroczyła 1,5 mln zł, z czego 1/3 pochodziła z programu Ministerstwa Sportu - 482 
900 zł. Dzisiaj sala jest już użytkowana i cieszy się wielką popularnością wśród dzieci i młodzieży. Natomiast 
przy SP w Zasadnem wybudowano boisko rekreacyjno-sportowe, wielofunkcyjne do różnych gier zespoło-
wych w cenie 479 tys. zł, z czego 267 tys. zł pochodziło z programu rozwoju obszarów wiejskich PROW.

Kolejnym ważnym zadaniem inwestycyjnym była budowa chodnika przy DW 968 w Szczawie - od os. Bu-
kówka do os. Berkówka oraz remont odcinka chodnika w centrum Szczawy. Wartość zadania to 627 tys. zł, 
z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 321 tys. zł.

W ostatnich 2 latach realizowano program odnawialnych źródeł energii oraz mikroinstalacji fotowolta-
icznych. Montaż kolektorów słonecznych wykonano na ponad 700 budynkach, a paneli fotowoltaicznych 
o mocy 3 i 4 kW na 77 budynkach. Wartość tych inwestycji w latach 2015-16 wyniosła 2 990 414 zł (dofi-
nansowanie 2 038 122 zł). Wykonano modernizację dróg gminnych i osiedlowych na 17 odcinkach o łącznej 
długości 5,5 km za kwotę 780,7 tys. zł.

Wykonano wiele projektów technicznych kolejnych inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej 
w Zalesiu – 18 km, wodociągów 9,7 km (w trakcie opracowania), 10 km w Szczawie (w trakcie opracowania). 
W 2016 roku zakupiono 2,6 ha terenów pod centrum rekreacyjno – wypoczynkowe w Szczawie, gdzie wy-
konano projekt techniczny tego zadania. Ponadto wykonano projekty zagospodarowania 2 działek w Szcza-
wie i jednej w Kamienicy pod cele rekreacyjne. W przygotowaniu jest budowa ścieżek rowerowych wzdłuż 
brzegów rzeki Kamienica, na której sfinansowanie, wspólnie z powiatem limanowskim i sąsiednimi gminami, 
złożono wniosek do UE. Wykonano ponadto projekt sali gimnastycznej przy SP1 w Kamienicy o wymiarach 
20,5 x 42 m. Budowę tego obiektu planujemy wykonać w latach 2017-2018, z końcową płatnością w 2019 r.

Wydatki majątkowe w latach 2015-2016 w poszczególnych miejscowościach [zł]

Rok Kamienica Szczawa Zalesie Zbludza Zasadne Razem

2015 3 664 646 1 975 913 369 855 277 480 693 919 6 981 813
2016 2 185 882 1 435 634 464 815 210 688 511 678 4 808 697
Razem 5 850 528 3 411 547 834 670 488 168 1 205 597 11 790 510
% mieszkańców 43,20% 25,60% 13,40% 9,20% 8,50% 100,00% 
% budżetu 49,62% 28,93% 7,08% 4,14% 10,23% 100,00%

Z powyższego zestawienia wynika jednoznacznie, że w Kamienicy, Szczawie i Zasadnem wydatki na inwe-
stycje były większe niż średnie wydatki przypadające na 1 mieszkańca. Wydatki w Zalesiu i Zbludzy znalazły 
się poniżej tej średniej - jednak w poprzednich latach w Zalesiu średnie były znacznie wyższe ze względu na 
budowę szkoły, sali gimnastycznej, boiska sportowo-rekreacyjnego i dróg.

Reasumując, można stwierdzić, że samorząd gminy w miarę równomiernie prowadzi rozwój całej gmi-
ny, choć są lata, gdzie na niektóre miejscowości kierowanych jest więcej środków finansowych niż to wynika 
z liczby mieszkańców, ale dzieje się tak ze względu na realizację kosztownych inwestycji. Samorząd gminy Ka-
mienica intensywnie przygotowuje się do realizacji projektów w ramach programów unijnych, w tym przede 
wszystkim do programu związanego z rewitalizacją gminy, w ramach której będziemy realizować budowę 
centrum turystyki i rekreacji w Szczawie oraz zagospodarowanie rekreacyjne kolejnych 2 działek w Szczawie 
(działka tzw. Politechniki oraz w centrum Szczawy) oraz działki przy dworku w Kamienicy. Planujemy roz-
poczęcie budowy pełnowymiarowej sali sportowej przy SP1 w Kamienicy z programu ministerialnego oraz 
kontynuację budowy wodociągów w gminie i budowę kanalizacji sanitarnej z programów UE oraz WFOŚ. 
Jest przygotowywany przetarg na kompleksową modernizację drogi Kamienica – Zasadne z budową mostu 
i oświetleniem. W planach jest wykonanie termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Szczawie, SP1 w Szczawie, 
Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Zbludzy, remizy OSP w Kamienicy oraz dalsza modernizacja 
dróg. Do tego dochodzi wiele mniejszych remontów.
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WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY

Budżet gminy na 2017 rok był 
głównym tematem XIX sesji Rady 
Gminy Kamienica, która odbyła się 
28 grudnia 2016 r.

Najważniejszym punktem środowe-
go spotkania było jednogłośne podjęcie 
przez radnych uchwały budżetowej, któ-
ra pozwoli realizować jej założenia już od 
pierwszych dni 2017 r.

Planowane dochody budżetu gminy to 
33 049 265,00 złotych, natomiast wydatki 
wyniosą 33 219 168,00 zł.

Różnica między dochodami i wydat-
kami stanowi planowany deficyt budżetu 
w kwocie 169 903,00 zł., który zostanie 
pokryty z wolnych środków.

W przyszłorocznym budżecie gminy 
na inwestycje zaplanowano przeznaczyć 

kwotę w wysokości 3 430 476,00 
zł, co stanowi 10,33 % struktury 
wszystkich wydatków. 

Spośród najważniejszych inwe-
stycji zaplanowanych w budżecie 
gminy znajdują się takie zadania, 
jak m.in.: budowa Centrum Re-

kreacji i Wypoczynku w Szczawie, bu-
dowa wodociągu gminnego w Kamienicy 
i Szczawie, uzupełnienie kanalizacji sani-
tarnej w Kamienicy i Szczawie, moder-
nizacja drogi gminnej Kamienica – Za-
sadne z budową mostku, budowa ścieżek 
rowerowych wzdłuż rzeki Kamienica, 
budowa chodnika w Zalesiu (Wierzyka), 
głęboka modernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szcza-
wie oraz budynków komunalnych gmi-
ny, zagospodarowanie na cele rekreacyjne 
działek gminnych w Szczawie – „Poli-
technika” i w centrum miejscowości oraz 
działki przy Ośrodku Szkoleniowo – Tu-
rystycznym Dworek Gorce w Kamienicy.

Ponadto środki przeznaczone będą 
również na remont dróg gminnych i bu-
dynków komunalnych.

8 lutego br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy odbyła się XX Sesja 

Rady Gminy Kamienica. Jednym 
z punktów spotkania było podjęcie 
uchwały w sprawie projektu nowej 
sieci szkół.

Na sesji radni podjęli m. in. uchwałę 
w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do no-
wego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą - Prawo oświatowe.

Uchwała ma charakter intencyjny i sta-
nowi podstawę do zasięgania obligato-
ryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz 
związków zawodowych. Opinia Kurato-
ra Oświaty jest wiążąca i odnosi się do 
oceny zgodności z prawem rozwiązań za-
proponowanych w tej uchwale oraz oceny 
zapewnienia dzieciom zamieszkałym na 
terenie gminy możliwości realizacji obo-
wiązku szkolnego. Podczas sesji podsu-
mowano także działania profilaktyczne, 
realizowane w  gminie w 2016 r. 

Podziękowanie za pomoc w przepro-
wadzeniu gminnych akcji kampanijnych 
wręczono obecnemu na sesji insp. Dariu-
szowi Urbanikowi - Komendantowi Po-
wiatowej Policji w Limanowej. Otrzymali 
je również dyrektorzy szkół za aktywną 
współpracę w zakresie realizacji gmin-
nych programów profilaktycznych. S.F.

Z sesji Rady Gminy

Połowa kadencji Rady Gminy Kamie-
nica to dobry moment na podsumo-
wanie pracy, działalności i funkcjo-
nowania organu uchwałodawczego 
naszej gminy. To od decyzji podej-
mowanych przez Radę Gminy oraz 
Wójta Gminy zależy, jak wygląda 
najbliższe nam otoczenie, jak funk-
cjonuje infrastruktura publiczna oraz 
jakie będą plany na najbliższe lata.

W 2014 r. mieszkańcy w wyborach samo-
rządowych zdecydowali o tym, które osoby 
będą pełniły mandat radnego naszej gmi-
ny. W pierwszych wyborach po zmianie 
ordynacji wyborczej na okręgi jednoman-
datowe znaczna część Rady uległa zmia-
nie (70 % jej składu). Dzisiaj, na półmetku 
można stwierdzić, że Radni naszej gminy 
są aktywni i rzetelni w wykonywaniu swo-
ich obowiązków, wykazują dbałość o spra-
wy własnych miejscowości i własnych okrę-
gów wyborczych. W rozstrzyganiu kwestii 
ogólnych, dotyczących całej gminy, Rada 
zawsze jest w stanie wypracować kompro-
mis. O aktywności radnych świadczy za-
angażowanie podczas planowania inwe-
stycji w poszczególnych miejscowościach, 

a także udział w procesie opracowywania 
dokumentacji technicznej i na etapie wyko-
nawstwa. Zaangażowania dowodzi też wie-
le wniosków, interpelacji i zapytań do Wójta 
Gminy podczas posiedzeń komisji lub sesji. 
Radni przedstawiają potrzeby społeczne, 
a te są bardzo duże i zdecydowanie prze-
kraczają możliwości finansowe gminy, dla-
tego też pewne inwestycje, jak np. remonty 
i budowa dróg, muszą zostać rozłożone na 
lata. Władze gminy corocznie przeznaczają 
część środków finansowych do dyspozycji 
sołectw, o przeznaczeniu których decydują 
mieszkańcy podczas zebrań wiejskich, ale 
też w mniejszym zakresie sołtysi i radni.

W minionych dwóch latach wydatki in-
westycyjne gminy wyniosły ponad 11 mln 
zł. Te najbardziej znaczące to: budowa dróg 
i chodników, rozbudowa kanalizacji sani-
tarnej, rozbudowa gminnej sieci wodocią-
gowej, remonty i rozbudowa bazy oświato-
wej i sportowej, odnawialne źródła energii, 
zakup gruntów na cele rekreacyjne, zakup 
samochodów pożarniczych. Nie były to wy-
datki bardzo wysokie, przede wszystkim 
z powodu opóźnień we wdrażaniu progra-
mów funduszy europejskich (z nowej per-
spektywy finansowej na lata 2014 – 2020) 

przez ośrodki decyzyjne wyższego szczebla.  
W  następnych latach planowana jest 

kontynuacja większości inwestycji wymie-
nionych powyżej, z naciskiem na zadania 
z zakresu turystyki i rekreacji. Planuje się 
wykonanie wielu kilometrów ścieżek ro-
werowych, wybudowanie kąpieliska przy 
rzece Kamienica, uatrakcyjnienie i zago-
spodarowanie na cele rekreacyjne placów 
i terenów, których gmina jest właścicielem. 
Podjęta również zostanie próba utworzenia 
uzdrowiska w Szczawie. Działania te mają 
na celu umożliwienie mieszkańcom wybo-
ru różnych form spędzania wolnego cza-
su, a także zachętę dla przyjezdnych, aby 
zatrzymać się u nas na dłużej. Docelowo 
gmina planuje oprzeć rozwój gospodarczy, 
właśnie na usługach turystycznych i rekre-
acyjnych, co wiąże się również z poszuki-
waniem inwestorów działających w tym 
obszarze. Czy uda się te wszystkie plany 
zrealizować, czas pokaże, gdyż nie wszyst-
ko zależy od gminy, lecz od ilości pozyska-
nych środków zewnętrznych. Z pewnością 
jednak panu Wójtowi i Radnym Gminy nie 
zabraknie determinacji, aby założone cele 
zrealizować. 

E. Rutka - Przewodniczący Rady Gminy 
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wczoraj kamienicy

Na półmetku kadencji



„Nie licz, ile masz lat, patrz pozytywnie na świat”
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W myśl motta autorstwa p. Zofii Kuchni młodzi du-
chem seniorzy potrafią aktywnie spędzać czas. 
Świadczy o  tym duże zaangażowanie osób star-
szych, działających w  Stowarzyszeniu Seniorów 
w Gminie Kamienica. 

Osoby te w świadomy sposób dbają o swoje zdrowie fi-
zyczne i psychiczne. Uczęszczają na zajęcia fitness oraz ko-
rzystają z dobrodziejstw basenów termalnych.

Do tej pory seniorzy wzięli udział w wykładach i pre-
lekcjach podnoszących świadomość zdrowego trybu ży-
cia. Było to spotkanie z dietetykiem p. Agnieszką Biskup 
– ekspertem z reedukacji żywieniowej „Natur House” 
w Limanowej. Również pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia 
„Gor - Med” p. Maria Zięba dała Stowarzyszeniu lekcję 
udzielania pierwszej pomocy. 

Zarząd Stowarzyszenia nawiązał współpracę ze Sto-
warzyszeniem „Razem dla Regionu”, które realizuje pro-
jekt pt. „Aktywność i doświadczenie seniorów dźwi-
gnią rozwoju społecznego” przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego. Seniorzy rozwijają swoje 
umiejętności i zainteresowania. Biorą udział w zajęciach 
i warsztatach artystycznych (szydełkowanie, robótki 
ręczne, bibułkarstwo). Piękne prace szydełkowe wyko-
nane przez panie: Zofię Piksa, Wandę Zapolską, Janinę 
Kajzar, Józefę Wierzycką zostały przekazane na lote-
rię fantową festiwalu „Kolędować każdy może” w Szcza-
wie. Stały się też upominkami świątecznymi dla osób star-
szych, samotnych oraz przedstawicieli urzędów i instytucji 
w Gminie Kamienica. Koleżanka Józefa Wierzycka pro-
wadzi zajęcia, podczas których udziela rad, w jaki sposób 
wykonywać ozdoby metodą szydełkowania. 

W ramach działań Stowarzyszenia działa grupa teatral-
no – wokalna, której głównym celem jest przekaz tradycji 
i zwyczajów naszych przodków. Doceniamy chęci i po-
święcony czas koleżanek-seniorek, które ochoczo anga-
żują się w przygotowanie i opracowanie scenek obyczajo-
wych, przyśpiewek i piosenek z naszego regionu. Scenka 
pt. „Darcie pierza” została przedstawiona w Gminnym 
Ośrodku Kultury z okazji „Dnia Kobiet”. Niech szero-
kim echem niesie się ludowa nuta.

Dzięki staraniom p. Agaty Zięba – Członka Zarządu 
Powiatu Limanowskiego Stowarzyszenie otrzymało od 
Starostwa Powiatowego komputer, dlatego będzie zorga-
nizowany cykl zajęć komputerowych „Info-Senior”.

W siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie z wójtem 
dr Władysławem Sadowskim w ramach „Kawiarenki obywa-
telskiej” – planowanego cyklu spotkań z przedstawicielami 
władz lokalnych, w celu stworzenia dialogu społecznego. Pan 
Wójt przedstawił plan rozwoju naszej gminy. Seniorzy cieszą 
się z dobrej współpracy z panem Wójtem i Radą Gminy, któ-
rzy obiecali wspierać finansowo działalność Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia opracował bogaty „Plan imprez 
i wycieczek” na 2017 rok. Do zrealizowania zostało wiele 
zadań. Są to m.in. wycieczki krajobrazowe piesze i auto-
karowe, wyjazdy do kina i teatru, nawiązanie współpracy 
z Klubem Seniora w Miechowie, wolontariat na rzecz osób 
starszych, samotnych oraz dzieci (wykonanie prac na licy-
tację podczas festynu parafialnego z okazji Dnia Dziecka). 
Swoje prace artystyczne seniorzy zaprezentują podczas Dni 

Gorczańskich, Fe-
stiwalu Kultury Beskidu Wyspowego „Be-
skidzkie Rytmy i Smaki” w Kamienicy, Gminnych Dożynek 
w Zalesiu. Organizowane będą warsztaty i spotkania z fizjo-
terapeutą, psychologiem, florystką i kosmetyczką. Planuje 
się zorganizowanie imprez integrujących seniorów. Pierw-
sze udane spotkanie - Wieczorek Karnawałowy mamy już za 
sobą. Przed nami jeszcze majówka, andrzejki, Dzień Seniora 
oraz wiele innych.

Stowarzyszenie Seniorów zaprasza osoby chętne do wspól-
nego i aktywnego spędzania czasu. Spotkania odbywają się 
w każdy poniedziałek o godz.9.30 w siedzibie Stowarzysze-
nia (budynek Ośrodka Zdrowia „Gor-Med” w Kamienicy).

Zarząd Stowarzyszenia Seniorów w Gminie Kamienica
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15 stycznia 2017 r.  odbyło się wal-
ne zebranie sprawozdawczo - wy-
borcze Związku Podhalan Oddział 
w Kamienicy, na którym wybrano 
nowe władze Oddziału. 

Zebranie poprzedziła uroczysta Msza 
św. w  intencji członków i  ich rodzin, 
podczas której zaprzysiężono 5 nowych 
członków: Zofię Barnaś, Elżbietę Citak, 
Tadeusza Citaka, Stanisławę Gaurę i Ce-
linę Kandefer.

Po Mszy św. w  Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kamienicy podczas walne-
go zebrania dokonano wyboru nowego 
zarządu. Prezesem Oddziału wybrany 
został Mieczysław Marek, który zastą-
pił na tym stanowisku Katarzynę Da-
wiec - Kulig.

WYNIKI WYBORÓW
Zarząd Oddziału: Mieczysław Marek 

- prezes, Mieczysław Majchrzak - wi-
ceprezes, Mieczysław Franczyk – wice-
prezes, Elżbieta Citak - sekretarz, Irena 
Hyrc - skarbnik, Piotr Faron - chorąży, 
Grzegorz Gaura, Bożena Gierczyk, Anna 
Drabik - członkowie.

Komisja Rewizyjna: Krzysztof Faron 

- przewodniczący, Katarzyna Majchrzak 
- Duda - zastępca przewodniczącego, 
Halina Faron - sekretarz, Tadeusz Ci-
tak - członek, Maria Dudzik – członek.

Sąd Koleżeński: Andrzej Matlęga - 
przewodniczący, Maria Opyd - zastęp-
ca przewodniczącego, Stanisława Gaura 
- sekretarz, Celina Kandefer - członek, 
Zofia Barnaś - członek. 

Kapelanem związku jest proboszcz 
kamienickiej parafii – ks. Jan Betlej, 
a obecna  siedziba mieści się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kamienicy.

Gdzie jedność, tam większy wy-
dźwięk ludowej nuty

Kamienicki Oddział Związku Podha-
lan w swojej noworocznej działalności 
- pierwszy miesiąc nowego roku kalen-
darzowego 2017 - uczestniczył w  spotka-
niach wyjazdowych. Miały one charakter 
integracji i  inspiracji w planowaniu za-
chowania dziedzictwa kulturowego.

Pierwsze z  nich to spotkanie opłat-
kowe, jego organizatorem był Oddział 
w  Łącku. Gospodarz drugiego to Od-
dział w  Ochotnicy, który obchodził 
25-lecie swojej działalności. (S.F.)

Wybrano nowy zarząd
Związek Podhalan w Kamienicy                     

Jeżeli cenisz tradycję swo-
jej rodzinnej ziemi wstąp do 
Związku Podhalan – informa-
cję o zasadach przystąpienia do 
kamienickiego Oddziału Związ-
ku Podhalan otrzymasz w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kamie-
nicy (tel.18 33 23 082 lub 533 
327 778 – sekretarz oddziału 
507 154 028 – prezes oddziału). 
Zapraszamy!
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Delegacje kamienickiego oddziału Związku Podhalan w Łącku i Ochotnicy Dolnej



Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Kamieni-
ca podsumowały na zebraniach sprawozdaw-
czych swoją działalność za 2016 rok oraz na-
kreśliły plany i zamierzenia na rok kolejny.

W niedzielę, 8 stycznia 2017 r. druhowie z terenu 
gminy Kamienica spotkali się w swoich miejscowych 
jednostkach, aby podsumować działalność statutową 
za miniony okres oraz przedstawić plany na nowy rok.

Walne zebrania członków Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych zwoływane są raz w  roku - jako ze-
brania sprawozdawcze, a na zakończenie określonej 
w  statucie kadencji – jako zebrania sprawozdawczo 
- wyborcze. 

Strażacy z OSP w   Kamienicy spotkali się w  sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Kamienicy. Wśród 
zaproszonych gości byli obecni m.in.: przedstawi-
ciel Komendy Powiatowej PSP w  Limanowej - kpt. 
Marcin Kulig, prezes Zarządu Oddziału Gminne-
go Związku OSP RP w  Kamienicy – Adam OPYD, 
przedstawiciele samorządu gminy: wójt – dr Włady-
sław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy – Eu-
geniusz Rutka, radni: Elżbieta Citak, Piotr Kaliciń-
ski, Stefan Kuchnia i Hilary Mateusz Majewski oraz 
sołtys Jan Kulig. (red)

Podsumowali rok
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OGŁOSZENIE

Wójt Gminy informuje, że od dnia 17 marca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamienica został 
zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Kamienica przeznaczonych 

do dzierżawy i najmu.

WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY



 Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysłu-
guje na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 
18 roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Świadcze-
nie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje tylko 
w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie. Z kolei w przy-
padku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnospraw-
ne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze 
dziecko, jeżeli dochód rodziny w  przeliczeniu na osobę 
nie przekracza kwoty 1,200.00 zł. miesięcznie. Jeśli osoba 
składająca wniosek lub członek rodziny przebywa za gra-
nicą – w kraju UE lub EOG - gmina przekazuje wniosek 
wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwo-
li to uniknąć pobierania przez tę samą osobę podobnych 
świadczeń jednocześnie w dwóch państwach EOG/UE. Je-
żeli wnioskujemy o  świadczenie wychowawcze na drugie 
i kolejne dziecko, nie musimy dołączać do wniosku żadnych 
dodatkowych dokumentów. Jeżeli wnioskujemy o świadcze-
nie wychowawcze na pierwsze dziecko, do wniosku dodat-
kowo musimy dołączyć:
•	 oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu nie-

podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych w roku 2014,

•	 oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych 
przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym w roku 2014,

•	 dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie do-
chodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

W szczególnych przypadkach gmina będzie mogła zażą-
dać innych dokumentów, istotnych dla prawidłowego przy-
znania świadczenia wychowawczego. Świadczenie wycho-
wawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa 
do świadczeń z  pomocy społecznej, funduszu alimenta-
cyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Rada Ministrów bę-
dzie mogła podnieść kwotę świadczenia wychowawczego 
w oparciu o wskaźniki wzrostu inf lacji.

Na terenie naszej gminy wsparciem z rządowego progra-
mu „Rodzina 500 plus”, w okresie od  1 kwietnia 2016 r. do 
31 stycznia 2017 r., objęto 617 rodzin. Najwyższe wypła-
cane świadczenie wynosiło 4 tys. zł. Kwota wypłaconych 
świadczeń na terenie naszej gminy za podany okres wynio-
sła 5 624 157,60 zł., Celem świadczenia wychowawczego jest 
częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywa-
niem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego 
potrzeb życiowych. W przypadku sygnałów o marnotrawie-
niu świadczenia lub wydatkowania świadczenia niezgodnie 
z przeznaczeniem u rodziny będzie mógł zostać przepro-
wadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić, ,jak wygląda 

sytuacja w danej rodzinie. Pracownik organu wypłacającego 
świadczenie wychowawcze, na podstawie informacji od pra-
cownika socjalnego, przekazuje należne osobie świadczenia 
w całości lub w części w formie rzeczowej, tj. np. żywność, 
ubrania, lekarstwa lub w formie opłacania usług np. żłob-
ka, przedszkola, kosztów Internatu, wykupienie obiadów, 
czy czynszów itp. Do chwili obecnej nie było na terenie 
naszej gminy przypadków wypłaty świadczenia w formie 
rzeczowej lub w formie opłacania usług. Świadczenie wy-
chowawcze jest wypłacane przelewem na konto lub w go-
tówce, w zależności od wyboru wnioskodawcy.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wycho-
wawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 
2017 r., dochód rodziny ustalany jest na podstawie docho-
dów osiągniętych w 2014 r.. Do programu można dołączyć 
w dowolnym momencie. Wnioski na nowy okres zasiłko-
wy, tj. 2017/18 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawcze-
go można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w  Kamienicy lub elektronicznie za pomocą:
•	 portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Ro-

dziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Empatia 
(empatia.mrpips.gov.pl),

•	 ePUAP na elektroniczną platformę usług admini-
stracji publicznej (elektroniczna skrzynka podaw-
cza - ESP),

•	 bankowości elektronicznej,
•	 Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE-ZUS).

Więcej informacji na temat świadczeń „Rodzina 500 plus” 
można uzyskać u pracowników GOPS w Kamienicy lub 
pod numerem tel. 18 33 23 067 lub 18 33 23 004 (wew. 32).

M. Kuziel

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r., o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozporzą-
dzeniem ministra rodziny, Pracy i Polityki społecz-
nej z dnia 18 lutego 2016 r., w sprawie sposobu 
i trybu postępowania w prawach o świadczenie 
wychowawcze, wszedł w życie program „rodzina 
500 plus".

Funkcjonowanie programu 
„Rodzina 500 plus” 
w Gminie Kamienica
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wczoraj i dziś kamienicy



W związku z realizacją procesu rewitalizacji Gmina 
Kamienica prowadzi działania związane z opraco-
waniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Kamienica na lata 2016–2023, zgodnie z Ustawą 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.). 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kry-
zysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lo-
kalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowa-
ne terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitaliza-
cji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kom-
pleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym 
obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Po-
nadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania 
projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie fi-
nansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji pro-
jekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudze-
nia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, 
przywrócenia estetyki i  ładu przestrzennego, ochrony śro-
dowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, 
a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Pierwszym etapem prac była całościowa diagnoza Gminy 
Kamienica w podziale na sołectwa umożliwiająca wyzna-
czenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, 

charakteryzujących się największą kumulacją problemów 
i lokalnych potencjałów.

Na podstawie przeprowadzonego audytu gminnego wyzna-
czono obszar zdegradowany, na który składają się jednostki 
referencyjne charakteryzujące się problemami w sferze spo-
łecznej przy jednoczesnym występowaniu problemów przy-
najmniej w jednej innej sferze oraz największą liczbą ziden-
tyfikowanych negatywnych zjawisk, tj. sołectwa Szczawa, 
Zalesie i Kamienica Górna.

Obszar rewitalizacji natomiast to obszar, na którym wystę-
puje wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze spo-
łecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicz-
nej i środowiskowej, a jednocześnie mający istotne znaczenie 
dla rozwoju gminy i planowane jest na nim przeprowadze-
nie działań rewitalizacyjnych. Obejmuje on dwa podobszary 
obejmujące części sołectw Kamienica Górna oraz Szczawa.

Podczas drugiego etapu opracowane zostały główne zało-
żenia dokumentu, tj. wizja obszaru rewitalizacji (oczekiwany 
efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele 
rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami dzia-
łań oraz stworzona została baza projektów rewitalizacyjnych, 
które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas 
otwartego naboru projektów. 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie na-
stępnie poddany konsultacjom społecznym, które mają na 
celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii 
i propozycji dotyczących jego założeń.

 „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz 
ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Małopolskiego..
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DZIŚ I JUTRO W KAMIENICY

Rewitalizacja w Gminie Kamienica
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OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu 
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kamienica na lata 2016–2023

„Każdy wygrywa lub nici z interesu” – to hasło konferencji rozpoczynającej proces 
związany z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica.

9 lutego 2017 r. w sali budynku komunalnego „starej szkoły” w Kamienicy odbyła się konferen-
cja rozpoczynająca proces związany z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Kamienica na lata 2016 – 2023.

W konferencji udział wzięli m.in.: radni gminy z przewodniczącym Eugeniuszem Rutką, pra-
cownicy Urzędu Gminy z sekretarzem Jarosławem Augustyniakiem oraz lokalni przedsiębiorcy 
i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Konferencję zakończyła dyskusja uczestników debaty.

Gminny Program Rewitalizacji ma być odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w sferze prze-
strzennej, społecznej, gospodarczej, środowiskowej i kulturowej. Ma dać nowy impuls rozwojowy 
naszej gminie. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Wójt Gminy Kamienica
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kamienica na lata 2016–2023
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego 

Programu Rewitalizacji.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 03. 03. 2017 r. do dnia 01. 04. 2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wy-

pełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@kamienica.org.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gmin-

nego Programu Rewitalizacji”,
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica z dopiskiem: „Konsul-

tacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”,
c) bezpośrednio do pok. 12 (sekretariat) w budynku Urzędu Gminy Kamienica w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a tak-

że przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych 
przed planowanym spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica, w pok. 
12 (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyj-
nym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Kamienica.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne są:
•	 w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica w pokoju nr 12 (sekretariat), w 

godzinach pracy Urzędu;
•	 w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kamienica (www.kamienica.net.pl) oraz 

na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugkamienica). 

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie 
informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich prze-
biegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszcze-
nie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, dotyczących wszystkich przeprowadzonych 
form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Wójt Gminy Kamienica
/-/ Władysław Sadowski

 „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz 
ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Małopolskiego..

Prezentacja strategii

MATERIAŁ SPONSOROWANY
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DZIŚ I JUTRO W KAMIENICY

W związku z refor-
mą systemu oświa-
ty od 1 września 
2017 r. na terenie 
Gminy Kamienica 
dotychczasowe 
sześcioletnie szko-
ły podstawowe 
staną się ośmio-

letnimi szkołami podstawowymi. Uczniowie klas I-VI 
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej 
stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej 
szkoły podstawowej. 

W konsekwencji powyższego z dniem 1 września 2017 roku 
likwiduje się klasę I - na rok szkolny 2017/2018 nie będzie 
przeprowadzanej rekrutacji do klasy I dotychczasowego gim-
nazjum - a w  latach następnych kolejne klasy gimnazjum. 
Uczniowie kończący klasę VI będą kontynuować naukę w kla-
sie VII ośmioletniej szkoły podstawowej, a nie tak jak dotych-
czas w klasie I gimnazjum.

Na terenie Gminy Kamienica obecnie funkcjonuje 7 sze-
ścioletnich szkół podstawowych, w tym dwie z nich stanowią 
zespół z gimnazjami. Są trzy gimnazja (2 wspomniane funk-
cjonują w zespołach ze szkołą podstawową i 1 funkcjonujące 
samodzielnie). 

W związku z reformą nadal pozostanie 7 szkół podstawo-
wych, ale będą to szkoły ośmioletnie. Dwie szkoły podsta-
wowe, które dotychczas stanowiły zespół z gimnazjum, będą 
szkołami podstawowymi ośmioletnimi z klasami dotychcza-
sowego gimnazjum. Taki stan będzie obowiązywał do dnia 31 
sierpnia 2019 roku – kiedy to ostatni rocznik dzieci ukończy 
gimnazjum. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kamie-
nica z dnia 8 lutego 2017 r.: z dniem 1 września 2017 r. włącza 
się Gimnazjum w Zalesiu do Szkoły Podstawowej im. Henry-
ka Sienkiewicza w Zalesiu.
•	 Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Henry-

ka Sienkiewicza w Zalesiu rozpocznie się w roku szkol-
nym 2017/2018.

•	 Gimnazjum w Zalesiu zakończy działalność z dniem 
31 sierpnia 2017 r.

•	 Z dniem 1 września 2017 r. włącza się Gimnazjum im. 
1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Szczawie do 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. 1 pułku Strzelców Pod-
halańskich AK w Szczawie.

•	 Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 1 im. 1 
Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Szczawie roz-
pocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

•	 Gimnazjum im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK 
w Szczawie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.  
Z dniem 1 września 2017 r. włącza się Gimnazjum im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Kamienicy do 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy 
w Kamienicy.

•	 Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bo-
haterów Warszawy w Kamienicy rozpocznie się w roku 
szkolnym 2017/2018.

•	 Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Kamienicy zakończy działalność z dniem 31 sierp-
nia 2017 r.

Przekształcenie zespołów w ośmioletnie szkoły podstawo-
we wynika wprost z ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo oświatowe. Natomiast w przypadku, gdy gimnazjum 
funkcjonuje „samodzielnie”, ustawa przewiduje rożne możli-
wości przekształceń lub włączeń, pozostawiając decyzję orga-
nowi prowadzącemu (organ prowadzący to gmina). Na terenie 
Gminy Kamienica funkcjonuje jedno samodzielne gimna-
zjum. Mając na uwadze to, iż funkcjonuje ono w jednym bu-
dynku ze szkołą podstawową zaproponowano włączenie tego 
gimnazjum do szkoły podstawowej. Uznano to za najlepsze 
rozwiązanie z punktu widzenia dobra dzieci, nauczycieli jak 
i pod względem finansowym. Szkoła ta będzie funkcjonować 
podobnie jak szkoły podstawowe, które działały w zespołach 
szkół z gimnazjum, tj. będzie to ośmioletnia szkoła podstawo-
wa z klasami dotychczasowego gimnazjum do czasu ukończe-
nia gimnazjum przez ostatni rocznik dzieci, które rozpoczęły 
naukę w gimnazjum jeszcze przed reformą systemu.

T. Udziela 

Reforma oświaty w Gminie Kamienica

Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 6 420, 00 zł powięk-
szono zbiory Gminnej Biblioteki w Kamienicy oraz 2 fi-
lii bibliotecznych w Szczawie i Zbludzy. Nowości to kate-
goria literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży 
oraz wydawnictwa popularnonaukowe. Ogółem zakupio-
no 261 książek.

Celem Priorytetu (realizowanego w ramach Programu 
Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

w latach 2016-2020) jest zwiększenie atrakcyjności oferty 
bibliotek publicznych przez zwiększenie udziału nowości 
wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności 
książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych 
i kartograficznych.

Zakup zrealizowano ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa. (red)

W roku 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy zrealizował ze środków finansowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa narodowego zadanie w ramach wieloletniego  programu  „narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”   
Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Powiększony zbiór
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Od lat wiadomo, że Małopolska jest regionem 
o najlepszej sieci dróg wojewódzkich w kraju. Bez 
wątpienia ogromna w tym zasługa śp. Grzegorza 
Stecha, długoletniego dyrektora Małopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jednak fakt, że jest 
dobrze, nie oznacza, że nie mamy się rozwijać 
i doskonalić dalej. Robimy to, a dzięki takiej posta-
wie samorządu województwa Małopolanie mogą 
bezpiecznie podróżować po rozbudowywanych 
i modernizowanych drogach regionu. 

Obecnie nadchodzi czas rozbudowy Drogi Wojewódz-
kiej nr 968 Lubień - Zabrzeż. Inwestycja jest podzielona 
na trzy zadania, z których każde rozpoczyna się sporządze-
niem dokumentacji projektowej składającej się z przygoto-
wania projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót - wraz z uzyska-
niem decyzji ZRID, z klauzulą natychmiastowej wykonal-
ności lub zgody właściwego organu na przebudowę drogi 
oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i  opi-
nii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjne-
go. Całkowita wartość planowanego przedsięwzięcia to 61 
500 000 zł.

Pierwszym zadaniem w ramach rozbudowy Drogi Wo-
jewódzkiej nr 968 będą prace na terenie gmin Kamienica 
i Łącko - od Zabrzeży do Szczawy. W jego ramach powsta-
nie ok. 19,5 km drogi jednojezdniowej o 2 pasach ruchu, 5 
mostów (rozbiórka i budowa nowych obiektów jednoprzę-
słowych żelbetowych) w tym: 3 obiekty nad rzeką Kamie-
nicą, 1 obiekt nad rowem – dopływem Kamienicy, 1 obiekt 
nad potokiem Głębieniec, 1 obiekt nad potokiem Zasad-
ny, 34 przepusty w/c przedmiotowego odcinka (w  tym 4 
przepusty dostosowane do pełnienia funkcji przejścia dla 
małych zwierząt), skrzyżowania DW 968 z  drogą gmin-
ną 340202– skrzyżowanie skanalizowane, drogą powia-
tową 1609 - rondo trójwlotowe, drogą gminną 291908K – 
skrzyżowanie częściowo skanalizowane, DW 969 – rondo 
turbinowe, pozostałymi drogami bocznymi – skrzyżowa-
nia zwykłe – 17, a  także 26 zatok autobusowych – budo-
wa nowych i przebudowa starych, chodniki, pobocza, kra-
wężniki wraz z odwodnieniem, uzbrojenie terenu, mury 
oporowe, zjazdy indywidualne i publiczne, odwodnienie, 
zabezpieczenie i  przebudowa infrastruktury technicznej 
(urządzeń obcych), oświetlenie, oznakowanie pionowe, po-
ziome, punktowe elementy odblaskowe oraz urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu. Całkowity koszt tej części inwe-
stycji to 27 000 000 zł.

Jako drugi rozbudowany zostanie odcinek od Szczawy do 
Mszany Dolnej, na terenie gmin Kamienica i Mszana Dol-
na. Składa się na niego 16 km drogi jednojezdniowej o 2 pa-
sach ruchu, 10 mostów (rozbiórka i budowa nowych obiek-
tów jednoprzęsłowych żelbetowych) w tym: 1 obiekt nad 
rowem, 4 obiekty nad rzeką Mszanką, 1 obiekt nad rzeką 
Wierzbanicą, 1 obiekt nad potokiem Rychłowiec, 1 obiekt 
nad potokiem Rosocha, 1 obiekt nad potokiem Jasieniec, 
1 obiekt nad rzeką Kamienicą, 35 przepustów w/c przed-
miotowego odcinka (w tym 9 przepustów dostosowanych 
do pełnienia funkcji przejścia dla małych zwierząt), skrzy-
żowania DW 968 z drogą powiatowa 1616 – skrzyżowanie 
skanalizowane i pozostałymi drogami bocznymi – skrzy-
żowania zwykłe w liczbie 14 oraz 20 zatok autobusowych 

– budowa nowych i przebudowa starych, chodniki, pobo-
cza, krawężniki wraz z odwodnieniem, uzbrojenie terenu, 
mury oporowe, zjazdy indywidualne i publiczne, odwod-
nienie, zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury tech-
nicznej (urządzeń obcych), oświetlenie zatok autobusowych 
i  przejść dla pieszych, oznakowanie pionowe, poziome, 
punktowe elementy odblaskowe oraz urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu. Ta część będzie kosztować 24 000 000 zł.

Trzecim etapem inwestycji będzie rozbudowa odcinka 
od Mszany Dolnej do Lubnia, na terenie gmin Mszana 
Dolana i Lubień. Koszt tej części zadania to 9 000 000 zł. 
W  jej ramach powstanie ok 8 km drogi jednojezdniowej 
o 2 pasach ruchu, 1 most nad rzeką Mszanką (rozbiórka 
i  budowa nowego obiektu jednoprzęsłowego żelbetowe-
go), 22 przepusty w/c przedmiotowego odcinka (w  tym 
7 przepustów dostosowanych do pełnienia funkcji przej-
ścia dla małych zwierząt), skrzyżowania DW 968 z drogą 
gminną 540171– skrzyżowanie skanalizowane, drogą po-
wiatową 1626 – skrzyżowanie skanalizowane, drogą gmin-
ną 340593 – skrzyżowanie skanalizowane, drogą gminną 
340591– skrzyżowanie skanalizowane, 14 zatok autobu-
sowych – budowa nowych i przebudowa starych, chodni-
ki, pobocza, krawężniki wraz z odwodnieniem, uzbrojenie 
terenu, mury oporowe, zjazdy indywidualne i publiczne, 
odwodnienie, zabezpieczenie i przebudowa infrastruktu-
ry technicznej (urządzeń obcych), oświetlenie zatok auto-
busowych i  przejść dla pieszych, oznakowanie pionowe, 
poziome, punktowe elementy odblaskowe oraz urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu.

Cała inwestycja jest planowana na lata 2017-2019. W 2017 
r. zostanie na nią przeznaczone 12 000 000 zł, z czego 1 
800 000 to środki własne województwa małopolskiego, 
z Unii Europejskiej będzie pochodzić 10 200 000 zł. Na 
tym etapie inne jednostki samorządu terytorialnego nie 
będą ponosiły kosztów zadania. W  2018 r. na inwesty-
cję zostanie wydanych 22 500 000 zł, z  których 2 340 
000 zł będzie pochodziło z budżetu województwa, 19 125 
000 z funduszy europejskich, a 1 035 000 z pieniędzy in-
nych niż województwo jednostek samorządu terytorialne-
go. Ostatni rok realizacji zadania to rok 2019. W tym czasie 
na inwestycje zostanie wydanych 27 000 000 zł. 3 240 000 
zł będzie pochodziło z budżetu województwa, 810 000 ze 
środków innych jednostek samorządu terytorialnego, a 22 
950 000 zł z funduszy unijnych.

Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 968 ma szczególne zna-
czenie dla południowej Małopolski, bowiem tworzy nowe, 
sprawniejsze połączenie, dzięki któremu łatwiej będzie 
można dostać się z Sądecczyzny na Podhale. Kluczowa jest 
rola, jaką inwestycja odgrywa dla powiatu limanowskie-
go, bowiem biegnie ona wszerz południowej części jego 
terytorium. Zmodernizowana droga poprawi bezpieczeń-
stwo i komfort podróży mieszkańców Ziemi Limanowskiej, 
umożliwiając szybsze dotarcie zarówno do Krakowa, jak 
i na Podhale. Jest rzeczą szczególnie ważną, by szlaki ko-
munikacyjne powiatu limanowskiego były na miarę XXI 
w. i  cieszę się, że samorząd województwa małopolskiego 
realizuje to zadanie oraz, że jako radna województwa, lecz 
przede wszystkim mieszkanka Ziemi Limanowskiej, mogę 
się do tego przyczynić.

Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Małopolskiego 

Rozbudowa drogi 968 w powiecie limanowskim

WIEŚCI Z WOJEWÓDZTWA



WIEŚCI ZE STAROSTWA

14 Gorczańskie Wieści grudzień – luty 2017

Oczekiwane inwestycje

Ostatnie miesiące były owocne w prace związane 
z poprawą infrastruktury drogowej na terenie Gmi-
ny Kamienica. Powiat Limanowski na terenie gminy 
zrealizował szereg inwestycji, które znacząco wpły-
nęły na bezpieczeństwo i lepszą jakość poruszania 
się powiatowymi drogami. 

– Dzięki skutecznym działaniom Zarządu, Rady Powiatu Limanow-
skiego, a  także dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej 
udało się pozyskać dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej Mi-
nistra Infrastruktury i Rozwoju na przebudowę obiektów mostowych 
drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-Kamienica w miejscowości 
Kamienica i Zalesie wraz z dojazdami, gdzie zakres robót obejmo-
wał rozbiórkę, wzmocnienia istniejącego ustroju nośnego, wykonania 
nowych kap chodnikowych, dylatacji oraz płyt przejściowych, zabez-
pieczenia fundamentu filara nurtowego, wykonania remontu stożków 
oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na obiekcie mosto-
wym i dojeździe do skrzyżowania z DW 968 – mówi Jan Puchała 
Starosta Limanowski.
Wartość tych inwestycji wyniosła 1 mln 352 627 zł brut-
to w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 676 
333 zł.
Na terenie Gminy Kamienica dodatkowo wykonano inne 
roboty związane z zabezpieczeniem korpusów dróg, w tym 
umocnienie korytkami wodościekowymi rowu drogowego 
w Zalesiu. W ramach inicjatyw samorządowych IS i zawar-
tej umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Limanowskim 
i Gminą Kamienica opracowano dokumentacje projektowe 
przebudowy mostu w Zalesiu, odcinkowej przebudowy dro-
gi powiatowej nr 1609K Limanowa-Kamienica w miejsco-
wości Zalesie oraz dokumentację na wykonanie chodników, 
miejsc postojowych, zatok autobusowych wraz z przejściami 
dla pieszych, oświetleniem ulicznym na os. Wierzyka i od os. 
Wąchały do nowej Szkoły Podstawowej. Ponadto wykonano 
montaż tablic ogłoszeniowych dla rozkładów jazdy BUS wraz 
z montażem rozkładów jazdy na istniejących przystankach 
autobusowych. –Realizacja tych wszystkich zadań wykonanych 
przez Powiat Limanowski w znacznym stopniu wpłynęła na uspraw-
nienie ruchu drogowego na terenie Gminy Kamienica, ale przede 
wszystkim na poprawę bezpieczeństwa ich uczestników – mówi Jan 

Puchała – zadania, które powiat planuje zrealizować w 2017 
roku na terenie gminy, to wykonanie chodnika, placu posto-
jowo - widokowego, zatok autobusowych wraz z przejściem 
dla pieszych, oświetlenia ulicznego w Zalesiu na osiedlu Wie-
rzyka. Planujemy również opracowanie dokumentacji projek-
towej odcinkowej przebudowy nawierzchni drogi powiatowej 
w nr 1609 K Limanowa – Kamienica w miejscowości Zalesie od 
skrzyżowania k/ Kościoła do mostu poniżej OSP – dodaje starosta.
Ponadto Powiat Limanowski wspólnie z Gminą Kamieni-
ca, Gminą Limanowa, Gminą Słopnice oraz Miastem Li-
manowa planuje realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa 
szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków 
łącznikowych w Gminach: Limanowa, Słopnice, Kamienica 
i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną 
VeloDunajec”. Powiat Limanowski złożył projekt w naborze 
w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne Trasy Turystyczne 
– SPR i został zatwierdzony na etapie oceny merytorycznej 
przez Forum Subregionu Sądeckiego.
W ramach projektu planowane jest utworzenie ponad 36 km 
szlaków turystycznych (rowerowych, pieszych). Nowo utwo-
rzone oraz zmodernizowane szlaki będą promowane za po-
średnictwem strony internetowej, aplikacji na system An-
droid i  iOS, także za pomocą tradycyjnych przewodników 
po szlakach turystycznych, map turystycznych. Aby moni-
torować ruch turystyczny na terenie każdej z gmin i miasta, 
zostaną zamontowane innowacyjne pętle do pomiaru ruchu 
turystycznego. Stworzone zostaną także udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych przez zakup audio przewodników, 
w które zostaną wgrane treści turystyczne, z których będą 
mogły korzystać np. osoby słabo widzące.
Długość planowanych szlaków na terenie Gminy Kamienica 
to 14 km 700 metrów. Trasa będzie prowadziła z Centrum 
Kamienicy przy Dworku Marszałkowiczów do miejscowości 
Szczawa, w kierunku Wyrębisk Zalesiańskich do istniejących 
tras wokół Góry Mogielica. Przy Dworku Marszałkowiczów 
planowane są miejsca postojowe wraz z infrastrukturą dla tu-
rystów. Cała trasa zostanie oznakowana zgodnie z wytyczny-
mi PTTK. Wartość projektu to ponad 6 mln zł.

J. Zawada

Przebudowany most w ZalesiuPrzebudowany most w Kamienicy
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Podczas spotkań, jakie odbyły 
się w szkołach na terenie gminy 
Kamienica, Agata Zięba - Czło-

nek Zarządu Powiatu Limanowskiego 
przekazała gadżety odblaskowe, tj. ka-
mizelki, które nie tylko ładnie i kolo-
rowo wyglądają, ale przede wszystkim 
są dodatkiem, jaki może niejednokrot-
nie ocalić życie.
Zgodnie z obowiązującym w naszym 
kraju Prawem o ruchu drogowym dzie-
ci do lat 15, poruszające się po dro-
dze po zmierzchu poza obszarem za-
budowanym, powinny nosić elementy 

odblaskowe w sposób widoczny dla in-
nych uczestników ruchu (art. 43 par. 
2). Pieszy posiadający odblask jest wi-
doczny dla kierowcy z odległości 150 
m. Bez odblasku kierowca widzi nas 
zaledwie z odległości 30 m. Odblask 
zwiększa naszą szansę na przeżycie 
5 razy! To właśnie dlatego tak waż-
ne dla Władz Powiatu jest wyposa-
żenie uczniów w  odblaskowe gadże-
ty. Niestety, większość rodziców bądź 
nie zna tego przepisu, bądź się do nie-
go nie stosuje. Istotna jest edukacja 
społeczna, zarówno wśród dzieci, jak 

i  dorosłych, w  zakresie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.
Niemałą atrakcją są też organizowane 
w ramach akcji „Bezpiecznie na dro-
dze” pokazy ratownicze prowadzone 
przez ratowników z Auto Moto Klu-
bu Limanowa. Zarówno młodzież, jak 
i  młodsze dzieci angażują się w  po-
kaz przez odpowiadanie na pytania, 
wykonywanie czynności ratowniczych 
czy uważną obserwację. Każda próba 
podjętej reanimacji zwiększa szanse 
na uratowanie życia poszkodowane-
go. (red) 

Dzieci z Kamienicy u starosty

Nietypowi goście przyjechali zobaczyć, jak 
urzęduje zarówno sam Starosta Limanowski 
Jan Puchała a także Zarząd Powiatu Limanow-
skiego. Starosta osobiście przyjął grupę dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy 
i opowiedział im o swojej codziennej pracy.

– cieszę się, że przyszliście odwiedzić i mnie i nasz 
urząd oraz zobaczyć, jak on funkcjonuje – z uśmie-
chem przywitał młodych gości Jan Puchała. starosta 
opowiedział swoim gościom o pracy urzędnika. Mówił 
także o działaniach, jakie na co dzień podejmuje jako 
szef Urzędu.
W spotkaniu uczestniczyli także: agata zięba - czło-
nek zarządu Powiatu Limanowskiego, andrzej Matlę-
ga - sekretarz, pochodzący z Gminy kamienica oraz 
Mieczysław Uryga - Wicestarosta limanowski. – Przy-
gotowaliśmy dla dzieci słodycze z okazji dnia świętego Mikołaja oraz gadżety, w tym m.in. odblaski, jakie powiat Li-
manowski przekazuje w ramach akcji „Bezpiecznie na drogach w Powiecie Limanowskim” na terenie szkół – mówiła 
agata zięba, członek zarządu Powiatu Limanowskiego.Dzieci odwiedziły także inne wydziały starostwa Powiatowego, 
dzięki czemu mogły zapoznać się ze sposobem funkcjonowania całego Urzędu. (red) 

Jeszcze bezpieczniej na drogach
Bezpieczeństwo uczniów podczas drogi do szkoły to powracający i nie tracący na aktualności temat. Powiat 
Limanowski już po raz drugi, w ramach akcji „Bezpiecznie na drogach w Powiecie Limanowskim”, chce zapew-
nić pieszym uczestnikom ruchu drogowego widoczność i zminimalizować ryzyko zagrożenia życia na drogach.
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Jest Pan obecnie sekretarzem naszej gminy, od kiedy? 
- Sekretarzem gminy zostałem 1 marca 2016 roku. Właśnie 
upłynął pierwszy rok pełnienia przeze mnie tej zaszczytnej 
i  odpowiedzialnej funkcji, którą wcześniej od 1982 roku 
sprawowała pani Rozalia Cedzidło, osoba bardzo życzliwa, 
zasłużona dla naszej gminy i samorządu (przeszła wszystkie 
szczeble kariery urzędniczej, można powiedzieć: człowiek 
– instytucja). W styczniu 2016 roku odeszła na emeryturę.

A na czym polega praca sekretarza? Jaki jest zakres kom-
petencji urzędniczych na tym stanowisku?
- Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór na pracą urzę-
du gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy. Współ-
pracuje z Radą Gminy i  jej komisjami. W  jego gestii jest 
zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie mające na celu 
efektywne wykorzystanie urzędników i podnoszenie jako-
ści wykonywanych zadań. 

Jakie w takim razie należy spełniać wymagania, aby móc 
ubiegać się o to stanowisko?
- Wszystkie wymagania opisuje dokładnie ustawa o pra-
cownikach samorządowych. Zaczynając „od dołu”, o zwy-
kłe stanowisko urzędnicze może ubiegać się osoba, która 
jest obywatelem polskim (z drobnymi wyjątkami), ma pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych, posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku, posiada co 
najmniej wykształcenie średnie, nie była skazana prawo-
mocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skar-
bowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Ponadto, aby ubiegać się o kierownicze stanowisko urzęd-
nicze, należy posiadać co najmniej trzyletni staż pracy lub 
wykonywać przez co najmniej 3 lata działalność gospodar-
czą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym sta-
nowisku oraz posiadać wykształcenie wyższe pierwszego 
lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnic-
twie wyższym.
Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba po-
siadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku 
urzędniczym, w  tym co najmniej dwuletni staż pracy na 
kierowniczym stanowisku urzędniczym. 
Podsumowując, stanowisko sekretarza jest obwarowane 
wieloma warunkami.

Czy zatem powołanie na stanowisko sekretarza odczytuje 
Pan jest swego rodzaju wyzwanie?
- Pełnienie funkcji sekretarza gminy to największe wy-
zwanie zawodowe, jakie podjąłem do tej pory. Sekretarz 
gminy to osoba, która musi się znać „na wszystkim”, czyli 
mieć pojęcie o funkcjonowaniu każdego stanowiska w urzę-
dzie. Osoba pełniąca tę funkcję to faktyczny zastępca wójta, 
w związku z tym pod jego nieobecność wszystkie decyzje 
czy ustalenia muszą być tym bardziej staranne i konkret-
ne. Sekretarz ma uprawnienia, aby podpisywać dokumenty 
urzędowe z taką samą mocą, jakby je podpisywał sam wójt, 
w związku z czym spoczywa na nim obowiązek wielkiej 
odpowiedzialności.

Zaszczytna 
i odpowiedzialna funkcja 
Rozmowa z Jarosławem Augustyniakiem – Sekretarzem Gminy Kamienica

Jarosław augustyniak - lat 40, żonaty. od dziec-
ka związany z kamienicą. Tu chodził do przedszko-
la i szkoły podstawowej. absolwent i Lo w Limano-
wej. Następnie wyjechał na studia do rzeszowa, gdzie 
na Uniwersytecie rzeszowskim ukończył ekonomię. 
oprócz tego zdobył tytuł inżyniera ekonomiki produkcji 
rolniczej na akademii rolniczej w krakowie. 
Po powrocie ze studiów dostał się na staż do Urzędu 
Gminy kamienica, po czym wygrał konkurs na stano-
wisko referenta ds. środków Ue. Już pracując, w 2010 
ukończył studia podyplomowe - administrację i zarzą-
dzanie zasobami Ludzkimi w Wyższej szkole zawodo-
wej w Nowym sączu, a w 2012 roku administrację pu-
bliczną na Uniwersytecie Jagiellońskim w krakowie. 
obecnie mieszka w szczawie, w ponadosiemdziesię-
cioletnim domu, który od zawsze należał do jego rodzi-
ny.
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Czym się Pan zajmował w UG zanim został sekretarzem 
gminy?
- Stanowisko sekretarza gminy objąłem jako dodatek do 
zakresu czynności, który ciągle mnie obowiązuje. Pełnię 
funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, jestem Peł-
nomocnikiem Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 
załatwiam sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na sprze-
daż alkoholu, zezwoleń na transport, prowadzę ewiden-
cje działalności gospodarczej, współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i wykonuję kilka innych, mniej ważnych 
czynności.

W jakich sprawach mogą się do Pana zwracać mieszkań-
cy gminy?
- Mieszkańcy mogą się zwracać do mnie w  zasadzie we 
wszystkich sprawach ich dotyczących. Jeśli będę mógł po-
móc, to od razu to zrobię, jeśli nie - skieruję do odpowied-
niego stanowiska w  urzędzie czy do innego, właściwego 
urzędu. 
Urząd gminy oprócz zadań zleconych przez rząd, takich 
jak np. rejestracja stanu cywilnego, wydawanie dowodów 
osobistych czy obrona cywilna, realizuje zadania własne. 
Zadania własne to szereg dziedzin, m.in. ład przestrzenny, 
drogi, place, chodniki należące do gminy, ochrona zdrowia, 
pomoc społeczna, edukacja, kultura, itp. A więc urząd gmi-
ny to takie miejsce pierwszego kontaktu obywatela z admi-
nistracją. Jeśli nie jest właściwy do załatwienia konkretnej 
sprawy, to właśnie w urzędzie gminy obywatel powinien 
uzyskać pomoc i dostać wskazówki, gdzie i jak taką spra-
wę można załatwić. 

Czy podczas nieobecności wójta w UG, Pan go zastępuje ?
- Tak, podczas nieobecności wójta, sekretarz gminy zastę-
puje go we wszystkich czynnościach z wyjątkiem oświad-
czeń woli, czyli zaciągania zobowiązań majątkowych. 

Jak obecnie wygląda struktura organizacyjna UG?
- Urząd Gminy Kamienica zatrudnia 19 osób. W  skład 
struktury organizacyjnej wchodzą komórki: Referat Fi-
nansowy, kierowany przez Skarbnika Gminy, panią Annę 
Faron i Urząd Stanu Cywilnego kierowany przeze mnie. 
Pozostali pracownicy pracują na stanowiskach samodziel-
nych i podlegli są bezpośrednio wójtowi. 
Urząd Gminy ma też swoje jednostki organizacyjne: Gmin-
ny Ośrodek Kultury, kierowany przez pana Mieczysława 
Marka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, kierowany 
przez pana Mieczysława Kuźla, Zakład Gospodarki Ko-
munalnej, kierowany przez pana Jacka Rachwała oraz szko-
ły i  zespoły szkół każdej miejscowości kierowane przez 
dyrektorów. 

Ma Pan jakieś hobby, które pozwala panu oderwać się od 
spraw zawodowych i tak zwyczajnie zrelaksować?
- Staram się aktywnie spędzać czas, kiedy tylko mogę. Je-
stem zawodnikiem klubu koszykarskiego, MKS Limblach 
Limanowa, grającego w  III lidze koszykarzy. Jestem też 
członkiem zarządu tego klubu. Wolne weekendy oraz urlo-
py staram się wykorzystywać na podróże. Staram się sporo 
chodzić po górach, szczególnie po moich ulubionych Kar-
patach. Dłuższe urlopy poświęcam na podróże. Moje ulu-
bione kraje to Gruzja, Norwegia, Ukraina, Macedonia oraz 
Bośnia i Hercegowina. Praktycznie wszystkie podróże od-
bywam wspólnie z moją żoną, Gosią. 
Popołudnia poświęcam również na prace w mojej małej pa-
siece i remontowaniu domu. Brakuje mi bardzo żeglarstwa, 
które z powodu braku czasu jakiś czas temu porzuciłem, ale 
jeśli go nieco wygospodaruję, to na pewno do niego wrócę.  

Dziękuję za rozmowę. 
M. Marek



OKRES WIELKIEGO POSTU

środa Popielcowa rozpoczyna w kościele katolickim okres przygotowania do największej chrześci-
jańskiej uroczystości - świąt wielkiej Nocy. Trwający 40 dni wielki Post jest dla wiernych wezwaniem 
do pokuty i przemiany życia - wewnętrznego nawrócenia.

Główne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu do godnego przeżywania świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki, śmierci 
i zmartwychwstania (Paschy) Chrystusa - wydarzeniami, które stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. 
Ponieważ są to najważniejsze święta, dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by móc je należycie 
przeżyć, np. w drodze rekolekcji.

rekolekcje wielkopostne w parafiach gminy kamienica głoszone będą w następujących terminach: 

szczawa: 19 - 22 marca 2017 r. (ks. dr stanisław staśko z krakowa);

kamienica: 26 - 29 marca 2017 r. (ks. Paweł Pająk - proboszcz z parafii olszanka);

Zalesie: 2 - 5 kwietnia 2017 r. (o. Bogdan Bańdur - redemptorysta z Gliwic).

Przyjdź, posłuchaj, uwierz…
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Z ŻYCIA PARAFII

Mistrzostwa Polski Księży 
w Halowej Piłce Nożnej
ksiądz antoni król z parafii Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia Najświętszej maryi Panny w 
kamienicy reprezentował diecezję tarnowską w mistrzostwach Polski księży w Halowej Piłce Nożnej i 
został najskuteczniejszym zawodnikem tych mistrzostw.

W dniach 17-18 lutego br. w Rzeszowie rozegrane zostały XIII Mistrzostwa 
Polski Księży w Halowej Piłce Nożnej. Wzięło w nich udział 17 zespołów z ca-
łego kraju, reprezentujących swoje diecezje. Mistrzem Polski na rok 2017 zo-
stała drużyna z diecezji kieleckiej, wicemistrzem - zespół z diecezji zamojsko-
-lubaczowskiej, a brązowe medale zdobyli księża z diecezji tarnowskiej. Królem 
strzelców z dwunastoma bramkami został ks. Antoni Król reprezentujący na-
szą diecezję.

– W pierwszy dzień mistrzostw drużyna naszej diecezji wygrała wszystkie swoje mecze 
(grupa liczyła 5 drużyn). W drugim dniu wygrana w ćwierćfinale z archidiecezją przemy-
ską - po zaciętym boju - dała awans do półfinału. Tam lepszym zespołem okazał się ze-
szłoroczny mistrz Polski, czyli księża z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Mecz o 3 miejsce 
zakończył się zwycięstwem naszej drużyny, która pokonała diecezję siedlecką … – mówi 
ks. Antoni Król.

Drużyna diecezji tarnowskiej wystąpiła w składzie: ks. Paweł Skraba - kapitan 
(parafia św. Pawła Apostoła w Bochni), ks. Paweł Bogaczyk (prefekt Wyższego 
Seminarium Duchownego w Tarnowie), ks. Piotr Burdacki (parafia Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Czarnej Tarnowskiej), ks. Marcin Górski (parafia Naj-
świętszej Marii Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie), ks. Leszek Grębski (parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy), ks. Antoni Król (parafia Przemie-
nienia Pańskiego i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamienicy), ks. 
Tomasz Rokosz (parafia Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie), 
ks. Sławomir Szyszka (parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu),  ks. 
Rafał Żelazny (parafia Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy).

S.F.
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„Kolędować każdy może” po raz 
dwudziesty w Szczawie
w dniach 28 - 29 stycznia 2017 r. w  Zespole szkoły Podstawowej i Gimnazjum w szczawie już po raz 
dwudziesty odbył się Dziecięcy Festiwal kolędowy „kolędować każdy może”..

W  sobotę 28 stycznia odbyły się 
przesłuchania wszystkich uczestni-
ków, w których udział wzięło 134 so-
listów i 25 duetów.

W niedzielę miało miejsce ogłosze-
nie wyników i  rozdanie nagród oraz 
występ laureatów. Licznie zgromadzo-
na publiczność mogła także obejrzeć 
występ Zespołu Regionalnego „Mali 
Łostowianie” i Kapeli „Cyje Zbóje”. 

Laureatami pierwszych miejsc zo-
stali: Magdalena Pasiut (soliści) oraz 
Emilia Nalepa i Magdalena Biel (du-
ety) w kategorii przedszkolnej - od lat 
3 do klasy 0; Maja Łaś (soliści) oraz 
Liliana Faltyn i Martyna Faltyn (du-
ety) w kategorii młodszej szkolnej - od 
klasy 1 do klasy 3; Beata Sutor, Mal-
wina Łaś (ex aequo) - soliści oraz Pa-
trycja Dudzik i Wiktoria Potaczek (du-
ety) w kategorii starszej szkolnej - od 
klasy 4 do klasy 6; Olimpia Ogorzałek, 
Anna Wygoda (ex aequo) - soliści oraz 
Gabriela Filipiak i Anna Wygoda (du-
ety) w kategorii gimnazjalnej; Patrycja 
Kotarba (soliści) oraz Izabela Cedzi-
dło i  Magdalena Augustyniak (duety) 
w kategorii ponadgimnazjalnej do 18 
roku życia. 

Po koncercie laureatów odbyła się 
„Festiwalowa loteria fantowa”. (red) 

Kamienica

chrzty – 76

śluby – 38

pogrzeby – 42 

szczawa

chrzty – 15

śluby – 13

pogrzeby – 22

Zalesie

chrzty – 14

śluby – 7

pogrzeby – 11 

Z KRONIKI PARAFIALNEJ

w roku 2016 w parafiach naszej gminy zanotowano:



W tym roku podczas zimowego 
odpoczynku dzieci i  młodzież 
z naszej gminy miały do wyboru 
wiele ciekawych zajęć, organi-
zowanych w placówkach Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kamie-
nicy. 

Od 30 stycznia do 12 lutego w świe-
tlicach środowiskowych na terenie na-
szej gminy odbywały się zajęcia, mające 
na celu zorganizowanie czasu wolne-
go dzieciom i młodzieży podczas ferii 
zimowych.

W  trakcie ich trwania dzieci miały 
okazję się integrować, poznawać ze sobą 
oraz przede wszystkim uczyć i dobrze 
bawić. 

Każda ze świetlic przygotowała bardzo 
atrakcyjny program. Dzieci miały oka-
zję uczestniczyć w tradycyjnych grach 
świetlicowych, takich jak gry planszowe, 
zabawa z piłką, itp. Oprócz tego miały 
możliwość udziału w zajęciach, które do 
tej pory nie były organizowane w świe-
tlicach naszej gminy.

Zajęcia plastyczne to jedna z form, któ-
ra przyciągnęła najmłodszych bywalców 
naszych placówek. Zdolności i talent, ja-
kimi wykazują się dzieci, mają przeło-
żenie w wykonanych przez nie pracach, 
które z  pewnością można podziwiać 
w świetlicach.

Zajęcia sportowe, wyjazdy na salę 
gimnastyczną, turniej tenisa stołowego 
to następna z form ciesząca się podczas 
ferii dużym zainteresowaniem. Zarówno 
dzieci, jak i młodzież doskonale bawi-
li się podczas zajęć. Zdrowy tryb życia, 

ruch i rywali-
zacja z pewnością korzystnie wpłynęła 
na naszych podopiecznych.

Kolejną formą zorganizowania czasu 
wolnego były kółka gitarowe, których 
największą popularność odnotowano 
w Świetlicy w Szczawie. Grupa, która 
się tam utworzyła, liczy 19 osób i z za-
angażowaniem uczestniczy w zajęciach 
do dziś.

Młodzież z Zasadnego miała okazję 
poszerzać swoje zdolności kulinarne. 
Zaproponowana forma zajęć cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. W menu 
warsztatowym znalazł sie rosół ze swoj-
skim, własnoręcznie zrobionym makaro-
nem oraz papryka faszerowana mięsem.

Dzieci w Zbludzy swój pierwszy ty-
dzień ferii podsumowały wyjazdem na 
lodowisko, gdzie mimo zimna atmosfera 
była gorąca, a uśmiechy miłośników łyż-
wiarstwa mówiły same za siebie.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również zainicjowane wcześniej zajęcia 
folklorystyczne prowadzone przez Elż-
bietę Citak. Dzieci do dziś mają możli-
wość śpiewania po góralsku, gwarą tak 
jak przystało na prawdziwych górali. 

9 lutego w  sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kamienicy odbył się bal kar-
nawałowy dla najmłodszych. Wszyst-
kie dzieci mogły się pochwalić piękny-
mi strojami i bawiły się fantastycznie. 
Uczestnicy balu obejrzeli też przedsta-
wienie „ZŁOTY PTAK”. Wśród atrak-
cji tego dnia znalazły się jeszcze: zabawy 

w rytmie muzyki MINI 
DISCO, balonowe ZOO, wata cukrowa.

Na koniec ferii w Świetlicy Środowi-
skowej w Kamienicy rozegrany został 
Międzyświetlicowy Turniej Warcabo-
wy o  Puchar Wójta Gminy Kamieni-
ca. Nagrody zwycięzcom wręczył wójt 
dr Władysław Sadowski oraz dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamie-
nicy – Mieczysław Marek.

W  Świetlicach Środowiskowych na 
terenie naszej gminy prowadzone były 
także kółka warcabowe, mające przygo-
tować uczestników do kończącego ferie 
turnieju warcabowego.

To jedne z ważniejszych atrakcji, jakie 
miały miejsce podczas tegorocznych fe-
rii zimowych na terenie gminy. Jesteśmy 
przekonani, że dzieci oraz ich opiekuno-
wie byli zadowoleni, a świadczyła o tym 
frekwencja.

Poza feriami zapraszamy wszystkich 
do uczestnictwa w zajęciach zorganizo-
wanych, które odbywają się stale w na-
szych świetlicach. Przede wszystkim są 
to zajęcia plastyczne, muzyczno – wo-
kalne, kółko gitarowe. Szczegółowy plan 
każdych znajduje się w poszczególnych 
placówkach.

Osoby, które mają jakieś sugestie lub 
propozycje poprowadzenia zajęć świe-
tlice zapraszają do współpracy. Zachę-
camy również dorosłych, rodziców oraz 
opiekunów dzieci do aktywnego udziału 
w życiu świetlic. S.H.
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Aktywne ferie

KULTURA
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Gminne obchody Dnia Kobiet

8 marca 2017 roku w  Gmin-
nym Ośrodku Kultury w  Ka-
mienicy odbyły się gminne 
uroczystości związane z  Mię-
dzynarodowym Dniem Kobiet. 
Na spotkanie przybyły Panie 
skupione w  Kołach Gospo-
dyń Wiejskich, organizacjach 
oraz pracujące na co dzień 
w  różnych zakładach pracy.
 W  okazjonalnym programie arty-
stycznym męski kwartet przywitał 

Panie piosenką „Polskie dziewczyny”. 
Następnie na scenie zaprezentowała 
się Grupa Artystyczna ze Stowarzy-
szenia Seniorów Gminy Kamienica 
oraz Grupa Śpiewacza, działająca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury. Utwo-
ry „Gdzie ci mężczyźni” i  „Nie wierz 
mi” zaśpiewała Sylwia Hołyńska.

Niewątpliwie największą atrakcją wie-
czoru był występ sobowtóra włoskiego 
tenora - Andrea Bocelliego.

Dzień Kobiet był również okazją do 

złożenia życzeń mieszkankom gmi-
ny Kamienica przez obecnych na spo-
tkaniu: wójta - dr. Władysława Sadow-
skiego, przewodniczącego Rady Gminy 
- Eugeniusza Rutkę i prezesa Gminnej 
Spółdzielni „SCh” - Józefa Rusnarczyka.

W trakcie imprezy Wójt, korzystając 
z pomocy męskiej części widowni, wrę-
czył Paniom różnobarwne tulipany.

Na zakończenie uroczystości Panie 
zaproszone zostały na słodki poczęstu-
nek. (S.F.)
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kultura

KULTURA

Wspólne kolędowanie
Na góralską nutę

Kolędowanie to tradycja, której gó-
rale są bardzo wierni i nikt nie potra-
fi tak jak oni zarazić widownię energią 
i śpiewem. 

W dniach 24 i 25 grudnia 2016 r. ze-
społy regionalne MŁODE GORCE 
i GORCE, działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury wystąpiły wspólnie 
w kamienickim kościele i pokazały to, 
co najpiękniejsze i wyjątkowe w góral-
skim kolędowaniu.

Oprócz góralskich pastorałek roz-
brzmiały kolędy, które wszyscy znali 
i mogli wspólnie pośpiewać i poczuć at-
mosferę świąt Bożego Narodzenia.

Kolędowanie z Zespołem Regio-
nalnym Zasadnioki

Wpisało się już w zasadniańską trady-
cję, że w drugi dzień Świąt Bożego Na-
rodzenia rodziny spotykają się w kapli-
cy, by kolędować wspólnie z Zespołem 
Regionalnym Zasadnioki.

Zapowiedzią wspólnego kolędowa-
nia jest Msza św. w Boże Narodzenie, 
na którą zespół przygotowuje oprawę 
muzyczną. W Szczepana w kościółku 

rozbrzmiewały piękne, polskie kolędy 
i pastorałki, te znane i tradycyjne - aby 
pośpiewać razem i nowe, mniej znane - 
do zasłuchania. Dźwięki kapeli i śpiew 
Zasadnioków rozgrzały serca słucha-
czy. Publiczność ochotnie włączyła się 
do śpiewania. Artyści przybliżyli ze-
branym historię Narodzenia Jezusa. Jak 
przystało na ten dzień, nie zabrakło sy-
pania owsem i składania tradycyjnych 
życzeń. Klimat podczas kolędowania 
pozwolił wszystkim trwać w świątecz-
nej atmosferze, powrócić do wydarzeń 
z nocy wigilijnej, zbliżyć się do Boga 
i drugiego człowieka. Było wzruszająco, 
radośnie i rodzinnie. Istotą organizowa-
nego wydarzenia jest kultywowanie tra-
dycji i przekazywanie ich najmłodsze-
mu pokoleniu.

Kolędy z młodymi muzykami

Świątecznie zrobiło się 22 stycznia 
2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kul-
tury w  Kamienicy podczas koncertu 
kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska 
Muzycznego.

Młodzi muzycy zaprezentowali 
szereg wyjątkowych kolęd i  pastora-
łek, które zostały nagrodzone grom-
kimi brawami publiczności. Koncert 
był jednocześnie zwieńczeniem kolej-
nego etapu muzycznej edukacji dzieci 

i młodzieży kształcącej się przy tutej-
szym ośrodku.

Sztafeta pokoleń

Oni byli dla nas, teraz my jesteśmy 
dla nich – z  takiego założenia wycho-
dzi młodzież Gimnazjum w Kamieni-
cy, która tuż przed feriami wystąpiła 
z Koncertem Kolęd w Dziennym Domu 
Seniora „WIGOR” w Limanowej.

Grupa kamienickich gimnazjalistów 
połączyła piękne z  pożytecznym. Na 
czas podsumowania pierwszego pół-
rocza przygotowała (pod kierunkiem 
opiekunów – nauczyciel muzyki, poloni-
sta, pedagog) Koncert Kolęd, z którym 
wystąpiła najpierw na scenie szkolnej 
(25 stycznia), następnie w limanowskim 
Domu Seniora (26 stycznia). W progra-
mie kolędowania znalazły się znane ko-
lędy i pastorałki oraz narracja dotycząca 
historii pieśni okresu bożonarodzenio-
wego i  fragmenty poezji. Oczywiście 
nie zabrakło też życzeń na nowy rok ka-
lendarzowy 2017.

Na pamiątkę spotkania z SENIORA-
MI uczniowie przygotowali symbolicz-
ny plakat – Sztafeta pokoleń – ujmu-
jący wybrane sentencje (drogowskazy) 
i kartki z życzeniami. S.F.
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W gronie twórców

Agata Gromala z domu cedzidło urodziła się w krynicy w roku 1975. od 5 roku życia mieszkała w zalesiu, skąd po-
chodził jej ojciec. Ukończyła Technikum Wieczorowe. W roku 1997 zamieszkała u swojego męża zdzisława w kamie-
nicy Dolnej, gdzie razem wychowują trzy córki. Jako twórczyni robi piękne hafty richelie, serwety metodą mereżkową, 
wyszywa sukienki, zdobiąc je pięknymi ludowymi kwiatami, gorsety, hafty na halkach góralskich, zazdroskach itp. Poza 
tym szydełkuje i maluje ozdoby ludowe na skrzyniach, drzwiach czy ścianach. Przyglądając się swojej mamie, już od 
dziecka miała zamiłowanie do twórczości ludowej. To mama jest jej autorytetem, przy którym rozwijała swój talent.

Zofia Wierzycka z domu Flik urodziła się 
w 1959 roku w kamienicy. Mieszkała w Woli 
Piskulinie. Ukończyła Liceum Medyczne 
i pracuje jako pielęgniarka w szpitalnym 
oddziale ratunkowym w Limanowej. W roku 
1981 zamieszkała w zalesiu u swojego 
męża, obecnie sołtysa zalesia. Mają trzech 
synów i czworo wnucząt. swoją twórczością 
zajmuje się od 1979 roku, wykonując robótki 
na drutach swetry, skarpety czapki, ręka-
wiczki, różnego rodzaju hafty, np. rischelie, 

tworząc piękne obrusy, serwety i obrazy. robi też kwiaty z bibuły. od ok 20 lat głównie 
zajmuje się haftem krzyżykowym, który bardzo lubi. Jej dzieła to piękne obrazy przed-
stawiające m.in. krajobrazy, bajki, ptaszki, kwiaty, obrazy święte. To wszystko jest dla 
niej pasją, którą kocha, rodzajem relaksu, jak i formą wypoczynku. (e.c.)



24 Gorczańskie Wieści grudzień – luty 2017

Gminne kolędowanie

15 stycznia br. w  sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kamienicy już po 
raz dwudziesty czwarty odbył się Prze-
gląd Zespołów Kolędniczych Gminy 
Kamienica. Na scenie zaprezentowało 
się 5 grup kolędniczyczych, których wy-
stępy oceniała komisja w składzie: Be-
nedykt Kafel - etnograf z Małopolskie-
go Centrum Kultury „Sokół” w Nowym 
Sączu - przewodniczący komisji; Jadwi-
ga Adamczyk - regionalista, muzyk, kie-
rownik folkloru w Małopolskim Cen-
trum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu; 
Monika Kurzeja - specjalista ds. badań 
terenowych i dokumentowania niema-
terialnego dziedzictwa kultury w Ma-
łopolskim Centrum Kultury „Sokół” 
w Nowym Sączu.

W  kategorii grup dziecięcych dwa 
równorzędne pierwsze miejsca ko-
misja przyznała dla Grupy Kolęd-
niczej „Z  SZOPKĄ” ze Świetlicy 
Środowiskowej w Zalesiu i Grupy Ko-
lędniczej Z GWIAZDĄ z Zasadnego. 
Drugie miejsce zajęła Grupa Kolędni-
cza Z GWIAZDĄ ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Kamienicy. 

W  kategorii grup młodzieżowych 

pierwszego miejsca nie przy-
znano. Drugie miejsce zdobyła 
Grupa Kolędnicza „Z GWIAZ-
DĄ” ze Świetlicy Środowisko-
wej w Zalesiu. 

W  kategorii grup dorosłych pierw-
sze miejsce zajęła Grupa Kolędni-
cza „HERODY” z Kamienicy. Nagro-
dy i dyplomy poszczególnym grupom 
i instruktorom wręczyli: dr Władysław 
Sadowski - wójt gminy, Eugeniusz Rut-
ka - przewodniczący Rady Gminy, Ste-
fan Kuchnia - przewodniczący Komi-
sji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 
Rady Gminy oraz Mieczysław Marek 
- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kamienicy.

Przegląd kolędniczy uświetnił kon-
cert w wykonaniu kapeli i członków ze-
społów regionalnych: MŁODE GORCE 
i GORCE, działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kamienicy.

Na przeglądzie powiato-
wym

W  dniach 21 - 22 stycznia 2017 r. 
w Kasince Małej odbył się XVIII Powia-
towy Przegląd Zespołów Kolędniczych 
„Zagrojcie ta turoniowi”. W konkursie 
wzięło udział 31 grup kolędniczych - 
w tym 3 grupy z naszej gminy.

Komisja konkursowa przyznała w ka-
tegorii dziecięcej drugie miejsce dla 
grupy kolędniczej Z GWIAZDĄ z Za-
sadnego oraz trzecie dla grupy kolęd-
niczej PASTERZE Z SZOPKĄ z Zale-
sia. W kategorii grup dorosłych trzecie 
miejsce zajęła „ŻYWA SZOPKA” z Ka-
mienicy. (red)

W kolędniczym kalendarzuW kolędniczym kalendarzu

KULTURA



Publikacja ta w ponad jednej trzeciej objętości opisuje zagad-
nienia dotyczące naszej kamienickiej kultury. Istnieje możli-
wość zakupu książki w cenie hurtowej (40 zł) w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Kamienicy. 
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Promocja książki – Kultura ludowa Górali Sądeckich

Liczna grupa miłośników folkloru z gmi-
ny Kamienica przybyła do Małopolskie-
go Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 
Sączu na promocję książki „Kultura lu-
dowa Górali Sądeckich”. 

12 grudnia 2016 
r.  w   M a-
ł o p o l s k i m 

Centrum Kultury SO-
KÓŁ w Nowym Sączu 
odbyła się promocja 
książki „Kultura ludo-
wa Górali Sądeckich. 
Od Kamienicy, Łącka 
i  Jazowska” pod redak-
cją Katarzyny Ceklarz 
i Magdaleny Kroh.
Monograf ia składa się 
z  21 artykułów histo-
ryczno-etnograficznych, 

poruszających zagadnienia dotyczące m.in. 
stroju, obrzędowości dorocznej i  rodzinnej, 
rolnictwa, pasterstwa i pożywienia, rzemiosła, 
sztuki, muzyki i tańca, a także budownictwa, 
demonologii, historii i podziałów etnograficz-
nych na subregiony. Jest to pierwsza tak ob-
szerna praca naukowa dotycząca dziedzictwa 
kulturowego Górali Sądeckich. Książka li-
czy 650 stron, zawiera 230 fotografii i rycin 
(w tym wiele archiwalnych publikowanych po 
raz pierwszy), a także mapy i szkice.
Wśród autorów monografii znalazło się wielu 
wybitnych specjalistów z dziedziny etnogra-
fii, m.in. badacze wywodzący się ze środowi-
ska sądeckiego, jak: Maria Brylak-Załuska, 
Aleksandra Szurmiak-Bogucka, Zbigniew 
Wolanin czy Adam Bartosz.
Książka ta jest tomem kontynuującym, cie-
szącą się coraz większym zainteresowaniem 
odbiorców, serię wydawniczą Biblioteki Gór-
skiej COTG PTTK poświęconą kulturze grup 
etnograficznych Małopolski. Do tej pory we 
współpracy z Województwem Małopolskim 
ukazały się monografie: Górali Babiogórskich, 
Orawskich, Spiskich, Zagórzańskich, Pieniń-
skich, Kliszczackich.
– Monografia jest ogromnym dokumentem prezen-
tującym kulturę Górali Sądeckich. Prowadzone roz-
ważania przekonują czytelnika, że nie jest to jedynie 
opowieść o przeszłości. Wiele wątków sygnalizuje 
jak współczesne życie tej ludności determinuje cią-
głość kulturowa, odwołująca się do tradycji. „Kul-
tura ludowa Górali Sądeckich” jest zatem z  jednej 
strony fundamentalnym wkładem w naukowy dys-
kurs, z drugiej zaś, adresowana jest do szerokiego 
grona odbiorców zafascynowanych własną swojsko-
ścią kulturową – z recenzji prof. dra hab. Jana 
Święcha. (red)
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Zapraszamy, prosimy…

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM SPOTKAŃ

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy zaprasza do ak-
tywnego udziału w  zajęciach sPOTKAnIE Z FOLKLO-
REM. Organizowane są one w  ramach pracy świetlic 
i działających przy GOK zespołów: 

Zespół Regionalny Gorce
spotkania odbywają się w każdy piątek w godz. 20.00 – 
22.00 (dorośli oraz młodzież w wieku od 17 lat)

Zespół Młode Gorce
spotkania w każdy poniedziałek w godz. 19.00 – 19.45 
(dzieci i młodzież w wieku od 12 - 16 lat )
zajęcia folklorystyczne dla dzieci w wieku od 7 lat
świetlica w  kamienicy - spotkania każdy poniedziałek 
o godz. 16.00
świetlica w zalesiu - spotkania w  każdą środę o godz. 
13.30
świetlica w zbludzy - spotkania w każdą środę o godz. 
15.00
świetlica w  szczawie - spotkania w  każdy czwartek 
o godz. 13.30
W programie zajęć folklorystycznych uwzględniono m.in.: 
śpiew na ludową nutę, bibułkarstwo, miejscowe (gminne) 
tradycje, zabawy ludowe, poznawanie podstawowych tań-
ców naszego regionu.

WEŹ UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE

Gminny ośrodek kultury w kamienicy serdecznie zaprasza 
do udziału w iii Gminnym Przeglądzie Pieśni regionalnej 
„komionickie śpiywki, komionickie gronie”.
Przegląd odbędzie się 30 kwietnia 2017 r. (niedziela); roz-
poczęcie o godz. 15.00 w sali Gminnego ośrodka kultu-
ry w kamienicy. 
regulamin konkursu dostępny będzie w Gminnym ośrod-
ku kultury oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy 
kamienica (www.kamienica.net.pl).

KU PAMIĘCI POTOMNYM

Jeżeli posiadasz zbędne przedmioty (sprzęt dawnego 
użytku) – naczynia, urządzenia gospodarstwa domowe-
go, eksponaty rolnicze, rzemieślnicze i stroje ludowe oraz 
stare fotografie pochodzące z terenu naszej gminy – pro-
simy, przekaż je do naszej izby regionalnej w kamienicy  
tel. 18 3323 082. 

 PUNKTY INFORMACJI LOKALNEJ 

Punkty informacji lokalnej to miejsca, w których można uzyskać potrzebne informacje o miejscowości 
a także o regionie, w którym się przebywa. Miejsca te mają na celu promowanie walorów przyrodniczych, 
kulturowych i społecznych, również zapraszaja do udziału w rozwoju turystyki lokalnej.

na terenie gminy Kamienica znajdują się dwa punkty informacji lokalnej - pierwszy zlokalizowany jest w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Kamienicy, drugi - w Pijalni Wód Mineralnych w szczawie. Taka lokalizacja punktów informacji  
wynika po pierwsze z faktu, że zarówno Kamienica jak i szczawa to największe i najbardziej zaludnione miejscowości 
na terenie gminy Kamienica. Po drugie, ich umiejscowienie jest związane z działalnością, która jest prowadzona w bu-
dynkach. W obydwu przypadkach zarówno biblioteka jak i pijalnia są miejscami o dużym natężeniu ruchu mieszkań-
ców oraz osób przyjezdnych. W punktach można uzyskać m.in. szereg informacji dotyczących walorów przyrodniczo 
- kulturowych i turystycznych związanych z gminą, powiatem i naszym regionem. W razie pytań merytorycznie przy-
gotowani pracownicy tych jednostek zawsze pomogą w znalezieniu rzeczowych odpowiedzi, chętnie udzielą informa-
cji z w/w zakresu.

Punkt informacji lokalnej przy Pijalni wód mineralnych w szczawie
•	 pracownicy: Agnieszka Hudzicka i Barbara Cepielik
•	 godziny otwarcia: zgodnie z godzinami otwarcia pijalni: zimą 10-16, latem 10-19
•	 tel. (18) 33 24 044
  
Punkt informacji lokalnej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w kamienicy
•	 pracownik: Maria Winkiewicz
•	 godziny otwarcia: zgodnie z godzinami funkcjonowania biblioteki
•	 tel. (18) 33 23 082 

KULTURA
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Spotkanie z folklorem
W  lutym bieżącego roku 
w Kamienicy gościły zespo-
ły: Zespół Pieśni i Tańca „Tę-
cza” z  Radzikowa oraz Ze-
spół Ludowy „Ożarowiacy”, 
działający przy Domu Kul-
tury „Usmiech” w Ożarowie 
Mazowieckim.

W  czasie swojego pobytu 
w górach goście złożyli wi-
zytę w  Gminnym Ośrodku 
Kultury, gdzie m.in. zwiedzili 
Izbę Regionalną, spotkali się 
też z Zespołem Regionalnym 
Gorce, który przyblizył im 
nasz folklor. (red)

W  konkur-
sie wzięło 
udział 131 

uczniów w czterech 
kategoriach wiekowych, których prace oceniali: Elżbieta 
Citak (pracownik GOK) - przewodnicząca komisji, Ma-
ria Winkiewicz (pracownik GOK - bibliotekarz), Wiktoria 
Duda (emerytowany nauczyciel).
Tematem prac były: „Tradycje ludowe obrzędów bożonaro-
dzeniowych w malarstwie” w kategorii klas 0 i przedszko-
la, klas I – III szkół podstawowych oraz „Stroik bożonaro-
dzeniowy” w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych 
i szkół gimnazjalnych. Nagrodzono łącznie 64 prace.
Laureatami pierwszych miejsc w poszczególnych katego-
riach zostali:
Grupy przedszkolne i klasy „0”: Aleksandra Rusnak - Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Szczawie, Jakub Kędroń – Zespół 
Szkoły i  Przedszkola w Zbludzy.
Klasy I – III Szkoła Podstawowa: Agata Wąchała - Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum w Zalesiu, Wiktoria Franczyk - 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zalesiu, Aneta Postrożna 

-  Sz ko ł a 
Podstawo-
wa i  Gim-
n a z j u m 
w Zalesiu, 
Magdale-
na Marcisz - Szkoła Podstawowa 
w Zasadnem.
Klasy IV – VI Szkoła Podstawowa: 
Damian Zbozień - Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w  Kamienicy, Izabela 
Gierczyk - Szkoła Podstawowa w Zasadnem, Kacper Gor-
czowski - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy, Wiktoria 
Owsianka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy.
Gimnazjum: Wiktoria Stachurska - Zespół Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Szczawie, Katarzyna Faron - Gim-
nazjum w Kamienicy, Dorota Gorczowska - Gimnazjum 
w Kamienicy. 
Dyplomy i nagrody laureatom wręczyli: wójt gminy - dr 
Władysław Sadowski i dyrektor GOK - Mieczysław Ma-
rek. (red)

Odebrali nagrody w konkursie bożonarodzeniowym

17 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbyło się podsumowanie i wręczenie 
nagród laureatom Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego.

różne
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KRONIKA POLICYJNA
Zdarzenia zaistniałe na terenie Gminy Kamienica w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r. 

•	  05.01.2017 r. w miejscowości Kamienica, na drodze powiatowej, kierujący samochodem marki VW Polo o nr rej. 
KLI…, w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków drogowych na prostym odcinku drogi stra-
cił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu uszkadzając znak drogowy i latarnię. 

•	  12. 01. 2017 r. w miejscowości Kamienica, na drodze wojewódzkiej, nieznany kierujący nieznanym pojazdem, pod-
czas wykonywania manewru wyprzedzania samochodu marki VW Transporter o nr rej. KLI… doprowadził do zde-
rzenia bocznego z wyprzedzanym pojazdem, po czym odjechał z miejsca zdarzenia.

•	  17. 01. 2017 r. w miejscowości Kamienica, nieznany sprawca dokonał uszkodzenia drzwi wejściowych do domku 
letniskowego oraz wybicia szyb w oknach i wyłamania drzwi wewnętrznych. straty w wysokości około 10.000 zł 
na szkodę właściciela w/w budynku, mieszkańca województwa śląskiego.

•	  23. 01. 2017 r. w miejscowości Kamienica, Wiesław P. mieszkaniec gminy Kamienica, wszedł do niezamkniętego 
pomieszczenia zakrystii Kościoła Parafialnego, gdzie następnie dokonał uszkodzenia instalacji wodnej i sanitar-
nej. sprawca został zatrzymany na miejscu zdarzenia. straty około 100 zł na szkodę Parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Kamienicy.

•	  26. 01. 2017 r. w miejscowości Kamienica doszło do kradzieży telefonu komórkowego marki samsung Galaxy s4 
kol. białego. straty 650 zł. 

•	  03. 02. 2017 r. w miejscowości Kamienica Policjanci Posterunku Policji w Kamienicy ujawnili Wojciecha O. miesz-
kańca gminy Kamienica, który kierował rowerem po drodze publicznej będąc po użyciu alkoholu.

•	  04. 02. 2017 r. w miejscowości Kamienica, kierujący samochodem marki suzuki Vitara o nr rej. KLI… w wyniku 
niezachowania bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu najechał na tył samochodu marki suzuki sX4 
o nr rej. KLI…

•	  04. 02. 2017 r. w miejscowości Kamienica, na drodze wojewódzkiej, pięć samochodów osobowych najechało na 
ubytki masy bitumicznej w nawierzchni drogi. W wyniku tego uszkodzeniu uległy koła samochodów.

•	 06. 02. 2017 r. w miejscowości Kamienica, na drodze wojewódzkiej, nieznany kierujący nieznanym pojazdem pod-
czas wykonywania manewru wyprzedzania samochodu marki skoda Oktawia o nr rej. KLI… doprowadził do zde-
rzenia bocznego z wyprzedzanym pojazdem, po czym odjechał z miejsca zdarzenia.

•	  08. 02. 2017 r. w miejscowości Kamienica, na drodze wojewódzkiej, samochód marki BMW najechał na ubytki 
masy bitumicznej w nawierzchni drogi . W wyniku tego uszkodzeniu uległy koła samochodu.

•	  10. 02. 2017 r. w miejscowości Kamienica, nieznany sprawca dokonał kradzieży tablic rejestracyjnych o nr rej. 
KR… z samochodu marki Fiat Dukato zaparkowanego na prywatnej posesji. straty około 200 zł.

•	  11. 02. 2017 r. w miejscowości Kamienica, na stacji paliw Auto Eco Gaz, nieznany sprawca poruszający się samo-
chodem osobowym marki Daewoo nubira koloru białego zatankował paliwo za kwotę 175 zł, po czym nie płacąc 
odjechał w nieznanym kierunku.

asp .szt. Wiesław Tokarczyk

RÓŻNE

13 grudnia 2016 r. odbyła się 
uroczystość z okazji Świąt Bo-
żego Narodzenia „Christmas 
Party”, zorganizowana przez 
Szkołę Językową „Madison” 
z  Limanowej, która prowadzi 
zajęcia z  dziećmi i  młodzieżą 
z Gminy Kamienica w Świetlicy 
Środowiskowej w Kamienicy.

Uczniowie szkoły zaprezentowali 
występy o  tematyce świąt Bożego 
narodzenia, znakomicie odgrywając 
swoje role oraz prezentując umiejęt-
ności wokalne podczas śpiewu ko-
lęd i piosenek. Wszystko to w języku 
angielskim. nie zabrakło również wi-
zyty Świętego Mikołaja, który osło-
dził atmosferę imprezy małą niespo-
dzianką. (red)

Christmas Party 



Do tradycji należą już przedświąteczne spotkania opłatkowe. są okazją do złożenia sobie życzeń i przy-
pominają o otwarciu się na drugiego człowieka.

grudzień – luty 2017 Gorczańskie Wieści 29

Jasełka z opłatkiem
17 grudnia br. w Świetlicy Środowi-

skowej w Zalesiu odbyło się spotkanie 
opłatkowe, podczas którego dzieci i mło-
dzież na co dzień uczestnicząca w za-
jęciach świetlicowych zaprezentowa-
ła przybyłym gościom przedstawienie, 
ukazujące historię Bożego Narodzenia.

Na uroczystości obecni byli: wójt – 
dr Władysław Sadowski, przewodni-
czący Rady Gminy - Eugeniusz Rutka, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
- Mieczysław Marek, dyrektor Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Zalesiu - 
Maria Buczek, pełnomocnik wójta ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych - Zofia Kuchnia, radni - Halina 
Śmierciak - Wierzycka, Hilary Mate-
usz Majewski, prezes OSP w  Zalesiu 

- Kazimierz Kwit, naczelnik OSP - 
Grzegorz Sopata oraz rodzice, dziad-
kowie, rodzeństwo, koledzy i koleżanki 
występujących w jasełkach. 

Zgromadzonych gości w świetlicy od-
wiedził Święty Mikołaj, który obdaro-
wał wszystkich słodkimi upominkami.

Na zakończenie przełamano się opłat-
kiem, złożono sobie wzajemnie życze-
nia oraz poczęstowano się tradycyjnymi 
potrawami wigilijnymi, przygotowany-
mi przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Zalesia.

Spotkanie seniorów
21 grudnia 2016 r. w  Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kamienicy odbyło 
się spotkanie opłatkowe seniorów z te-
renu gminy Kamienica.

W  spotkaniu uczestniczyło około 
100 osób, które miały okazje połamać 
się opłatkiem i złożyć sobie bożonaro-
dzeniowe życzenia. Zaproszonym go-
ściom towarzyszyli m.in.: wójt gminy 
- dr Władysław Sadowski, przewodni-
czący Rady Gminy - Eugeniusz Rutka 
dyrektor GOK - Mieczysław Marek, 
kierownik GOPS - Mieczysław Kuziel, 
prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” - Jó-
zef Rusnarczyk, siostra zakonna - Kata-
rzyna Ciesielka oraz pracownicy GOK.

W świąteczny nastrój, przy tradycyj-
nie zastawionych wigilijnymi potrawa-
mi stołach, wprowadził koncert kolęd 
przygotowany przez Grupę Śpiewaczą, 
działającą przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury pod kierunkiem Sylwii Hołyńskiej. 
(red)

Spotkania opłatkowe
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Stowarzyszenie „Razem dla 
Regionu” z siedzibą w Limano-
wej realizuje aktualnie dwuletni 
projekt pn. „Aktywność i do-
świadczenie seniorów dźwignią 
rozwoju społecznego” – IV edy-
cja, w ramach którego również 
w instytucjach na terenie Gminy 
Kamienica odbyły się spotkania 
połączone z warsztatami, pod-
czas których swoje przysłowiowe 
,,5 minut” mieli lokalni Twórcy 
Ludowi.

– Dzięki realizacji tego zadania Stowa-
rzyszenie ma na celu podkreślenie wartości, 
tradycji, kultury powiatu limanowskiego. 
Ideą projektu jest wykorzystanie boga-
tych, a  jednocześnie zróżnicowanych trady-
cji regionalnych kultywowanych szczegól-
nie przez starszych mieszkańców powiatu. 
Przede wszystkim swoimi działaniami kła-
dziemy nacisk na promowanie, kultywowa-
nie regionalizmu wśród lokalnej społecz-
ności – mówi Iwona Kuzak – skarbnik 
Stowarzyszenia.

Ponadto projekt ma na celu wspól-
ną integrację wszystkich mieszkań-
ców, która pozwoli zlikwidować barie-
ry dotyczące różnorodności pokoleń, 
zwiększy kreowanie postaw toleran-
cji i wzmocni wartości płynące z róż-
norodności życia. Projekt wspiera ak-
tywność osób starszych oraz integrację 
wewnątrz- i międzypokoleniową przez 

kształtowanie wiedzy i umiejętności 
przy pomocy zainicjowanego przez 
Stowarzyszenie innowacyjnego w re-
gionie cyklu zorganizowanych spotkań 
połączonych z warsztatami. 

Rok 2016
7 grudnia 2016 roku w  Świetli-

cy Środowiskowej w Zalesiu oraz 12 
grudnia 2016 roku w siedzibie Klubu 
Seniora w Kamienicy odbyły się spo-
tkania z  twórczynią ludową - panią 
Józefą Wierzycką z Zalesia. Twórczy-
ni przedstawiła się, opowiedziała po-
krótce o sobie, swoim fachu, jakim jest 
szydełkowanie. Każdy, kto przybył na 
spotkanie, mógł podziwiać piękne szy-
dełkowe ozdoby świąteczne – bomb-
ki, choinki, aniołki, serwety, serwet-
ki. Prace pani Józefy zapierają dech 
w piersiach i w piękny sposób odzwier-
ciedlają wielkość Świąt Bożego Naro-
dzenia. Wprowadzają niezwykły urok 
i klimat. Następnie pani Józefa poka-
zała, jak wykonuje się dane ozdoby od 
podstaw. Zebranym adeptom nie bra-
kowało kreatywności w samodzielnej 
pracy z kordonkiem i szydełkiem.

9 grudnia 2016 roku w  Gminnej 
Bibliotece Publicznej w  Kamienicy, 
działającej przy Gminnym Ośrodku 
Kultury odbyły się dwa spotkania, któ-
rym przewodniczyła twórczyni ludo-
wa – pani Maria Opyd z Kamienicy. 
W pierwszym spotkaniu z panią Marią 

uczestniczyły dzieci i młodzież z miej-
scowości Kamienica, a w drugim dzie-
ci i młodzież z Zasadnego. Pani Maria 
opowiedziała pokrótce o sobie, swoim 
fachu, jakim jest bibułkarstwo, a na-
stępnie zaczęła pokazywać dzieciom 
wykonywanie ozdób od podstaw. Dzie-
ci miały okazję zapoznać się z różnymi 
sposobami i technikami wykonywania 
kwiatów – od prostych, do trudniej-
szych, wymagających większego wkła-
du pracy i wprawy. Bibułkarstwo wy-
maga trochę czasu i  cierpliwości, ale 
daje mnóstwo satysfakcji, gdy widzimy 
końcowe efekty.

29 grudnia 2016 roku w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Limanowej od-
była się Wystawa Twórczości Ludo-
wej z  terenu powiatu limanowskiego 
organizowana w ramach realizowane-
go projektu, która podsumowała dzia-
łania w 2016 roku. Podczas wystawy 

Niezapomniane spotkania z Twórcami 
Ludowymi na terenie Gminy Kamienica

„Regionalizm poprzez emocjonalny kontakt z ,,małą ojczyzną” 
pozwala zbliżać to co nasze i małe, ku temu co wielkie …”. 

ks. Janusz Pasierb

RÓŻNE



Dyżury w każdy piątek w godz. 1300-1800  
w Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy

R E K L A M A
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wręczono podziękowania dla wszystkich Twórców Lu-
dowych z  terenu powiatu limanowskiego, którzy w 2016 
roku nawiązali współpracę ze Stowarzyszeniem w ramach 
w/w projektu, w tym także Twórców z Gminy Kamienica. 
Podczas zorganizowanego spotkania podsumowano również 
działalność Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” w 2016 
roku. Oficjalne wręczono też podziękowania dla poszczegól-
nych organizacji i instytucji z terenu powiatu limanowskiego 
i nowosądeckiego, z którymi Stowarzyszenie współpracowa-
ło w 2016 roku, w tym również z terenu Gminy Kamienica.

Rok 2017
6 lutego 2017 roku w Świetlicy Środowiskowej w Szcza-

wie odbyło się spotkanie z panią Małgorzatą Stachowicz ze 
Szczawy. Dodatkowo z panią Małgorzatą zorganizowano 
również spotkanie na terenie Gminy Limanowa, w Biblio-
tece Publicznej w Starej Wsi – Filia w Kaninie. Pani Mał-
gorzata w bardzo przystępny i zrozumiały sposób przedsta-
wiła swoją twórczość, opowiedziała pokrótce o sobie, swoim 
fachu, jakim jest m.in. wyszywanie obrazów haftem krzy-
żykowym oraz tworzenie dzieł za pomocą metody decoupa-
ge. Zaprezentowała zebranym swoje prace, dokładnie jedna 

po drugiej omawiając. Dzie-
ci były zafascynowane twór-
czością pani Małgorzaty. Po-
dziwiały wyszywane obrazy, 
słuchały opowieści o  powsta-
waniu tych dzieł z  zapartym 
tchem. Zadawały pytania doty-
czące wykonanych przez panią 
Małgorzatę prac. Na zorgani-
zowanym spotkaniu w Szcza-
wie zebrani poznali zagadnie-
nia związane z wykonywaniem 
prac ceramicznych. Twórczyni 
przyniosła ze sobą gotowe już 
odlewy z gipsu ceramicznego, 
które później zostały pomalo-
wane przez zebranych farba-
mi akwarelowymi. Natomiast 
w Kaninie zebrani wykonywa-
li ozdoby walentynkowe.

W ramach projektu planowa-
na jest jeszcze w marcu br. or-
ganizacja dwóch spotkań z pa-

nią Elżbietą Citak – twórczynią ludową z Kamienicy.
– Pomysł na zadania realizowane w ramach projektu wyrosły na 

kanwie potrzeb promowania i kształtowania pożądanych społecznie 
postępowań w zakresie zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowe-
go regionu, aktywizacji i integracji wewnątrz- i wielopokoleniowej – 
mówi Ewelina Król, pracownik Stowarzyszenia.

Wzajemne poznawanie się pokoleń, kształtowanie relacji, 
razem spędzone chwile zaowocują powstaniem nici przyjaź-
ni i wspólnej przestrzeni międzypokoleniowej, a po zakoń-
czeniu projektu będą trwałym, samodzielnym elementem 
życia publicznego i kulturalnego.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” pragnie podziękować wszyst-
kim Twórczyniom Ludowym z terenu Gminy Kamienica, z którymi 
zawarło współpracę w  ramach projektu oraz panu Hilaremu Ma-
jewskiemu – radnemu Gminy Kamienica, a  także paniom: Marii 
Winkiewicz - z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy, Jó-
zef ie Gorczowskiej – ze Świetlicy w Zasadnem, Anecie Wierzyc-
kiej – ze Świetlicy Środowiskowej w Zalesiu, Sylwii Hołyńskiej – ze 
Świetlicy Środowiskowej w Szczawie i Zofii Chlipale – z Biblioteki 
w Szczawie za okazaną pomoc i wsparcie podczas organizacji spo-
tkań projektowych.

RdR

sport
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Początek roku gimnazjali-
ści z  naszej gminy w  roz-
grywkach sportowych mogą 
zaliczyć do udanych. W  ry-
walizacji w Powiatowej Gim-
nazjadzie w piłce siatkowej 
dziewcząt i  chłopców wy-
walczyli trzecie miejsca.

4 stycznia 2017 r.. w  hali spor-
towej przy ZS nr 1 w  Limanowej 
w  ramach Gimnazjady Młodzieży 
odbyły się zawody o  Mistrzostwo 
Powiatu Limanowskiego w  piłce 
siatkowej dziewcząt. W  turnieju 
udział wzięło 7 zespołów ze szkół 
gimnazjalnych powiatu. Mistrzem 
Powiatu Limanowskiego w  piłce 
siatkowej dziewcząt zostało Gim-
nazjum z Łukowicy. Miejsce drugie 
zajęło Gimnazjum z Kasinki Małej, 
miejsce trzecie przypadło Gimna-
zjum w Szczawie.

10 stycznia br. w hali sportowej 
przy Gimnazjum nr 1 w  Mszanie 
Dolnej odbyła się Gimnazjada Mło-
dzieży w piłce siatkowej chłopców, 
w której udział wzięło 10 zespołów 
z  powiatu limanowskiego. Pierw-
sze miejsce zajęło Gimnazjum 2 
z  Mszany Dolnej, drugie Gimna-
zjum z Raby Niżnej, a  trzecie wy-
walczyło Gimnazjum z Kamienicy.

Zawody zorganizowali: ZPO - 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
Powiatu Limanowskiego i Powiato-
wy Szkolny Związek Sportowy Li-
manowa. S.F.

Rywalizacja w Powiatowej Gimnazjadzie

Dużymi osiągnięciami może poszczycić 
się w tym sezonie zimowym Robert Faron 
z Zalesia, który podczas swoich startów 
stawał wielokrotnie na podium. 

Robert Faron podczas III Zimowego Maratonu 
Bieszczadzkiego - dwudniowej imprezy, która odby-
ła się 28 i 29 stycznia w Cisnej -  zwyciężył w biegu 
narciarskim na 10 km, a maratonie biegowym na dy-
stansie 44,6 km wywalczył drugie miejsce.

Znakomite występy zanotował także podczas IX 
Biegu Podhalańskiego (4 lutego) na 5 km oraz w 
XXXVI Biegu Gwarków (19 lutego) na dystansie 20 
km, zajmując w nich drugie miejsca. S.F.

Robert Faron nie zwalnia tempa

SPORT
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Drużyna MUKS Halny Kamienica (rocznik 2004 i młod-
si), po wcześniejszym zdobyciu mistrzostwa limanowskiego i nowosądeckiego pod-
okręgu Halowych Mistrzostw Piłki Nożnej, została wicemistrzem Małopolski w kategorii młodzi-
ków.

19 lutego br. w krakowskim ośrodku Fame Sport rozegrano finały halowych Mistrzostw Małopolski Młodzików. Grano 
systemem każdy z każdym. Mecze trwały po 30 minut.

W rywalizacji wzięli udział mistrzowie eliminacji strefowych: Unia Oświęcim (Małopolska zachodnia), MOSiR Bochnia 
(Tarnowski ZPN), Halny Kamienica (ZPN Nowy Sącz), Akademia Piłkarska 21 (Kraków).

O mistrzostwie zadecydował mecz pomiędzy Halnym a AP 21 - zespołów, które prezentowały się znakomicie, zwłasz-
cza jeśli chodzi o technikę użytkową i kulturę gry. Krakowianie skromnie pokonali Halnego 1:0 i zapewnili sobie mistrzo-
stwo Małopolski.

HALNY KAMIENICA: Kacper Czepielnik, Dominik Faltyn, Szymon Konopka, Krystian Kornaś, Mariusz Kutwa, Ja-
kub Kwit, Jakub Ligęza, Hubert Michałczak, Jakub Miłkowski, Jakub Rdzawski. Trener: Janusz Piotrowski. S.F.

Szkoleniowiec Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
HALNY Kamienica Janusz Piotrowski został laureatem XXII plebiscytu 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na najlepszego piłkarza i trenera 
Małopolski 2016 w kategorii „Trener Młodzieży”. 

27 lutego 2017 r. podczas uroczystej Gali w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się 
rozstrzygnięcie XXII Plebiscytu na Najlepszego Piłkarza i Trenera Małopolski 2016. Kapi-
tuła złożona z laureatów Jedenastki 105-lecia MZPN wyłoniła zwycięzców. Wyróżnienie za 
pracę z młodzieżą otrzymał trener MUKS Halny Kamienica - Janusz Piotrowski.

Janusz Piotrowski to niestrudzony propagator futbolu wśród dzieci i młodzieży, autor wielu sukcesów 
piłkarzy Halnego. Jego wychowankowie w minionym roku sięgnęli po wicemistrzostwo Polski w Finale 
Turnieju Tymbarku „Z podwórka na stadion”. S.F.

Janusz Piotrowski laureatem plebiscytu 
MUKS HALNY Kamienica

Halny Kamienica 
z wicemistrzostwem Małopolski
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KRZYŻÓWKA106 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASŁO 
 
 
 
 
Poziomo: 1) Broń maszynowa, 4) Kuchenne resztki, 7) Na tratwie lub bezludnej wyspie, 8) Bryłka masła, 9) 
Opadły owoc, 10) Flirt, romans potocznie, 13) Uwiera w stopę, gdy wpadnie do buta, 18) Ręczny występek, 19) 
Człowiek pióra, literat, 20) Szkoła wyższa, 21) Twardy do zgryzienia, 22) Państwo położone w południowo – 
zachodniej Azji. 
 
Pionowo: 1) Oczko w głowie mamuńci, 2) Mebel obok stołu, 3) Koncepcja, sposób bycia, 4) Łagodny zakręt rzeki, 
5) Kreślarski trójkąt, 6) Kwitną w górach wczesną wiosną,11) Czasopismo, zwłaszcza urzędowe, 12) Zajęcie 
drwala, 14) Rola gumki, 15) Gniazdko elektryczne, 16) Zwany żartobliwie maćkiem, 17) Głos zachwytu. 
 
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 26, utworzą rozwiązanie, które prosimy 
nadesłać do 10 kwietnia 2017  r.  na adres: Gminny Ośrodek Kultury, 34 - 608 Kamienica 426. Wśród tych, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody. 
Za rozwiązanie krzyżówki nr 105, której hasło brzmi: „Frasunek zdrowia rabunek”, nagrody ufundowane przez 
sekretarza gminy – Jarosława Augustyniaka wylosowali: Eugeniusz Wąchała - Zbludza i Paweł Chmielowski - 
Kamienica. 
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Z KOLĘDĄ…

Zespoły – Gorce i młode Gorce

młodzież Gimnazjum w kamienicy

Zespół regionalny Zasadnioki
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AKTYWNE FERIE W PLACÓWKACH GMINEGO OŚRODKA KULTURY


