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Z samorządu  

Okres letni, wakacyjny,  jaki obecnie przeżywamy, związany jest z  jednej strony 
z urlopami, wypoczynkiem, z drugiej zaś z  realizacją przedsięwzięć zaplanowa-
nych w tym roku budżetowym.  

W najbliższym czasie będzie realizowany 1 etap zadania współfinansowanego 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a dotyczącego modernizacji drogi gmin-
nej Kamienica-Zasadne. W ramach 1 etapu zostanie wybudowany most łączący 
Zasadne z Ochotnicą przez Wierch Młynne. Obecny mostek jest w bardzo złym sta-
nie technicznym i dlatego wymagał pilnej interwencji. Drugi etap będzie związany 
z budową oświetlenia wzdłuż tej drogi (jest wybrany już wykonawca z Nowego Są-
cza). Na trzeci etap, dotyczący modernizacji całej drogi gminnej Kamienica-Zasad-
ne, jest przygotowane postępowanie przetargowe, aby w przyszłym roku można 
było bezpiecznie poruszać się po zmodernizowanej drodze.  W najbliższym czasie 
czeka nas też modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy.  
Do września br. zaplanowano remonty i modernizację kilku odcinków dróg gmin-
nych i osiedlowych, w tym częściowy remont drogi Zawiersze, Gierczyki i Bieńki, 
Podłazie, Wyłubek, Klenina Gierczykowo i Pod Las  w Kamienicy Dolnej; Strzeltów - 
Woźniówki w Kamienicy Górnej,  Klimki, Mikołajczyki i Równia w Zalesiu; Brzeczki, 
Kąty, Łupienice i Wąchały - Poręby w Zbludzy; Białe, Nowa Cyrla, Farony, Bulandy, 
Pod Kiczorą, Kurnyty w Szczawie; Faronówka, Brzegi, Pod Stodółkę w Zasadnem.

Wspólnie z powiatem będziemy realizować budowę chodnika przy drodze powia-
towej w Zalesiu - Wierzyka.  Wkrótce będzie rozpoczęta budowa przepustu ramo-
wego na os. Kurnyty w Szczawie. Na ten rok zaplanowano również remont dachu 
na Ośrodku Zdrowia w Szczawie, roboty wykończeniowe garażu przy OSP w Kamie-
nicy oraz wiele mniejszych remontów.  Samorząd Gminy złożył wnioski do progra-
mów unijnych na rewitalizację centrum Kamienicy oraz obszarów zdegradowanych 
w Szczawie, gdzie planowane jest powstanie centrum rekreacyjno – wypoczynkowe 
na bazie zakupionych działek. W Kamienicy zaplanowano remont płyty rynku z za-
bytkowym dworkiem, modernizację parkingu za starą szkołą oraz poprawę elewacji 
i pokryć dachowych małych obiektów handlowych przy parku.

Partnerami programu rewitalizacji zostali: GS im F. Wąchały w Kamienicy, która 
planuje realizację zadania pn.  Nadanie nowych funkcji społecznych po byłym Domu 
Handlowo-Usługowym „Kiczora” w Szczawie. Drugi  partner - PPU KAMINEX zgłosił 
do rewitalizacji zadanie związane z zabezpieczeniem i udostępnieniem zabytkowe-
go kompleksu pałacowo-dworskiego „Dworek – Gorce” w Kamienicy.

Samorząd gminy w dalszym ciągu oczekuje na decyzję ze strony Ministerstwa 
Sportu w sprawie dofinansowania budowy hali sportowej w Kamienicy.  

Ponadto przygotowano wiele dokumentacji projektowych związanych z rozbu-
dową wodociągu w Kamienicy i Zbludzy.  Na ukończeniu są prace projektowe do-
tyczące kanalizacji sanitarnej w Zalesiu, ale tutaj potrzebna jest jeszcze dokumen-
tacja projektowa samej oczyszczalni ścieków w Zalesiu, aby można było uzyskać 
pozwolenie na budowę dotyczące całego systemu gospodarki wodno - ściekowej.

Nie ukrywam też, że myślimy o reaktywacji wyciągu narciarskiego czy innych pro-
jektach turystycznych i szukamy inwestorów na te inwestycje w Szczawie. W każ-
dym przypaku trzeba wielu zabiegów i otwartości na współpracę. 

Należy zauważyć, że pomimo głośnych zapowiedzi uruchamiania środków unij-
nych, w obecnej perspektywie finansowej coraz trudniej o te środki.  Finansów dla 
gmin nie ma zbyt dużo, a warunki do spełnienia są bardzo wysokie. Mamy jed-
nak nadzieję, że gmina Kamienica uzyska dofinansowania na zgłoszone projekty.

 
Władysław Sadowski 
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WCZORAJ KAMIENICY

Często tu wracam...  
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Kamienicę od zawsze kojarzę 
z  częścią mojego dzieciństwa 
oraz częścią moich korzeni.To 
tutaj właśnie w 1928 roku przy-
szedł na świat mój ojciec Adam 
Kulig. 

Pamiętam, jak opowiadał o  swoich 
trudnych dziecięcych latach przypada-
jących na czas okupacji, o powszechnie 
panującej biedzie i o swoich kolejnych 
szczeblach edukacji. 

Zapewne, rozpoczynając studia me-
dyczne, miał zamiar tutaj wrócić, tu 
żyć i  leczyć ludzi. Życie napisało mu 
jednak inny scenariusz. Po studiach 
ożenił się z moją mamą i został w Kra-
kowie, gdzie rozpoczął pracę na chi-
rurgii. Później przeniósł się do Ja-
worzna, pracował w Górniczej Służbie 
Zdrowia - były tam dużo lepsze za-
robki. Kolejnym etapem były Krze-
szowice - docelowy port. Tu właśnie 
mieszkał i pracował do końca swoich 
dni. Niespełna dwa lata temu spoczął 
na Cmentarzu Parafialnym w  Krze-
szowicach. Jednak do końca życia Ka-
mienica była dla niego drugą ojczyzną. 
Często mówił, że tu wróci i zamiesz-
ka w swoich ukochanych górach. Nie 
zamieszkał, lecz w wolnych chwilach 
chętnie tutaj wracał. Wraz z mamą za-
bierał mnie w rodzinne strony na so-
boty z  niedzielami, bo nikt nie uży-
wał wtedy słowa weekend. Pamiętam 

te nasze wyjazdy do Kamienicy po-
czciwą warszawą, która jak się nie 
zepsuła, to szybciej zawiozła nas na 
miejsce niż w dobie dzisiejszych kor-
ków na Zakopiance. Były to lata 70-
te ubiegłego wieku. Kamienica była 
wtedy zupełnie inna. Mała, spokojna 
wioska, przez którą dziennie przejeż-
dżało kilka lub kilkanaście samocho-
dów. Dzisiaj, w porównaniu z tamtym 
obrazem, to metropolia.

Z tamtych czasów pamiętam kościół, 
karczmę Jodełkę (obecny Młyn), rze-
kę i  tartak, na którym pracował mój 
stryjek Stanisław Chmielowski. Taki 
ludowy artysta, malował, rzeźbił, 
przygrywał też na wielu instrumen-
tach muzycznych. Do tej pory jego 
oleje i akwarele zdobią ściany naszego 
domu w Krzeszowicach. Staszek był 
również ratownikiem GOPR-u, co bar-
dzo mi wtedy imponowało. Największą 
atrakcją dla nas była oczywiście rze-
ka Kamienica. To tutaj spędzaliśmy 
letnie pogodne dni. Było tutaj kilka 
miejsc do plażowania oraz tamy, gdzie 
w spiętrzonej wodzie można było pły-
wać. Już wtedy do Kamienicy przyjeż-
dżało wielu wczasowiczów. Tutaj jako 
dziecko pierwszy raz zobaczyłem kro-
wy, konie, kury, kaczki i indyki - mó-
wiłem wtedy na nie „wendyki”.

Tu ojciec pokazał mi góry, las, na-
uczył mnie miłości do Gorców i Pie-
nin. Nauczyłem się tutaj zbierać grzy-
by, co do dnia dzisiejszego jest moją 
wielką pasją. Wtedy to grzybobrania 
na Kleninę były dla mnie jako dla ma-
łego chłopca całodzienną wyprawą. 
Dzisiaj w parę minut można tu wyje-
chać samochodem. Ojciec zbierał tylko 
prawdziwki, nazywał je „grzybami”- 
tak podobno mówiło się tu na borowi-
ki, innych gatunków się tu nie zbiera-
ło. Kolejnym magnesikiem był baran, 
tak baran. Prawdziwy, młody baran, 
którego rodzice kupili niby dla mnie. 
Nazwałem go Bajan, nie wymawiałem 
spółgłoski „r”. Bajana bardzo lubiłem, 
razem biegaliśmy po ogrodzie, skaka-
liśmy i bawiliśmy się. Pewnego razu 
przyjechaliśmy do Kamienicy, a Ba-
jana nie było. Szukałem go wszędzie, 
lecz powiedziano mi, że bajan uciekł. 
Potem była jakaś impreza, palili ogni-
sko, coś piekli, śpiewali. Po latach zro-
zumiałem, że zjedli mojego bajana. 
Zresztą kiedyś rodzice się przyzna-
li i  pomimo, że baranina jest bardzo 

smaczna na, długo pozostał niesmak. 
Drugiego barana już mi nie kupili. 
W czasach szkoły średniej i studiów 

do Kamienicy jeździłem bardzo rzad-
ko. Rodzina też zaczęła się wykruszać. 
Przed kilkoma laty w spadku po rodzi-
nie dostałem stary dom. Trudno było 
ot tak odstawić ojcowiznę do lamusa. 
Wraz z  żoną i  rodzicami postanowi-
liśmy odremontować „chałupę” – jak 
mawiał ojciec. Teraz znowu tu przy-
jeżdżam na weekendy i  wolne od pracy 
chwile. Dzisiaj to ja wożę swoją rodzi-
nę tutaj, pokazując dzieciom góry, las 
i rzekę. Znajadują tu również pierwsze 
w swoim życiu grzyby. Bardzo lubią tu 
przyjeżdżać. A kiedy zapraszam mo-
ich znajomych do Kamienicy, mają na 
myśli przeważnie budynek, jakich jest 
wiele w każdym mieście. Jednak będąc 
już na miejscu, z zachwytem krzyczą: 
„Jak tu pięknie”! Mam nadzieję, że kie-
dyś moje dzieci a nawet wnuki będą 
podtrzymywać tradycję oraz wracać 
do korzeni. 

Grzegorz Kulig

Z żoną i dziećmi (2017)

 Z ojcem Adamem (1970)



Strażackie święto
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W sobotę, 29 kwietnia 2017 r. w Szczawie 
odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka, 
połączone z jubileuszem 70 – lecia Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Szczawie. Podczas tych 
uroczystości m.in. poświęcono nowy samochód 
ratowniczo – gaśniczy dla OSP Szczawa.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną 
przez księży kapelanów: Łukasza Kitę – kapelana strażaków 
powiatu limanowskiego, Zygmunta Warzechę – kapelana stra-
żaków powiatu dąbrowskiego, Stanisława Kaczkę – kapelana 
strażaków Gminy Tymbark, Marcina Gadziałę – kapelana stra-
żaków Gminy Ropa oraz księdza Leona Królczyka - probosz-
cza parafii w Szczawie.

Po mszy świętej pododdziały strażaków, poczty sztandaro-
we oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Szczawy udali się na 
plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawie, 
gdzie odbył się uroczysty apel z okazji: obchodów jubileuszu 
70 – lecia OSP Szczawa, poświęcenia nowego samochodu ra-
towniczo – gaśniczego, Gminnego Dnia Strażaka. Po złożeniu 
meldunku przez dowódcę uroczystości, przeglądzie i przywi-
taniu pododdziałów przez Komendanta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Krakowie – st. bryg. Stanisława 
Nowaka nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na 
maszt. Następnie prezes OSP Szczawa przywitał zaproszonych 
gości i przedstawił rys historyczny jednostki.

Wśród zaproszonych gości na uroczystości obecni byli: 
Edward Siarka – Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, st. bryg. Stanisław No-
wak - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej, ks. mł. bryg. Władysław Kulig – Małopolski Kapelan 

Wojewódzki Strażaków, bryg. Janusz Kurzeja – Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, mł. bryg.
Tomasz Pawlik – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP 
w Limanowej, kpt. Marcin Kulig – Zastępca Naczelnika Wy-
działu Operacyjnego KP PSP w Limanowej, Kazimierz Czyr-
nek - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Krakowie, Grzegorz Janczy – Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Limanowej, Adam Opyd - Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kamienicy, Jan Pu-
chała - Starosta Powiatu Limanowskiego, Agata Zięba - Czło-
nek Zarządu Powiatu, Władysław Sadowski – Wójt Gminy 
Kamienica, Eugeniusz Rutka – Przewodniczący Rady Gminy 
Kamienica, Paweł Talar – Dyrektor ZSPiG w Szczawie, Rad-
ni Gminy Kamienica.

Z okazji uroczystości, a także w związku ze zbliżającym się 
Dniem Strażaka, w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożaro-
wej wyróżniono strażaków, którzy otrzymali odznaczenia kor-
poracyjne. Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: dh Zbi-
gniew Mikołajczyk, dh Zdzisław Kuziel. Brązowy Medal „Za 
zasługi dla pożarnictwa”: dh Agata Kuziel, dh Jarosław Wię-
cławek, dh Łukasz Wąchała. Odznaką „Strażak Wzorowy” wy-
różnione zostały druhny: Agnieszka Bulanda, Paulina Bulanda, 
Katarzyna Skórska, Agnieszka Kuziel – Więcławek. Srebrnym 
Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana odznaczeni zosta-
li: dh Stanisław Kuziel, dh Krzysztof Chlipała, dh Piotr Kuziel.

Kolejnym elementem uroczystego apelu było symboliczne 
przekazanie kluczy do nowego samochodu ratowniczo - ga-
śniczego prezesowi OSP Szczawa, którego dokonał wójt gmi-
ny Kamienica – dr Władysław Sadowski. Następnie samochód 
został poświęcony przez księży kapelanów oraz proboszcza pa-
rafii w Szczawie. (red) 

WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY
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Uroczystość wręczenia okolicznościowych 
medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo – Tury-
stycznym „Dworek Gorce” w Kamienicy. Me-
dale w imieniu Prezydenta RP wręczył wójt 
gminy - Władysław Sadowski. Małżonkowie 
otrzymali też bukiety kwiatów oraz upomin-
ki. Jubilatom życzenia dalszych szczęśliwych 
lat spędzonych wspólnie w zdrowiu, wzajem-
nej miłości i szacunku złożyli obecni na uro-
czystości: przewodniczący Rady Gminy – Eu-
geniusz Rutka, sekretarz gminy i jednocześnie 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Jarosław 
Augustyniak oraz proboszcz kamienickiej pa-
rafii - ks. Jan Betlej.

Po uroczystości wręczenia medali szacow-
ni Jubilaci zostali zaproszeni na poczęstunek 
i lampkę szampana.

Diamentowi Jubilaci to: Anna i Józef Jur-
kowscy, Maria i Józef Kalicińscy, Maria i Jó-
zef Rusnarczykowie, Kunegunda i Stanisław 
Adamczykowie, Anna i Jan Barnasiowie, Wła-
dysława i Władysław Opydowie, Maria i Jan 
Opydowie.

„Złote Gody” świętowali: Maria i Bolesław 
Berdzikowie, Władysława i Władysław Dudzi-
kowie, Maria i Kazimierz Michórowie, Anna 
i Franciszek Opydowie, Zofia i Józef Podgórni, 
Anna i Józef Rusnarczykowie

Maria i Zbigniew Dutkowie, Józefa i Jan 
Kuźlowie, Krystyna i Jan Zasadni.

Jubilatom składamy serdeczne gratulacje! 
(red)

11 maja 2017 r. 16 małżeńskich par z gminy Kamienica uhonorowanych zostało prezydenckimi medalami „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”. „Diamentowe Gody” – 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego świętowało 7 par, 
natomiast 9 par obchodziło „Złote Gody” - 50 lecie wspólnego życia.

Diamentowe i złote gody
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25 czerwca 2017 r. na stadionie sportowym LKS 
ZALESIANKA w Zalesiu odbyły się Gminne Zawo-
dy Sportowo - Pożarnicze. Rywalizacja toczyła się 
wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz 
w gronie seniorów.

W zawodach udział wzięło pięć drużyn seniorów (męż-
czyzn) i  jedna żeńska oraz dwie MDP dziewcząt i  dwie 
MDP chłopców. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch 
konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz 
ćwiczeniach bojowych. Poza konkursem w zawodach wy-
startowała żeńska drużyna z Kamienicy.

WYNIKI ZAWODÓW:
MDP Dziewczęta: I m. – Zalesie, II m. – Kamienica; Ko-

biety: I m. – OSP Szczawa; Chłopcy: I m. – Szczawa, II m. 
– Kamienica; Mężczyźni: I m. – OSP Kamienica II, II m. 
– OSP Szczawa, III m. – OSP Zalesie, IV m. – OSP Zblu-
dza, V m. – OSP Kamienica I.

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

Puchary, dyplomy i nagrody uczestnikom zawodów wrę-
czyli: Wójt Gminy – dr Władysław Sadowski, Przewodni-
czący Rady Gminy – Eugeniusz Rutka oraz Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Adam Opyd. S.F.

Gminne zawody w sporcie pożarniczym
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Seniorzy w akcji – tak najkrócej można by pod-
sumowć  działalnosć Stowarzyszenia Seniorów 
w Gminie Kamienica, którzy róznorodnością dzia-
łań wypełniają wspólną kronikę codzienności. 

Uczymy się przez całe życie?
Na pewno z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie nie ma 

problemów grupa kamienickich seniorów, która 20 kwietnia 
rozpoczęła cykl zajęć komputerowych „INFO - SENIOR” 
dla początkujących, prowadzony przez uczniów klasy VI 
a i VI b  Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy w ramach 
nawiązanej z tą placówką współpracy. Dowodzi tego rów-
nież spotkanie seniorów z  radcą prawnym p. Agnieszką 
Modrzejewską - Potaczek, która szczegółowo omówiła ze-
branym sprawy dziedziczenia i  przekazywania majątku. 
Zachęcała osoby po 65 roku życia do korzystania z bez-
płatnych porad prawnych udzielanych w Świetlicy Środo-
wiskowej w godz. 9.00-13.00. Podobny charakter eduka-
cyjno-informacyjny miało seminarium, które poprowadził 
dzielnicowy Posterunku Policji w Kamienicy, p. Paweł Ci-
sak. Głównym celem jego wystąpienia w siedzibie stowa-
rzyszenia było uwrażliwienie osób starszych na wyłudze-
nia  metodą „na wnuczka”. Bogatym w dobre rady okazało 
się też czerwcowe spotkanie z psychologiem mgr Magda-
leną Gąsiorowską-Binda, która omówiła problem radzenia 
sobie z emocjami występującymi w różnych sytuacjach ży-
ciowych. Uświadomiła uczestnikom szkolenia, że energia, 
zapał, wytrwałość, dobre emocje  rodzą się z podejścia i na-
stawienia. Ludzie szczęśliwi działają w zgodzie z  samym 
sobą, realizując coś, w czym widzą sens.

Człowiek jest tyle wart, ile daje siebie innym?
Na to pytanie odpowiedź dają seniorzy swoim działaniem. 

W maju na zaproszenie nauczycieli  ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Kamienicy oraz Szkoły Podstawowej w Zbludzy 
seniorki pomagały dzieciom w wykonaniu kwiatów maku 
z okazji  Dnia Matki. A 11 czerwca, podczas XI Parafial-
nego Festynu Rodzinnego, zaprezentowały głosową inter-
pretację wiersza J. Tuwima pt. „Lokomotywa”.

Trwać w wierze i  tradycji, być blisko kultury?
Jakżeby mogło być inaczej. 30 kwietnia członkowie Sto-

warzyszenia Seniorów w Kamienicy wzięli udział w uro-
czystej mszy św., odprawionej w góralskiej oprawie na Ciso-
wym Dziale. W tym dniu nie ominęło ich też biesiadowanie 
w szałasie na Wierzyce.

2 maja w Gminnym Ośrodku  Kultury seniorzy obejrzeli 
spektakl muzyczny pt. „WYSOCKI -POWRÓT do ZSRR, 
wystawiony przez artystów Teatru Nowego z Krakowa. (Te-
atr Nowy jest również pomysłodawcą i realizatorem projek-
tu „60 + NOWY WIEK KULTURY”, który obecnie reali-
zuje w naszej gminie).

20 maja wybrali się na wycieczkę autokarową do Sądec-
kiego Parku Etnograficznego. Zwiedzanie Miasteczka Ga-
licyjskiego i Skansenu było połączone z aktywnym space-
rem z kijkami. W drodze powrotnej seniorzy zatrzymali się 
w Starym Sączu, by przy Ołtarzu Papieskim poświęcić czas 
skupieniu i modlitwie.

30 maja na Kosarzyskach, wspólnie z mieszkańcami tego 
osiedla, seniorzy zaśpiewali majówkę, a potem spędzili miło 
czas przy biesiadnych piosenkach. S.F.

Na fali wzmożonej 
aktywności
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Na jubileuszu 50 – lecia SP w Erdohorvati

W dniach 19-21 maja br., delegacja samorządu naszej gminy 
udała się na Węgry do zaprzyjaźnionej gminy Erdohorvati. Wizy-
ta związana była z obchodami 50-lecia tamtejszej szkoły podsta-
wowej. W wydarzeniu gościnnie udział wziął Zespół Regionalny 
„Młode Gorce”, który swoim tańcem i śpiewem uświetnił uroczy-
stość (19 członków zespołu wraz z opiekunami). Wizyta na Wę-
grzech miała także charakter wycieczki, która była okazją do peł-
nej integracji, a także poznaniaprzez dzieci i młodzież węgierskiej 
gościnności. Erdohorvati to niewielka gmina, która liczy niewiele 
ponad 600 mieszkańców. W trakcie zwiedzania jej okolic cieka-
wość wzbudził fakt, że w tej miejscowości istnieją trzy kościoły 
różnych obrządków – katolicki, grekokatolicki i protestancki. Wła-
dze Erdohorvati oraz tamtejsi mieszkańcy okazali naszym przed-
stawicielom niezwykłą gościnność oraz opiekę w trakcie wizyty.

Główne uroczystości jubileuszu szkoły zaprzyjaźnionej gmi-
ny odbyły się 20 maja. Z tej okazji Wójt naszej gminy – Włady-
sław Sadowski wraz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kamienicy – Mieczysławem Markiem wręczyli dyrekcji szko-
ły w Erdohorvati okolicznościowy grawerton, zestaw piłek oraz 
kosz słodyczy i drobne upominki dla uczniów. Po części oficjal-
nej i występach tamtejszych uczniów przyszedł czas na występ 
zespołu „Młode Gorce”, który został nagrodzony gromkimi bra-
wami. Nasi młodzi artyści wykazali duży profesjonalizm w za-
kresie wokalu oraz tańca, co znalazło uznanie w oczach widowni 
zgromadzonej na jubileuszu. 

Byliśmy i uczestniczyliśmy

W dniach 26 - 28 maja br. delegacja samorządowa gminy Ka-
mienica (z wójtem – Władysławem Sadowskim oraz dyrekto-
rem Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy – Mieczysławem 

Markiem) wzięła udział w uroczystości jubileuszu 720 – lecia 
lokacji miejscowości Komorniki, obchodzonej w ramach XXIV 
Dni Komornik.

W pierwszym dniu jubileuszu za jeden z punktów programu 
komornickiego święta gospodarze przyjęli występ naszego Ze-
społu Regionalnego „Gorce”, który zaprezentował krótki pokaz 
folklorystyczny. Występ górali z Kamienicy spotkał się z wiel-
kim aplauzem zaproszonych na uroczystość gości, wśród których 
byli m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezy-
dent Poznania.

W kolejnym dniu zespół uczestniczył w oprawie mszy świę-
tej z okazji 720 –  lecia lokacji Komornik, sprawowanej w inten-
cji mieszkańców gminy. Celebrował ją zwierzchnik archidiecezji 
poznańskiej, a jednocześnie Przewodniczący Episkopatu Polski 
– abp. Stanisław Gądecki. Po nabożeństwie członkowie zespołu 
wraz z arcybiskupem, przedstawicielami samorządów gmin part-
nerskich wspólnie pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

W dniu kończącym pobyt w zaprzyjaźnionej gminie zespół 
„Gorce” wystąpił przed publicznością zgromadzoną na Dniach 
Komornik. Występ zebrał gromkie brawa, a największymi owa-
cjami nagrodzono taniec „zbójnicki” w wykonaniu męskiej czę-
ścitej regionalnej grupy. Podziękowania i list gratulacyjny oraz 
pamiątkowe zdjęcie z arybiskupem Gądeckim na ręce włodarzy 
Kamienicy wręczyli: wójt gminy Komorniki Jan Broda oraz dy-
rektor GOK Antoni Pawlik.

Poza udziałem w uroczystościach na członków naszego zespo-
łu czekało szereg atrakcji. Gospodarze zapewnili im zwiedzanie 
muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie oraz wycieczkę 
do pobliskiego Poznania, podczas której do głównych punktów 
należało zwiedzanie Starego Miasta i przejazd kolejką szynową 
wzdłuż jeziora Malta. Nasi przedstawiciele mieli także okazję zo-
baczyć (w samo południe) „poznańskie koziołki”. 

Członkowie zespołu GORCE byli pod dużym wrażeniem go-
ścinności oraz zapewnienia im przez samorząd Komornik wyso-
kiego standardu pobytu w tej partnerskiej gminie.

Wizyta delegacji samorządu w Smiżanach

 W dniach 3 – 4 czerwca 2017 r. delegacja samorządu gmi-
ny Kamienica, z wójtem Władysławem Sadowskim, przebywała 
w zaprzyjaźnionej gminie Smiżany, gdzie wzięła udział w  XXVI 
Smiżańskim Folklorystycznym Festiwalu i XII Jarmarku Rze-
miosł Ludowych. Wydarzenie to pozwoliło na kolejne odkrycie 
kultury ludowej słowackich przyjaciół i wymianę doświadczeń 
nt. sposobów kultywowania tradycji. (red)

Z wizytą w partnerskich gminach
w ramach międzynarodowej współpracy kontynuowano aktywny udział w wydarzeniach ważnych dla danej 
społeczności zaprzyjaźnionych gmin. Niektóre z nich zapisane zostały w kalendarzu ostatnich miesięcy.



Góralskie świętowanie

23 kwietnia 2017 r. w  Poroninie odbyły się obchody 
90-lecia miejscowego Oddziału Związku Podhalan. Wzięło 
w nim udział 50 pocztów sztandarowych oddziałów związ-
ku z Podhala, Spisza, Orawy i   Żywieczyzny. Uroczystą 
mszę świętą celebrował kapelan Związku Podhalan w Pol-
sce - ks. Władysław Zązel. Dalsza część uroczystości mia-
ła miejsce w Ośrodku Gastronomiczno - Wypoczynkowym 
„Baca”, gdzie była okazja nie tylko do spotkania towarzy-
skiego, ale i wręczenia okolicznościowych nagród i odzna-
czeń państwowych. O program artystyczny zadbał Zespół 
Regionalny „Regle”.

Udział w religijnej uroczystości na Krzeptówkach

6 czerwca delegacja kamienickiego oddziału Zwiąku Pod-
halan wzięła udział w uroczystościach z okazji jubileuszu 
100. rocznicy objawień fatimskich.

Eucharystii na Krzeptówkach przewodniczył metropolita 
poznański abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosił bp Virgílio do 
Nascimento Antunes, biskup diecezji Coimbra z Portugalii 
- były rektor sanktuarium w Fatimie. 

W nabożeństwie uczestniczyli prezydent Andrzej Duda 
z  małżonką, premier Beata Szydło, ministrowie oraz 

parlamentarzyści. Obecni byli także przedstawiciele władz 
wojewódzkich, samorządowych, Związku Podhalan – w tym 
delagacja kamienickiego oddziału (Mieczysław Marek – pre-
zes, Maria Faron i Maria Dudzik – członkinie) oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Podhala i pielgrzymi.

Na 48. Zjeździe Związku Podhalan

8 i 9 lipca br. w Ludźmierzu odbył się 48. Zjazd Związ-
ku Podhalan, w którym uczestniczyła też delegacja kamie-
nickiego oddziału: Mieczysław Marek, Bożena Gierczyk, 
Krzysztof Faron i Piotr Faron. W sobotę górale wybrali 
swojego nowego prezesa – ponownie został nim Andrzej 
Skupień – oraz skład nowej komisji rewizyjnej i sądu kole-
żeńskiego. Ślubowanie od nowo wybranych przyjął kapelan 
główny Związku Podhalan ks. Władysław Zązel. Poza ob-
radami w programie dnia roboczego miało miejsce otwar-
cie wystawy poświęconej życiu i  twórczości Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera.

Niedziela była dniem uroczystym Zjazdu. Po mszy świętej 
w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej oficjalnie otwar-
to Karpackie Targi Produktów Górskich, podczas których 
swoje wytwory promował również rzeźbiarz z naszej gmi-
ny Ignacy Gromala. Następnie wznowiono obrady, na któ-
re złożyły się wystąpienia Prezesa Związku Podhalan, za-
proszonych gości (gośćmi dwudniowego Zjazdu byli m.in.: 

kamienicki oddział Związku Podhalan po raz kolejny w tym roku uczestniczył w  spotkaniach wyjaz-
dowych. tym razem delegacja kamienickiego związku wzięła udział w obchodach 90 – lecia oddziału 
Związku Podhalan w Poroninie oraz w uroczystościach 100 – lecia objawień fatimskich.

W honorowej delegacji
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Jeżeli cenisz tradycję swojej rodzinnej ziemi, wstąp 
do Związku Podhalan – informację o zasadach 
przystąpienia do kamienickiego oddziału Związku 
Podhalan otrzymasz w Gminnym ośrodku kultury 
w kamienicy (tel.18 33 23 082 lub 533 327 778 – 
sekretarz oddziału, 507 154 028 – prezes oddziału). 
Zapraszamy!

posłowie: Anna Paluch, Edward Siarka, Jan Duda i Arkadiusz 
Mularczyk oraz marszałek województwa małopolskiego Jacek 
Krupa). Końcowym akcentem Zjazdu było seminarium na-
ukowe „Rola Związku Podhalan w zachowaniu regionalnego 
dziedzictwa kulturowego” oraz uroczyste wręczenie odzna-
czeń i podziękowań. S.F.
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Zakład Gospodarki Komunalnej 
i jego kompetencje

W 2016 r. powołano do życia Zakład Gospodarki 
Komunalnej. W związku z tym dla przypomnienia 
publikujemy informacje zawarte w Statucie funk-
cjonowania tej jednostki budżetowej, aby wszy-
scy mieszkańcy mieli świadomość, jaki jest za-
kres obowiązków ZGK, a co wykracza poza jego 
możliwości. 

Jak wynika z  uchwały nr XVI/148/16 Rady Gminy 
w Kamienicy z dnia 9 września 2016 r. w sprawie utwo-
rzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Kamienicy”, głównym przed-
miotem działalności ZGK jest prowadzenie w  imieniu 
gminy zadań w zakresie zaspokajania potrzeb ludności 
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, 
takich jak: 

1) Sprawy wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanaliza-
cji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym 
eksploatacja, remonty i rozbudowa sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych, a w szczególności:
•	 zarządzanie i  gospodarowanie obiektami i  urzą-

dzeniami będącymi własnością gminy, służącymi 
zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowemu 
odprowadzaniu ścieków,

•	 zapewnienie właściwej eksploatacji i  konserwa-
cji obiektów służących zbiorowemu zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków,

•	 świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopa-
trzenia w  wodę i  zbiorowemu odprowadzania 
ścieków,

•	 prowadzenie spraw związanych z gospodarką ście-
kową i wodociągową,

•	 wydawanie warunków przyłącza do kanalizacji 
i wodociągów,

•	 eksploatacja oczyszczalni ścieków i  ujęć wody 
w Kamienicy i Szczawie,

•	 zawieranie umów, wymiaru, ewidencji, windykacji 
opłat za wodę i ścieki.

2) Utrzymanie czystości, porządku i  terenów zieleni 
w granicach administracyjnych gminy,

3) Bieżące utrzymanie i naprawy gminnych dróg, chod-
ników i placów,

4) Konserwacja i naprawy w budynkach komunalnych,
5) Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, pla-

ców i obiektów komunalnych,
6) Zarządzanie obiektami gminnymi niebędącymi w za-

rządzie innych jednostek organizacyjnych,
7) Obsługa kotłowni komunalnych.

Z wyżej wymienionego zakresu wynika, że ZGK nie 
zajmuje się kwestiami związanymi z  oświetleniem na 
terenie gminy, gospodarką odpadami komunalnymi, re-
montami budynków komunalnych, inwestycjami, odśnie-
żaniem chodników przy drodze powiatowej na odcinku 
Kamienica - Zalesie, odśnieżaniem chodników przy dro-
dze wojewódzkiej na odcinku Kamienica – Szczawa. 

Jacek Rachwał
Kierownik ZGK w Kamienicy
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DZIŚ I JUTRO KAMIENICY

Przyjęto Gminny Program 
Rewitalizacji

24 kwietnia 2017 r. w  sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Kamieni-
cy odbyła się XXII Sesja rady Gminy 
Kamienica.

Najważniejszym punktem spo-
tkania było podjęcie przez radnych 
uchwały w  sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Rewitalizacji Gminy 
Kamienica. 

Głównym celem programu jest po-
budzanie i  wykorzystywanie energii 
i  pomysłowości mieszkańców gminy 
na rzecz rozwoju osobistego, wspól-
not lokalnych i  całej gminy. Zakłada 
on podjęcie kompleksowych działań 
rewitalizacyjnych na zdegradowanym 
obszarze gminy, wymagającym szcze-
gólnego wsparcia. Ponadto umożliwi 
efektywne pozyskiwanie dofinanso-
wania projektów ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Zaplanowane do realizacji 

projekty w  ramach ww. dokumentu 
przyczynią się do pobudzenia aktyw-
ności społecznej i przedsiębiorczości 
mieszkańców, przywrócenia estetyki 
i ładu przestrzennego, ochrony środo-
wiska naturalnego, zachowania dzie-
dzictwa kulturowego, a  tym samym 
poprawy jakości życia społeczności 
lokalnej.

Absolutorium dla Wójta

Rada Gminy Kamienica mocą 
uchwały udzieliła absolutorium wój-
towi Władysławowi Sadowskiemu za 
wykonanie budżetu za 2016 rok.

28 czerwca 2017 r. w  sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 
XXIII sesja Rady Gminy Kamienica. 
Po przedstawieniu sprawozdania bu-
dżetowego gminy, wysłuchaniu opi-
nii Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Kamienica oraz Regionalnej Izby 

Obrachunkowej radni jednogłośnie 
udzielili absolutorium wójtowi Wła-
dysławowi Sadowskiemu za 2016 rok. 

Dopełnieniem tej akceptacji było 
oficjalne odczytanie i wręczenie Wój-
towi dyplomu Subregionu Sądeckie-
go za zajęcie przez gminę Kamienica 
I miejsca  w kategorii „Aktywność in-
westycyjna gmin” .

Najwięcej uwagi podczas środowej 
sesji poświęcono propozycji lokaliza-
cji kamieniołomu w sołectwie Kamie-
nica Dolna.

Dodatkowo podczas obrad  XXIII 
sesji Rady Gminy Kamienica gospo-
darze samorządności lokalnej wrę-
czyli osobom: p. Zofii Dudzie Naczel-
nik Urzędu Pocztowego w Kamienicy 
(przejście na emeryturę) i  asp. szt. 
Wiesławowi Tokarczykowi Kierowni-
kowi Posterunku Policji  w Kamieni-
cy (przejście na emeryturę) podzięko-
wania za rzetelną, wzorową służbę na 
rzecz gminnej społeczności. (red)

Z sesji Rady Gminy



Doceniono aktywność 
inwestycyjną gminy Kamienica

24 czerwca br. w siedzibie PWSZ w Nowym Są-
czu odbyło się podsumowanie oceny aktywności 
gmin Subregionu Sądeckiego w 2016 r.

Przypomnieć należy, że w  skład Subregionu Sądec-
kiego wchodzą trzy powiaty - limanowski, sądecki i gor-
licki, w  sumie 39 gmin. Ocena aktywności, to bilans 
24 różnych wskaźników, które są składową 4 głównych 
kategorii, tj.: generowanie dochodu, pozainwestycyjna 
działalność gospodarcza, aktywność inwestycyjna gmi-
ny oraz efekty polityki społecznej. O prestiżu rankingu 
świadczy fakt, że patronat honorowy nad przedsięwzię-
ciem objęli m. in.: Jacek Krupa – Marszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego, Urszula Nowogórska – Przewod-
nicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, a także 
Starostowie powiatów wchodzących w skład Subregionu.

Tym milej jest nam poinformować wszystkich miesz-
kańców, że gmina Kamienica zajęła I miejsce w katego-
rii „aktywność inwestycyjna gminy”. Nasza gmina tak-
że w poprzednich latach 2014 – 2015 zajmowała w tej 
kategorii wysokie pozycje, plasując się odpowiednio 
na 6 i 2 miejscu. To duże wyróżnienie. Świadczy ono 
o tym, że gmina systematycznie i sukcesywnie się roz-
wija, tworząc coraz lepsze warunki do życia i rozwoju 
mieszkańców. 

Eugeniusz Rutka
Przewodniczący Rady Gminy Kamienica 
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Tak czy nie 
dla kamieniołomu…
Wniesiona podczas ostatniej sesji Rady Gminy 
propozycja lokalizacji kamieniołomu w sołectwie 
Kamienica Dolna jest dla wielu problamatyczną. 
Z  jednej strony spotyka się z aprobatą ze wzglę-
du na nadzieje związane z nowymi miejscami pra-
cy, z drugiej niesie obawy dotyczące pogorszenie 
standardu życia mieszkańców najbliższej okolicy. 

Głos Wójta
Dyskusja, która odbyła się na ostatniej sesji, a dotyczy lo-

kalizacji kamieniołomu w Kamienicy, to dopiero sygnał po-
czątkowego etapu planowania. Nie ma, jak dotąd, żadnych 
opracowań ani koncepcji tej inwestycji.

Jako wójt jestem odpowiedzialny za rozwój gospodarczy 
gminy, przy czym dbam o to, aby wszystkie decyzje zapa-
dały w zgodzie z naturą - ochroną środowiska, a także przy 
uwzględnieniu woli  społeczeństwa. Oczywistym jest, że 
planowane inwestycje nie mogą być uciążliwe dla środowi-
ska czy  mieszkańców, tym bardziej, że gmina Kamienica 
jest gminą turystyczną i na tym walorze chcemy budować 
naszą przyszłość. 

Mając na uwadze te wszystkie ważne aspekty, wydaje się, 
że zasadnym byłoby umożliwienie potencjalnemu inwesto-
rowi rozpoczęcie wstępnych badań, analiz i opracowanie 
koncepcji kamieniołomu. Nie będzie on wielkim przedsię-
wzięciem, gdyż planowany uzysk roczny szacowany jest na 
ok. 20 tys. ton rocznie (1000 samochodów - 20 tonowych 
rocznie), co daje 3 samochody na dzień. Jeżeli analizy przy-
niosą wyniki niekorzytne dla mieszkańców Kamienicy Dol-
nej, wówczas Rada Gminy Kamienica może podjąć stosow-
ne decyzje i uniemożliwić realizację planowanej inwestycji.  
Na wstępnym etapie nie powinno się blokować zamierzeń. 
Nie powinniśmy zamykać się w swoim kręgu i patrzeć tyl-
ko przez pryzmat samych pozytywów dla danej grupy. Dziś 
wymagane jest myślenie globalne. Każda inwestycja w ja-
kimś obszarze nie do końca jest korzystna, ale trzeba wywa-
żyć  dobre i złe jej strony, co w konsekwencji pozwoli podjąć 
optymalną decyzję, chociaż  część zainteresowanych może 
być z niej niezadowolna.

Głos Radnego
Obawę związaną z niekorzytnymi zmianami, jakie spowo-

duje lokalizacja kamieniołomu w Kamienicy Dolnej, podzie-
la radny Andrzej Matlęga. Dowodzi on, że: Skala negatywnych 
skutków lokalizacji kamieniołomu na stoku naprzeciw osiedli miesz-
kaniowych, gdzie powstaje wiele nowych budynków, będzie ogromna. 
Lokalizacja doprowadzi do zniszczenia, zarówno walorów przyrod-
niczych i krajobrazowych tej części Kamienicy, jak też zdecydowa-
nie wpłynie na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Stanie się to 
między innymi przez natężenie hałasu i zapylenia, zarówno w czasie 
prac wydobywczych, załadunku, jak i w trakcie transportu urobku. 

Zdaniem radnego należy przeprowadzić konsultacje spo-
łeczne na terenie sołectwa Kamienica Dolna w temacie lo-
kalizacji kamieniołomu. Twierdzi, że jest wyrazicielem woli 
wielu mieszkańców, którzy zgłaszają do niego (jako radne-
go) sprzeciw wobec decyzji na „tak” dla powstania kamie-
niołomu. (red)



Obchody rozpoczęły się od powitania 
uczestników spotkania. Słowo wstępne 
wygłosili: wójt gminy Kamienica – Wła-
dysław Sadowski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury – Mieczysław Marek, 
szef stowarzyszenia Klubu Zdobywców 
Korony Gór Polskich – Łukasz Lis. 

Podczas spotkania klubowego Grzegorz 

Kurdziel - członek zarządu Poczty Pol-
skiej – oficjalnie zaprezentował znaczek 
„Korona Gór Polski” wyemitowany przez 
Pocztę Polską.

W programie artystycznym na scenie 
wystąpili: Zespół Regionalny GORCE 
z Kamienicy, Zespół Juzyna z Zawoi, Ze-
spół Hajduki z Ziemi Żywieckiej, Julia 
Doszna i Włodzimierz Mazoń.

Klub Zdobywców Korony Gór Polski zrze-
sza miłośników pieszych wędrówek po górach. 
Korona Gór Polski liczy 28 szczytów w poszcze-
gólnych pasmach górskich Polski. Do tej pory 

do stowarzyszenia przyłączyło się ponad 17 ty-
sięcy osób. Klub zrzesza nie tylko osoby miesz-
kających na terenie Polski, ale także poza gra-
nicami kraju. S.F.

w sobotę, 1 lipca na terenie ośrodka szkoleniowo - turystycznego 
dworek Gorce w kamienicy odbył się FestIwal PrZyJacIÓŁ 
GÓr. obchody zostały zorganizowane przez klub Zdobywców korony 
Gór Polski, świętujący 20-lecie powstania. wydarzeniu towarzyszyła 
prezentacja najnowszego znaczka wyemitowanego przez Pocztę Pol-
ską „korona Gór Polskich”.

Spotkali się w Kamienicy
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Wycinka drzew po nowemu

17 czerwca br., weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Zmieniły się także prze-
pisy dotyczące wycinki drzew. Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, 
które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zapis nowej ustawy nałoży na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wyso-
kości 5 cm przekraczają: 80 cm – w przypadku topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
65 cm - w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych, 50 cm - w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew. Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.
Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w ter-
minie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. 
Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przy-
padku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).
W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść 
sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Usuniecie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, 
a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, 
na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony 
zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu 
organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od 
gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.
Z rad gmin zdjęta zostanie możliwość podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów na usu-
nięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia, a także katalog drzew lub krzewów za usunięcie których nie bę-
dzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni (na mocy nowej ustawy w terminie 
do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia 
określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za 
usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500zł/1cm obwodu drze-
wa dla drzew i 200zł/1m2 krzewu),
Organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostaną do uzgadniania z Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych. (red)

DZIŚ I JUTRO KAMIENICY
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Wakacje – czas wytchnienia dla uczniów, nauczy-
cieli oraz innych pracowników oświaty, ale pewnie 
też i dla rodziców. Dłuższa przewrwa w kontyunu-
acji mniej lub bardziej znanego.  Tak było. Tym ra-
zem jednak po wakacjach  o zwyczajnej ciągłości 
mowy być nie może, bo od 1 września wdrożona zo-
stanie reforma szkolnictwa. Jaki kształt przyjmie 
w szkołach naszej gminy? O wypowiedź na ten te-
mat poprosiliśmy najdłużej piastującą stanowiska 
dyrektora (również na początku poprzedniej refor-
my, w tworzących się wtedy gimnazjach) mgr Lidię 
Piotrowską, która zmiany czekające szkołę przybli-
żyła na przykładzie swojej placówki.  

„Rozpoczęcie nowego roku szkolnego niesie ze sobą 
wiele zmian dla naszych uczniów, rodziców, nauczycieli, 
pracowników szkoły i samorządu terytorialnego, tworzyć 
się będzie nowa rzeczywistość, w której dzieci i młodzież 
zdobywać będą wykształcenie. 

Sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią 
szkołą, a w przypadku SP1 w Kamienicy, również z od-
działami gimnazjalnymi – łącznie będzie funkcjonowało 
18 oddziałów klasowych.

Do klas 1 przychodzą siedmiolatki, a sześciolatki jedy-
nie po uzyskaniu pozytywnej opinii rejonowej poradni PP 
w Limanowej. Uczniowie klas szóstych nie kończą szko-
ły, ale są promowani do klasy siódmej, spośród klas gim-
nazjalnych zostają 2 oddziały klas drugich i 3 oddziały 
klas trzecich. Będą one funkcjonowa-
ły na dotychczasowych zasadach, aż 
do wygaszenia gimnazjum.

A co z siódmymi klasami? Pozosta-
ją one w strukturze szkoły podstawo-
wej, za 2 lata, jako klasy ósme, będą 
zdawać egzaminy zewnętrzne (j. pol-
ski, matematyka, język obcy nowo-
żytny), od których zależeć będzie ich 
dalsza droga edukacyjna. Równocze-
śnie zdawać egzaminy końcowe będą 
pozostałe 2 klasy gimnazjalne – od 
września obecne drugie. 

W  klasie siódmej pojawiają się 
nowe przedmioty - fizyka, chemia, 
geografia, biologia, drugi obowiąz-
kowy język nowożytny, doradztwo za-
wodowe, a w klasie ósmej – edukacja 
dla bezpieczeństwa. 

Zmieniają się zasady tworzenia tzw. 

ramowych planów nauczania - wchodzi sztywna, tygodnio-
wa siatka godzin, nowa podstawa programowa dla klas 
1, 4, 7, a  co za tym idzie nowe, bezpłatne podręczniki. 
Pozostałe klasy dalej obowiązuje dotychczasowa podsta-
wa programowa – również z bezpłatnymi podręcznikami. 
Wszystkie one będą wypożyczane uczniom na początku 
roku szkolnego (w bibliotece).

Kadra pedagogiczna, budowana na bazie pracujących 
nauczycieli SP1 i gimnazjum w Kamienicy, liczyć będzie 
34 osoby. Dotychczasowy dyrektor gimnazjum staje się 
z mocy prawa zastępcą dyrektora szkoły podstawowej. 

Dostosowanie budynku szkoły do nowej struktury wyma-
gać będzie zmian, również remontowych i naprawczych, 
związanych z  niezbędnym doposażeniem, połączonych 
z kosztami finansowymi. 

Kolejnym, niezbędnym elementem zmian jest integracja 
środowiska szkolnego, podział kompetencji – na razie 2 
samorządy uczniowskie, jedna rada rodziców, jedna rada 
pedagogiczna, itp.

W dalszym ciągu będzie stosowany dziennik elektro-
niczny, a w dotychczasowym gimnazjum – w zależności 
od deklaracji nauczycieli być może również wprowadzona 
zostanie ta forma prowadzenia dokumnetacji. 

A co czeka uczniów po skończeniu ośmioletniej szkoły 
podstawowej? Powraca formuła czteroletniego liceum, pię-
cioletniego technikum, wprowadza się tzw. szkoły bran-
żowe I i II stopnia. 

Wszystkie te zmiany powodują dużą niepewność o pracę 
nauczycieli w kolejnych latach szkolnych, kiedy to z trzech 
lat gimnazjum pozostają dwa lata szkoły podstawowej, tj., 
siódma i ósma klasa, dlatego też istotne jest prowadzenie 
racjonalnej polityki kadrowej na terenie naszej gminy i ści-
sła współpraca dyrektorów szkół w tym zakresie.

Uważam, że w obliczu reformy należy przede wszystkim 
skupić się na zapewnieniu wysokiej jakości nauczania i wy-
chowania, budowaniu dobrych relacji pomiędzy wszystkimi 
członkami społeczności szkolnej, rodzicami, środowiskiem 
lokalnym i władzami terytorialnymi. To „nasze dzieci” wy-
ruszają w wielką przygodę życia, a my przecież chcemy 
dla nich jak najlepiej”. (red)

Reforma oświaty w SP1 Kamienica
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Jak wyglądała Księdza droga do kapłaństwa?
– Każda droga do kapłaństwa, jakkolwiek by ona wyglądała, czy 
byłaby bardziej prosta czy kręta, zaczyna się w rodzinie. Taka 
też była w moim przypadku. Dziękuję Bogu za to, że myśl o po-
słudze kapłańskiej, która rozwijała się w moim sercu od wcze-
snego dzieciństwa, mogła napotkać dobry grunt, w którym doj-
rzewała – zdrową i pełną Boga rodzinę, w której wzrastałem. To 
było dalsze moje przygotowanie do kapłaństwa. Seminarium 
Duchowne w Tarnowie było zaś formą przygotowania bliższego 
i bezpośredniego. 

W jakich parafiach Ksiądz posługiwał?
– Dla kapłana pierwsza parafia, w której posługuje, jest szcze-
gólna. Czasami nazywa się ją „pierwszą miłością”, która pozo-
staje w pamięci i sercu bardzo głęboko. Po święceniach kapłań-
skich biskup Wiktor Skworc skierował mnie do pracy w Pilźnie. 
Był to piękny czas poznawania posługi duszpasterskiej. Oprócz 
pracy katechetycznej prowadziłem tam służbę liturgiczną oraz 
grupę młodzieżową, będąc dekanalnym duszpasterzem mło-
dzieży. Kolejnym miejscem posługi była parafia Matki Bożej 
Fatimskiej w Tarnowie. Doświadczyłem tam przykładu pięknej 
i twórczej wspólnoty kapłańskiej, zespołu wikariuszy harmo-
nijnie współpracujących z sobą. Po roku biskup skierował mnie 
na studia doktoranckie z filozofii. Studiowałem w Freiburgu 
w Niemczech oraz na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie. W trakcie nauki podjąłem posługę duszpasterską 
w Wielkiej Brytanii. Byłem wikariuszem w polskiej parafii w Ip-
swich, która funkcjonuje w ramach Polskiej Misji Katolickiej. Po 
powrocie z Anglii dokończyłem studia i wróciłem do duszpaster-
stwa w diecezji tarnowskiej. Zostałem ponownie skierowany do 
tej samej parafii, w której pracowałem siedem lat wcześniej, do 
parafii Matki Bożej Fatimskiej. Powierzono mi obowiązki kape-
lana Szpitala Specjalistycznego im. E. Szczeklika. Uważam, że 
spośród wszystkich obowiązków i zadań, jakie do tej pory podej-
mowałem, posługa kapelana dała mi najwięcej. Jest to trudna, ale 
też i piękna misja, która niezwykle uczy pokory. 

Ma Ksiądz swoje życiowe motto, myśl przewodnią?
– Zasadniczo są to dwie myśli, które integralnie łączą się z sobą. 
Wyrażają one ideę św. Augustyna, że wiara ma charakter dyna-
miczy. Istotnym jej elementem jest nieustanne poszukiwanie 

Boga, który „rośnie” wraz z nami. Pod wpływem naszego obra-
zu świata, który się rozwija, poznajemy Go inaczej, mamy na-
dzieję – głębiej. W tym procesie jednak nie możemy zapominać, 
że łaska Boża nas uprzedza, wychodzi nam naprzeciw. Pierwszą 
wspomnianą sentencją, która wyraża ową dynamikę wiary, są 
słowa psalmu: „Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza 
nie zakrywaj przede mną” (Ps 27, 8b-9a). Dopełniającą myślą są 
słowa prośby św. Augustyna skierowane do Boga: „Daj, co naka-
zujesz i nakazuj, co chcesz”. Pierwsza myśl znalazła się na moim 
obrazku prymicyjnym, drugą natomiast umieściłem na prymi-
cyjnej stule. Przesłania, które wypływają z tych zdań, są w pew-
nym sensie programem mojego kapłańskiego życia. 

Od 1 września 2016 r. objął Ksiądz nowe obowiązki, zostając 
dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Ku-
rii Diecezjalnej w Tarnowie. Jak odebrał Ksiądz tę nominację?
– Tak, było to dla mnie duże zaskoczenie. Właśnie kończyłem 
rok posługi w szpitalu, miałem wiele planów, pomysłów na dalsze 
lata, a tutaj kolejne zadanie. Oczywiście bardzo ucieszyłem się 
z tej nominacji. Lubię rozmawiać z ludźmi, nawiązywać z nimi 
relacje, słuchać ich. Dlatego też pracę w duszpasterstwie rodzin 
odebrałem jako zadanie korespondujące z cechami mojej osobo-
wości. Funkcja dyrektora Wydziału Małżeństw i Rodzin wią-
że się oczywiście z długimi godzinami za biurkiem, koordy-
nacją działań, podejmowaniem projektów duszpasterskich dla 
całej diecezji. Nie ogranicza się na szczęście tylko do tego. Praca 
w duszpasterstwie rodzin to przede wszystkim spotkania z mał-
żeństwami, narzeczonymi, z wszystkimi, dla których rodzina 
jest ważna. Jest to żywy kontakt z człowiekiem, duszpasterstwo 
w najpiękniejszym jego wymiarze. Objęcie Wydziału Rodzin 
wpisało się w wyjątkowy rok 2016, który był dla mnie czasem 
ważnych zmian i symbolicznych wydarzeń. Przeżywałem wtedy 
jubileusz 10-lecia kapłaństwa, obroniłem pracę doktorską, zosta-
łem włączony w przygotowanie V Synodu Diecezji Tarnowskiej, 
zostając sekretarzem Komisji Przygotowawczej. Wydaje mi się, 
że rok 2016 był dla mnie jedną wielką niespodzianką od Boga. 

Przez pojęcie „duszpasterstwo rodzin” rozumie się system 
kościelnych działań, które zmierzają do urzeczywistnienia 
zbawczego planu, dotyczącego małżeństwa i rodziny. Jakie 
inicjatywy nakreśla obecny program duszpasterski?
– Obecny program duszpasterski dla Kościoła w Polsce brzmi: 
„Idźcie i głoście”. Program duszpasterski dla duszpasterstwa 

Wszystko zaczyna się w rodzinie 
Rozmowa z ks. dr. Piotrem Cebulą – dyrektorem 
Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii 
Diecezjalnej

ks. dr Piotr cebula – 37 lat, kapłan diecezji tarnow-
skiej, doktor filozofii. Urodzony w Limanowej, syn Julii 
i Mieczysława z zalesia. Uczęszczał do Technikum Bu-
dowlanego w Limanowej. W 2000 roku rozpoczął for-
mację do kapłaństwa i studia z teologii w Wyższym 
seminarium Duchownym w Tarnowie. od 2006 roku 
podejmuje posługę duszpasterską w powierzonych mu 
przez biskupa ordynariusza miejscach. obecnie pracuje 
w kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 

ROZMOWA Z ...
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małżeństw i rodzin określany jest przez dokumenty 
Kościoła dotyczące tej tematyki oraz przez Dyrek-
torium Duszpasterstwa Rodzin z 2003. Nowe inspi-
racje dla naszego duszpasterstwa płyną dzisiaj także 
z najnowszego dokumentu papieża Franciszka o ro-
dzinie Amoris Laetitia. Adhortacja ta jest owocem 
dwóch synodów o rodzinie, które odbyły się niedaw-
no w Rzymie. Jest to więc głos całego Kościoła powszechnego do-
tyczący tej podstawowej komórki społecznej i eklezjalnej. Papież 
podkreśla piękno miłości małżeńskiej i rodzinnej. Tytuł tego do-
kumentu jednoznacznie ukazuje jego przesłanie. Amoris Laetitia 
tłumaczy się bowiem jako „radość miłości”, którą powinniśmy 
odkrywać i przeżywać w relacjach rodzinnych. Papież podkreśla, 
że w duszpasterstwie rodzin większy akcent musimy położyć na 
„towarzyszenie”. Towarzyszenie jest formą wsparcia narzeczo-
nych, małżonków i związków niesakramentalnych w drodze do 
Boga. Papież Franciszek zwraca uwagę, że dzisiaj musimy być 
bardziej wrażliwi na duszpasterstwo indywidualne, aby towa-
rzyszyć konkretnemu człowiekowi, konkretnej sytuacji w której 
się znalazł. Myślę, że doświadczenie pracy na emigracji – gdzie 
duszpasterstwo jest zasadniczo bardzo blisko ludzi, wrażliwe na 
pojedynczego człowieka, gdzie parafie są rodzinami – pomaga-
ją mi lepiej rozumieć program papieża Franciszka, który zawarł 
w Amoris Laetitia. 
 
Papież często powtarza – odstąpmy od norm, schematów, 
przestańmy działać wyłącznie w oparciu o sprawiedliwość le-
galną, zacznijmy docierać do sedna człowieka. Jak przebiega-
ją prace nad realizacją tego programu, jeśli chodzi o Kościół 
w Diecezji Tarnowskiej?
– Myślę, że przede wszystkim na początku należy wyjaśnić zna-
czenie przytoczonych słów papieża Franciszka. Papież nie nawo-
łuje do rezygnacji z przepisów, zasad, jak chcieliby to rozumieć 
niektórzy, lecz zachęca do przełożenia akcentów. Co to oznacza? 
Chodzi o punkt wyjścia, należy wyjść od człowieka, od jego sytu-
acji egzystencjalnej. W duszpasterstwie nie jest to jakaś nowość. 
Papież Jan Paweł II często przypominał, że „człowiek jest drogą 
Kościoła”. Docieranie do sedna człowieka, o którym pisze Franci-
szek, jest integralne z towarzyszeniem, o którym wspominaliśmy. 
Towarzyszymy, aby spotkać człowieka na drodze jego życia, aby 
rozeznać sytuację, w jakiej się znalazł oraz zjednoczyć go z Bo-
giem i drugim człowiekiem. Dlatego też papież Franciszek wielo-
krotnie przypomina schemat duszpasterstwa indywidualnego: 1. 
Towarzyszyć, 2. Rozeznawać, 3. Integrować. W diecezji tarnow-
skiej nie pozostajemy obojętni na wezwanie papieża, aby szukać 
dróg, aby docierać do sedna człowieka. 14 grudnia 2016 roku roz-
począł się w naszej diecezji V Synod zwołany przez biskupa An-
drzeja Jeża. Obecnie znajduje się on w fazie presynodalnej, która 
ma na celu dotrzeć z informacją o Synodzie, zachęcić do modli-
twy w intencji tego wydarzenia oraz gromadzić zagadnienia, któ-
re będą podjęte w fazie głównej Synodu. Słowo „synod” z języka 
greckiego oznacza „wspólne wędrowanie”. Wędrujemy z Jezusem 
jak uczniowie zmierzający do Emaus, aby wsłuchiwać się w Jego 
głos. Pragniemy na Synodzie wraz z biskupem szukać nowych 
sposobów docierania z Ewangelią do współczesnego człowieka. 
Pragniemy jako wspólnota Kościoła diecezjalnego towarzyszyć 
diecezjanom oraz szukać nowych dróg towarzyszenia. Kościół 
diecezjalny to wspólnota wierzących, których prowadzi biskup 
w jedności z Chrystusem. Istotę tego „diecezjalnego programu 
duszpasterskiego” na najbliższe lata, który nazywamy V Syno-
dem, oddaje logo. Jego pełne wyjaśnienie i wszelkie potrzebne 
informacje można znaleźć na stronie internetowej poświęconej 
temu wydarzeniu: www.synodtarnow.pl. 

W Polsce rodzina wielodzietna jest częściej po-
strzegana jako patologia niż wzór do naśladowa-
nia. Czy można to jakoś zmienić?
– Wydaje mi się, że powoli to się zmienia. Uczestni-
czyłem niedawno w I Krajowym Forum Inicjatyw na 
rzecz Małżeństwa i Rodziny w Gnieźnie. Uczestnicy 
tego forum zgodnie podkreślali, że programy rządo-

we, działania społeczne oraz wysiłki Kościoła odbudowują stop-
niowo w opinii społecznej szacunek dla rodzin wielodzietnych. 
Jest to z pewnością proces długotrwały, jednak przybrał on już 
właściwy kierunek i cechuje się wewnętrznym dynamizmem. 
 
Czy możemy się spodziewać jakiegoś nowego projektu pracy 
z młodymi małżeństwami? 
– Tak, podejmowane są w Kościele polskim oraz w naszej die-
cezji pewne projekty na rzecz młodych małżeństw. Działania 
te inspirowane są właśnie dokumentem Amoris Laetitia, który 
dostrzega pilną konieczność wyjścia ku młodym małżeństwom, 
aby od samego początku jako wspólnota Kościoła towarzyszyć 
im na początku wspólnej drogi do Boga. W diecezji tarnowskiej 
rozpoczęliśmy projekt „Przyjazna poradnia”. Ma on na celu do-
trzeć z informacją do małżeństw, że poradnie rodzinne działają-
ce przy wielu parafiach służą także małżonkom, którzy potrze-
bują pomocy. Nie są to tylko miejsca, do których należy udać się 
przed ślubem, aby zdobyć wiedzę z zakresu naturalnych metod 
planowania rodziny, lecz jest to także miejsce dla małżonków. 
Rozpoczęliśmy także rekolekcje dla rodzin z dziećmi. Planuje-
my wyjazdy dla młodych małżeństw: Taize+, Lednica+, ŚDM+. 
Podejmujemy także wiele innych inicjatyw, które ostatecznie 
zostaną przedyskutowane podczas prac V Synodu Diecezji Tar-
nowskiej. W łączności z Krajowym Duszpasterstwem Rodzin 
pracujemy nad modernizacją i ujednoliceniem przygotowania 
do małżeństwa. Pragniemy opracować narzędzia konsekwent-
nego przejścia od towarzyszenia narzeczonym do towarzyszenia 
młodym małżeństwom. 

Jakie znaczące wydarzenia zapisały się w kalendarium Dusz-
pasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Tarnowskiej?
– Wśród wielu, o których warto byłoby wspomnieć, wymienię tyl-
ko jedną, ponieważ ona najbardziej dotyczy Gminy Kamienica. 
18 czerwca odbyło się w Starym Sączu Diecezjalne Święto Ro-
dziny. Rozpoczęliśmy od Mszy św. pod przewodnictwem biskupa 
Andrzeja Jeża. Bezpośrednio po Mszy świętej miał miejsce festyn 
rodzinny, podczas którego przeżywaliśmy radość miłości (amoris 
laetitia) rodzinnej. W tym roku Gmina Kamienica aktywnie włą-
czyła się nie tylko w finansowe wsparcie tego wydarzenia, lecz 
także była pięknie reprezentowana przez Koła Gospodyń Wiej-
skich. Serdecznie dziękuję za to panu wójtowi dr. Władysławowi 
Sadowskiemu i Panu.

Posługa kapłańska, różne obowiązki to jedno, jednak jak każ-
dy ma Ksiądz dla chwili wytchnienia jakieś zainteresowania, 
hobby – jakie? 
– Kocham góry i lasy. Odpoczywam, oddychając świeżym gór-
skim powietrzem, słuchając szelestu drzew i śpiewu ptaków. Las 
niezwykle mnie relaksuje. Ilekroć przyjeżdżam do domu rodzin-
nego, odpoczywam przez samo obcowanie z przyrodą i naszymi 
górami. Poza tym lubię czasami popatrzeć w niebo. Wyciągam 
wtedy swój teleskop i szukam tzw. DS-ów, czyli obiektów głębo-
kiego nieba. Astronomia i kosmologia zawsze były moją pasją. 

Dziękuję za rozmowę. 
M. Marek
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W tym roku, Powiatowy Dzień 
Dziecka – Aktywna Mogielica 
odbył się już 21 maja. Od wcze-
snych godzin dopołudniowych 
na spotkanie z niespodzianka-
mi przygotowanymi przez Sta-
rostwo Powiatowe w Limanowej 
przychodzili rodzice ze swoimi 
dziećmi. Jednak główny start 
odbył się tuż po godzinie 14-
stej przy Centrum Obsługi Ru-
chu Turystycznego LKS „Zale-
sianka" w Zalesiu. W tym roku 
Powiat Limanowski przygoto-
wał dla dzieci szereg bezpłatnych atrakcji, w tym: 
lody Korala, Soki Wincentego a także firmy Tymbark, 
watę cukrową, trzy różne zjeżdżalnie, malowanie twa-
rzy i liczne konkursy z nagrodami wraz z animatorami. 
Dlatego też m.in. dzieci miały możliwość spotkania 
się z inspektorem Wawelkiem, Kaczorem Donaldem 
i Kubusiem Puchatkiem.

 Oficjalnego rozpoczęcia Powiatowego Dnia Dziecka – Ak-
tywna Mogielica dokonał gospodarz imprezy Starosta Lima-
nowski. – W dniu dzisiejszym, trasy rekreacyjno- sportowe wokół góry 
Mogielica zamieniają się dla Was w wielki i bardzo kolorowy plac za-
baw! Będą dziś tańce, zabawy, konkursy z nagrodami, a także zjeżdżal-
nie i pokazy sprzętu wszystkich służb. W dniu Waszego święta, jakim 
jest Powiatowy Dzień Dziecka – wszystko jest dla Was za darmo, by 

pokazać jak bardzo jesteście dla nas ważne 
– mówił do zgromadzonych dzieci na 
imprezie starosta Jan Puchała. Pod-
czas swojego wystąpienia, starosta 
złożył podziękowania na ręce Prze-
wodniczącej Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Urszuli Nowogór-
skiej za dotychczasową współpracę 
i realizację wspólnych zadań. W trak-
cie przemówienia podziękował także 
współorganizatorom – wójtowi Gmi-
ny Słopnice – Adamowi Sołtysowi, 
wójtowi Gminy Kamienica – Wła-
dysławowi Sadowskiemu, wójtowi 

Gminy Dobra – Benedyktowi Węgrzynowi, a także Wicemi-
nistrowi Finansów, Posłowi na Sejm RP Wiesławowi Janczy-
kowi za nieustanną pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowa-
nie w działaniach na rzecz Powiatu Limanowskiego. – Miejsce 
dzisiejszego spotkania nie jest przypadkowe! Zostało ono wybrane ze 
względu na odbywające się w tych dniach Dni Otwarte Funduszy Eu-
ropejskich – mówiła Przewodnicząca Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Urszula Nowogórska. – Jak wiadomo trasy rekre-
acyjno - sportowe wokół góry Mogielica powstały dzięki projektowi, 
współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Mało-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, 
zrealizowanemu przez Powiat Limanowski i gminy: Dobra, Słopnice 
i Kamienica. Dlatego staroście i Zarządowi Powiatu, a także współ-
uczestniczącym w nim gmin – serdecznie gratuluję trafionego pomysłu 
i jego realizacji – podsumowała. (red)

Powiatowy Dzień Dziecka – Aktywna Mogielica, już za nami!

Wychowanie w obliczu współczesnych problemów
13 czerwca br. w  Starostwie Powiatowym w  Limanowej odbyła 
się konferencja pn. „Wychowanie w obliczu współczesnych pro-
blemów”, zorganizowana w ramach projektu „Bezpieczny Powiat 
Limanowski”. Organizatorami konferencji byli Powiat Limanowski 
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Współ-
organizatorami byli Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Ko-
menda Powiatowa Policji w Limanowej, Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Limanowej.
Konferencja poświęcona była szeroko pojętej problematyce za-
grożeń XXI wieku związanych z substancjami psychoaktywnymi, 
cyberprzemocą oraz pojawiającymi się problemami natury egzy-

stencjonalnej i pytaniami o sens życia wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie miało na celu uzyskanie 
informacji o sposobach skutecznego zapobiegania występowaniu uzależnień od substancji odurzają-
cych, Internetu czy gier i technologii komputerowych.
Podczas konferencji wręczono także certyfikaty osobom i placówkom oświatowym, które wzięły udział 
w kampanii pn. „Niebieska Wstążka” Kocham! Nie bije! Pomagam! Z gminy Kamienica taki certyfikat 
otrzymały:  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie oraz Gimnazjum w Kamienicy.

WIEŚCI ZE STAROSTWA



Niedzielne popołudnie w kamienickiej parafii należało do rodzin, które tłumnie wypełniły plac urzą-
dzonego dla nich festynu. uczestnicy imprezy mogli zobaczyć m.in.: występy zespołów regionalnych 
ZasadNIokI i mŁode Gorce, koncert zespołu PromycZkI doBra, żywą lekcję polskiej histo-
rii, występ członkiń gminnego klubu seniora oraz zespół cheerleaders dIamoNd cHeer. Były gry 
i zabawy integracyjne, parada motocyklowa, kuchnia regionalna i polowa, pokaz parzenia kawy, wrę-
czenie nagród laureatom gminnego konkursu profilaktycznego „Postaw na rodzinę”, ściana wspinacz-
kowa, przejażdżki konne, wieczór gawędziarski oraz zabawa taneczna z zespołem sZaleNI.
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Z ŻYCIA PARAFII

Rodzinne święto
W niedzielę, 11 czerwca w Kamienicy odbył się XI Parafialny Festyn Rodzinny.  
Dla uczestników rodzin przygotowano wiele atrakcji.



20 Gorczańskie Wieści kwiecień – czerwiec 2017

Z ŻYCIA PARAFII

Procesja do czterech ołtarzy
Wyjątkowy dzień dla katolików – Boże Ciało – we wszystkich parafiach naszej gminy wierni uczcili procesją do 
czterech ołtarzy polowych. W barwnym korowodzie z pieśnią dziękczynną na ustach wysławiali imię Chrystusa. 

Szczawa

Zalesie

Kamienica



– Fatima była pierwszorzędnym celem wspólnego 
wyjazdu. Po drodze jednak nawiedziliśmy jeszcze 
wiele innych świętych miejsc, takich jak lourdes, 
santiago de compostella, saragossa, la salette 
i ars. Pielgrzymowaliśmy przede wszystkim po to, 
aby powierzyć się matce Najświętszej, a także zło-
żyć wszystkie towarzyszące nam intencje – mówi 
ks. antoni król. – Pielgrzymka była prawdziwą 
ucztą duchową, podczas której oprócz pięknych 
wrażeń wzrokowych, doświadczyliśmy przede 
wszystkim szczególnej Bożej obecności w świe-
cie – dodaje. – Pozwoliła nam ona pogłębić swoją 
wiarę i więź z matką Bożą, która przypomniała 
nam, że wciąż jesteśmy wezwani do nawrócenia 
i przemiany swojego życia - podsumowuje.
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W niedzielę, 18 czerwca, przy ołtarzu papieskim w starym sączu odbyły 
się główne obchody Diecezjalnego Święta Rodziny.

Podczas mszy świętej pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jeża małżonkowie, 
którzy obchodzili jubileusze małżeńskie, odnowili uroczyście swoje przyrzeczenia.

Po wspólnej modlitwie rozpoczął się festyn dla rodzin. Organizatorzy przygotowa-
li zabawy, konkursy dla dzieci i rodzin, występy zespołów muzycznych, degustacje 
potraw regionalnych - które serwowały m.in. członkinie Kół Gospodyń Wiejskich 
z naszej gminy. S.F.

Regionalne przysmaki

Wspólne pielgrzymowanie do Fatimy…
W dniach 22 - 30 kwietnia 2017 r. 53 osoby wzięły udział w pielgrzymce parafialnej z gminy Kamienica do Fatimy, 
zorganizowanej z racji 100. rocznicy objawień Matki Bożej.
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KULTURA

27 kwietnia br. w  Gmin-
nym Ośrodku Kultury 
w  Kamienicy wręczono 
nagrody laureatom Gmin-
nego Konkursu Plastycz-
nego.

W konkursie wzięło udział 105 
uczniów, których prace oce-
niali: Elżbieta Citak (pracownik 
GOK) – przewodnicząca ko-
misji, Maria Winkiewicz (pra-
cownik GOK – bibliotekarz), 
Wiktoria Duda (emerytowany 
nauczyciel), Maria Franczyk 
(emerytowany nauczyciel)  
i Magdalena Leszko (plastyk).
Fundatorami nagród byli Wójt 
Gminy Kamienica i  Gminny 
Ośrodek Kultury w Kamienicy.

Odebrali nagrody

24 czerwca,  w ramach podsumowania działań związanych z kultywo-
waniem tradycji przodków, z inicjatywy dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury  zorganizowano spotkanie przy grillu. Wśród zgromadzonych 
były osoby fizyczne, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły 
regionalne.  Uczestnicy  tego wydarzenia – od najmłodszych animato-
rów kultury ludowej po najstarszych jej działaczy – mieli okazję wymiany 
doświadczeń, wspólnego biesiadowania, międzypokoleniowej gry.

Z tradycją przy grillu
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„Tydzień Bibliotek”
W ramach akcji „Tydzień Bibliotek” 

Bibliotekę Publiczną i Świetlicę Środo-
wiskową w Szczawie odwiedziły przed-
szkolaki i  uczniowie klasy pierwszej 
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum. Gościem honorowym spotkania 
był naczelnik OSP Szczawa - Piotr Ku-
ziel, który czytał zebranym książeczkę 
pt. „Jak Wojtek został strażakiem”. Po 
wykładzie maluchy udały się do remizy 
OSP Szczawa, gdzie zwiedziły pomiesz-
czenia obiektu i  ich wyposażenie. Naj-
większe zainteresowanie wzbudził wóz 
strażacki. 

Świetlicowy Dzień Dziecka
Tradycyjnie z  okazji Dnia Dziec-

ka Świetlice Środowiskowe, działające 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ka-
mienicy przygotowały szereg atrakcji. 
W programie były m.in. warsztaty, kon-
kursy z nagrodami, zabawy, gry muzycz-
ne, grill.

Dzień Matki w naszych świetli-
cach

Każda ze świetlic w gminie uroczy-
ście obchodziła „Dzień Matki”. Miłość, 
szacunek za trud włożony w wychowa-
nie – to właśnie te uczucia towarzyszyły 
podczas obchodów tego pięknego święta. 

Uczestnicy zajęć świetli-
cowych w  Zalesiu zaprosi-
li swoje mamy na uroczy-
sty podwieczorek z  okazji 
ich święta. Dzieci przygo-
towały krótki występ arty-
styczny, który zakończył się 
odśpiewaniem „Sto lat”. 
Następnie zostały wręczo-
ne mamusiom upominki 
i róże, które zostały wyko-
nane wcześniej na warszta-
tach plastycznych. 

Dzień Matki w Ogni-
sku Muzycznym

Również w Ognisku Mu-
zycznym (klasa p. Sylwii Ho-
łyńskiej) młodzież wystąpi-
ła przed swoimi mamami 
z  koncertem, który zorga-
nizowała w auli Gminnego 
Ośrodka Kultury. 

Dzień Działacza Kultury i Bi-
bliotekarza

31 maja Gminny Ośrodek Kultury ob-
chodził Dzień Działacza Kultury i Bi-
bliotekarza. Z  okazji tego święta po-
dziękowania za codzienny trud, wysiłek 
i wszelkie starania włożone w realizację 
twórczych inicjatyw na rzecz rozwoju 

kultury lokalnej pracownikom GOK, bi-
bliotekarzom złożyli przedstawiciele sa-
morządu Gminy Kamienica: sekretarz – 
Jarosław Augustyniak, przewodniczący 
Rady Gminy – Eugeniusz Rutka oraz 
przewodniczący Komisji Oświaty, Kul-
tury i Zdrowia Rady Gminy – Stefan 
Kuchnia. (red)

Tak wiele się dzieje…
W ramach upowszechniania kultury w środowisku lo-
kalnym w maju GOK odnotował wiele inicjatyw. Wśród 
nich znalazły się m.in. akcje konkursowe, zadania 
wyjazdowe, statutowe, w  tym szeroka działalność 
świetlic środowiskowych. W maju, miesiącu bogatym 
w wydarzenia, uwieńczeniem działań był Dzień Działa-
cza Kultury i Bibliotekarza.

Zalesie

Szczawa

Kamienica
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KULTURA

Nagrody, wyróżnienia i dyplomy przyznano ludo-
wym artystom z gminy Kamienica podczas tego-
rocznego, 35. Jubileuszowego Konkursu Muzyk, In-
strumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów 
Weselnych „Druzbacka”, który odbył się w dniach 
11-14 maja w Podegrodziu.

W tegorocznej edycji wzięło udział prawie 600 wyko-
nawców. Odbyło się 161 prezentacji konkursowych, któ-
rych wykonawcy pochodzili z siedmiu powiatów (dębickie-
go, gorlickiego, jasielskiego, limanowskiego, myślenickiego, 
nowosądeckiego, suskiego), w  tym: 28 muzyk (20 doro-
słych, 5 młodzieżowych i 3 dziecięcych), 46 instrumenta-
listów (22 dorosłych, 8 młodzieżowych, 16 dziecięcych), 
29 grup śpiewaczych dorosłych, 33 śpiewaków solistów (17 
dorosłych, 8 młodzieżowych, 8 dziecięcych), 9 mistrzów 
z uczniami oraz 16 drużbów weselnych.

Wśród wykonawców nie zabrakło również górali kamie-
nickich (należą się im gratulacje i słowa podziękowania za 
kultywowanie tradycji ludowych), których występy zyska-
ły uznanie w oczach Komisji Artystycznej; otrzymali oni 
następujące miejsca:

KONKURS MUZYK LUDOWYCH
Kategoria dziecięca: II miejsce – SMYCKI z Kamienicy
KONKURS INSTRUMENTALISTÓW
Kategoria dziecięca: II miejsce – Kacper Dudzik 

(Kamienica) 
KONKURS MISTRZ I UCZEŃ
II miejsce – Jakub Drabik z uczniami Anną Więcławek, 

Patrykiem Cedzidło i Albertem Wąchałą (Ognisko Mu-
zyczne w Kamienicy)

KONKURS ŚPIEWU SOLOWEGO
Kategoria dziecięca: III miejsce – Justyna Rusnarczyk 

z Zespołu Regionalnego GRONICKI z Kamienicy
Kategoria młodzieżowa: III miejsce – Mateusz Szcze-

paniak z  Zespołu Regionalnego MŁODE GORCE 
z Kamienicy.

KONKURS GRUP ŚPIEWACZYCH
Kategoria dorosłych: III miejsce – Żeńska Grupa Śpie-

wacza „GORCE” z Kamienicy. (red)

Wysokie miejsca i wyróżnienia
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Komionickie śpiywki, komionickie gronie

30 kwietnia odbył się III Gmin-
ny Przegląd Pieśni Regio-
nalnej „Komionickie śpiyw-
ki, komionickie gronie", 
zorganizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w  Kamienicy.

W przeglądzie wzięło udział ponad 
50 wykonawców, których oceniała Ko-
misja Artystyczna w składzie: Jadwiga 
Adamczyk - regionalista, muzyk z Ma-
łopolskiego Centrum Kultury „Sokół” 
w Nowym Sączu, Monika Kurzeja - spe-
cjalista ds. badań terenowych i doku-
mentowania niematerialnego dziedzic-
twa kultury w Małopolskim Centrum 
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu oraz 
dr Artur Czesak - językoznawca, dialek-
tolog z Krakowa.

Laureatami przeglądu w poszczegól-
nych kategoriach zostali:

KATEGORIA I 
(dzieci od 7 - 13 lat)

ŚPIEWAK LUDOWY
Nagroda główna: Karolina Augu-

styn z Zespołu Regionalnego „Zasad-
nioki” w Zasadnem, I miejsce: Wiktoria 

Owsianka - Szkoła Podstawowa nr 2 
w  Kamienicy; II m.: Patrycja Wilk - 
Świetlica Środowiskowa w  Zbludzy 
i Sabina Rusnak - Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Szczawie; III miejsce: Anna Kulig 
- Zespół Regionalny „Gronicki” w Ka-
mienicy i Łucja Wojtas - Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Kamienicy.

INSTRUMENTALISTA LUDOWY
I m.: Hubert Citak - Zespół Regional-

ny „Młode Gorce” w Kamienicy; II m.: 
Anna Więcławek - Ognisko Muzycz-
ne w  Kamienicy; III m.: Łucja Woj-
tas - Ognisko Muzyczne w Kamienicy, 
Nikola Kandefer - Ognisko Muzyczne 
w Kamienicy.

GRUPA ŚPIEWACZA
I  m.: Chłopięca Grupa Śpiewacza - 

SP nr 2 w Kamienicy; II m.: Chłopięca 

Grupa Śpiewacza - Świetlica Środowi-
skowa w Zalesiu i Dziewczęca Grupa 
Śpiewacza - Świetlica Środowiskowa 
w Szczawie; III m.: Dziewczęca Gru-
pa Śpiewacza - SP nr 2 w Kamienicy i  
Dziewczęca Grupa Śpiewacza - Zespół 
Regionalny „Gronicki” w Kamienicy.

KATEGORIA II 
(młodzież od 14 - 17 lat)

ŚPIEWAK LUDOWY
I  m.: Mateusz Szczepaniak z  Ze-

społu Regionalnego „Młode Gorce” 
w Kamienicy.

GRUPA ŚPIEWACZA
I  m.: Chłopięca Grupa Śpiewacza 

z Zespołu Regionalnego „Zasadnioki” 
w Zasadnem.

MUZYKA
I  m.: Muzyka Zespołu Regionalne-

go „Zasadnioki” w Zasadnem i Muzyka 
„Smycki” z Kamienicy.

Nagrody i dyplomy laureatom wręczy-
li: Mieczysław Marek - dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w  Kamienicy 
oraz Mieczysław Majchrzak – wicepre-
zes Związku Podhalan Oddział w Ka-
mienicy. (red)
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W gronie twórców

Stefania Gierczyk urodziła się w 1950 roku w malowniczej wiosce położonej 
u podnóża Gorców. Ma troje dzieci. od roku 2001 jest przewodniczącą koła Go-
spodyń Wiejskich w zasadnem. 

Jej przygoda z rękodziełem artystycznym, jakim jest bibułkarstwo, zaczęła się  od 
robienia palmy. Twórczości tej nauczyła się od swojej mamy, ale i od pani stefa-
nii kulig. swoje umiejętności wykorzystuje w kole Gospodyń Wiejskich, którego 
członkinie tworzą piękne rekwizyty różnego rodzaju scenek ludowych (np. podczas 
Dni regionalnych w zasadnem do scenki "wesele góralskie " wykonały różdżkę 
weselną, bukiety dla 
drużbów, bukiety 
dla pani młodej 
oraz jej drużbów).
Poza bibułkarstwem 
p. Gierczyk trudni 
się również haftem 
(kiedyś robiła na 
drutach swetry, 
skarpety), jednak 
bibułkarstwo jest 
jej większą pasją 

- dużą odskocznią od wszystkiego i radością tworze-
nia. co roku robi piękne palmy wielkanocne. swoim 
rękodziełem naszej twórczyni udało się zarazić 
córkę krystynę, o czym sama mówi: „córka ma duży 
talent, ma to coś sama w sobie, potrafi robić pięk-
ne rzeczy, nawet ja teraz uczę się od niej. zresztą 
wszystkie moje córki mają ten talent”. 

Zofia Dudzik urodziła się w kamienicy w roku 1957. Ma jedną córkę, dwóch 
synów i siedmioro wnucząt. robótkami ręcznymi pasjonowała  się już od dziecka, 
przyglądając się pracom mamy rozalii kurnyty,  która w każdej wolnej chwili szy-

dełkowała, robiła na drutach dla siebie i ludzi (swetry wełniane, skarpety, rękawice, 
poduszki i czapki 
itp.). Podpatrywa-

nie pracy innych 
stało się inspiracją 

do własnej twór-
czości. 

od roku 1980, 
kiedy wyszła 

za mąż i wraz 
z mężem euge-

niuszem zamiesz-
kała w szczawie 

(w pięknym cichym  
miejscu z wido-
kiem na kościół 
wzniesionym na 
tle wysokich gór, gdzie słychać jedynie donośny 
śpiew ptaków) przestała angażować się w swoje 
hobby. z biegiem lat, po odchowaniu dzieci, gdy 
już miała nieco więcej czasu, znów jej twórczość 
ożyła. Pani Dudzik powróciła do rękodzieła arty-

stycznego – tworzenia pięknych prac, którymi są 
m.in. szydełkowanie, bibułkarstwo prace wykony-
wane nowocześniejszą techniką, jak np. techniką 

kanzashi, która ją najbardziej fascynuje. (e.c.)

Bibułkarstwo jest jej największą pasją

kultura

KULTURA
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Muzycy zakończyli naukę
28 czerwca br. odbyło się zakończenie roku 
szkolnego 2016/2017 dla uczniów Ogniska 
Muzycznego Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kamienicy.

W tym roku szkolnym do Ogniska uczęszczało 
69 uczniów, w tym 13 dyplomantów. Poza tym trzy 
osoby kontynuowały naukę po czteroletnim cyklu 
nauczania. Naukę gry na instrumentach oraz zajęcia 
wokalne prowadziło 7 nauczycieli.

Zakończenie roku szkolnego tradycyjnie mia-
ło oprawę muzyczną w wykonaniu wychowanków 
ogniska. Publiczność miała możliwość wysłuchania 
dyplomantów w klasie skrzypiec, gitary i akordeonu. 
Młodzi artyści zaprezentowali wysoki poziom swo-
ich umiejętności w muzyce klasycznej, wymagającej 
dużych zdolności muzycznych. 

Dyplomy i nagrody dla wyróżniających się uczniów 
wręczył dyrektor GOK – Mieczysław Marek. (red)

Jubileuszowy Festiwal 
„Rozśpiewana Szkoła”

2 czerwca 2017 r. po raz dwudziesty odbył się Festiwal Pio-
senki Dziecięcej „Rozśpiewana Szkoła”. Na scenie przy 
ZSPiG w Szczawie spotkali się młodzi wokaliści ze szkół na-
szej gminy, aby zaprezentować swoje umiejętności wokalne 
i talent muzyczny.

Do udziału w festiwalu zgłosiło się 40 uczestników w 4 kategoriach 
wiekowych. Młodych wokalistów oceniało jury w składzie: przewodni-
czący – Sylwia Hołyńska, członkowie – Halina Ruppel i Elżbieta Citak.

W przerwie, po występie wszystkich uczestników,  zaprezentował się 
zespół taneczno – cheerleaderski „Diamond Cheer”, działający w naszej 
gminie pod kierunkiem Mirosława Haczka. Ponadto miał miejsce kon-
kurs, przeprowadzony na wzór programu „Kocham Cię Polsko”, przygo-
towany dla licznie zgromadzonej publiczności przez Samorząd Uczniow-
ski Gimnazjum. Z krótkim recitalem wystąpił też laureat nagrody Grand 
Prix Festiwalu – Paweł Wysowski.

Tegoroczną nagrodę główną festiwalu Grand Prix otrzymała Zofia 
Opyd ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy. a laureatami pierw-
szych miejsc w poszczególnych kategoriach zostali: Kategoria I – grupa 
przedszkolna 3 – 6 lat: Kacper Twardowski (Samorządowe Przedszko-
le w Kamienicy) i Zuzanna Opyd – Szkoła Podstawowa nr 2 w Szcza-
wie. Kategoria II: klasy I – III szkoły podstawowej: Jakub Hyrc (Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Szczawie) i Sabina Rusnak (Szkoła Podstawowa nr 
2 w Szczawie). Kategoria III: klasy IV – VI szkoły podstawowej: Anna 
Więcławek (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy) i Łucja Wojtas (Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Kamienicy). Kategoria IV – gimnazjum: Zuzanna 
Rusnak (Gimnazjum w Szczawie). 

Dyplomy i nagrody ufundowane przez licznych sponsorów wręczy-
li: Dyrektor Szkoły – Paweł Talar oraz przybyli na festiwal goście: wójt 
gminy Kamienica – Władysław Sadowski, przewodnicząca Komisji d/s. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Zofia Kuchnia, radna – Ja-
dwiga Kusyk. (red)  

Wspomnienia Wysockiego 
na scenie w Kamienicy
2 maja 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy od-
był się spektakl pt. „Wysocki – Powrót do ZSRR”. Na scenie 
wystąpili Edward Linde Lubaszenko oraz Piotr Sieklucki. Au-
torem aranżacji muzycznej był Paweł Harańczyk. 
 

Spektakl „Wysocki. Powrót do ZSRR” to historia Włodzimierza Wysockiego, słynnego radzieckiego barda, morfinisty i al-
koholika, który na co dzień zmagał się z władzą i bezpieką ZSRR. Oparty jest na zapiskach Mariny Vlady „Przerwany lot”, li-
stach przyjaciół Włodzimierza Wysockiego i „Umierałem sto razy” Korczaka. 

Po spektaklu dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy – Mieczysław Marek podziękował odtwórcom głównych 
ról za wspaniałą sztukę, wyrażając tym samym nadzieję na dalszą współpracę z Teatrem Nowym.

Pomysłodawcą oraz realizatorem tej inicjatywy z dziedziny kultury był Teatr Nowy z Krakowa, który realizuje w Gminie 
Kamienica projekt pt. „60 + Nowy Wiek Kultury”. (red)
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1 czerwca br. w Zbludzy z okazji 
dnia dziecka odbył się rodZINNy 
PIkNIk, zorganizowany przez 
nauczycieli i  rodziców tutejszego 
Zespołu Przedszkola i szkoły Pod-
stawowej. Bogaty program arty-
styczny, zabawy dla dzieci i  ser-
wowane kulinaria to tylko niektóre 
atrakcje tego dnia.

Ta niezwykle ciepła, familijna impreza 
przyciągnęła do szkoły i na szkolne bo-
isko rzesze uczniów z  rodzicami, młod-
szym i starszym rodzeństwem, babciami, 
dziadkami oraz sąsiadami.

W  organizację imprezy włączyli się 
liczni sponsorzy, w  tym m.in. miejsco-
we Koło Gospodyń Wiejskich, które ser-
wowało regionalne przysmaki, a  także 
członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zbludzy - zapewniając bezpieczeństwo 
i liczne atrakcje dla najmłodszych.

W  trakcie trwania pikniku odbyło się 
wręczenie dyplomów i  podziękowań za 
udział szkoły w Ogólnopolskiej Kampa-
nii „Postaw na rodzinę”. 

Drobne upominki wszystkim uczniom 
wręczyli obecni na festynie wójt gminy 
– Władysław Sadowski i dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury – Mieczysław Ma-
rek. (red)

Rodzinny piknik w Zbludzy

RÓŻNE
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Miesiące wzmożonej aktywności
Ostatnie tygodnie nauki w Gim-
nazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Kamienicy przy-
niosły kolejne owoce pracy spo-
łeczności szkolnej. Wśród nich 
znalazły się m.in. zwycięstwa 
w konkursach międzyszkolnych.

„Zawód nie zawodzi”
W konkursowych zmaganiach pod-

czas regionalnych rozgrywek f ina-
łowych V edycji konkursu zawodo-
znawczego organizowanego w Zespole 
Szkół Technicznych i  Ogólnokształ-
cących w  Limanowej w  ścisłej czo-
łówce znaleźli się uczniowie: Domi-
nik Gorczowski, który zajął I miejsce 
w obszarze motoryzacyjnym i Damian 
Rusnarczyk – w obszarze technicznym 
zajął III miejsce. Otrzymali oni pa-
miątkowe dyplomy i nagrody rzeczo-
we. Ponadto wzięli oni udział w Super 
Finale w Zespole Szkół Techniczno – 
Informatycznych w Mszanie Dolnej, 
organizowanym przez Stowarzyszenie 
HUMANEO.

„Chcę się poczuć jak Sabała” 
Świadectwo więzi z małą ojczyzną 

dali gimnazjaliści, startując w IV edy-
cji Gminnego Konkursu Gawędziar-
skiego „Chcę się poczuć jak Sabała”, 
który corocznie organizuje kamienic-
kie Gimnazjum. 1 czerwca br. komi-
sja w  składzie: Elżbieta Citak – pra-
cownik GOK, Mieczysław Franczyk 
– zastępca Związku Podhalan (oddział 
w Kamienicy) po wysłuchaniu prezen-
towanych przez uczestników konkursu 
gadek góralskich wskazała  następują-
cych laureatów: I m. - Mateusz Augu-
styniak, II m. - Monika Cepielik, III m. 
- Agnieszka Zasadni (wszyscy z Gim-
nazjum w Kamienicy).

Trzecie w „Ortomaniaku”
W czerwcu trzy trzecioklasistki zna-

lazły się wśród zwycięzców Między-
gimnazjalnego Konkursu Ortograficz-
nego w Gołkowicach. Indywidualnie 
III miejsce w  tym organizowanym 
corocznie konkursie zajęła Rena-
ta Adamczyk. Angelika Faltyn i Ka-
tarzyna Franczyk dołączyły do niej 
w kategorii zespołowej. Łączna punk-
tacja wyników grupy kamienickiego 
Gimnazjum przyniosła również III 
miejsce.

„Z ortografią za pan brat”
W  czerwcu w  Gimnazjum w  Ka-

mienicy przeprowadzony został IV 
etap Gminnego Konkursu Ortogra-
ficznego. Nad własciwym jego prze-
biegiem czuwała komisja w składzie: 

mgr Magdalena Cebula, mgr Magda-
lena Zygmunt.

Pierwsze miejsce zajęła Weronika 
Migacz uczennica Gimnazjum w Za-
lesiu. II i  III miejsce w  zmaganiach 
z ortografią wywalczyły kolejno An-
gelica Faron i  Katarzyna Franczyk, 
uczennice klasy IIIc kamienickiej 
szkoły. 

Czytelniczy sukces
W  czerwcu, w  IV Konkursie czy-

telniczym dla gimnazjalistów, orga-
nizowanym przez Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa 
Tischnera  w  Starym Sączu, grupa 
dziewcząt zajęła kolejno: I miejsce - 
Aleksandra Faron (II b), III m. – Jolan-
ta Franczyk (II c), VI miejsce – Oliwia 
Faron (II b). 

„Z mitologią za pan brat”
Wśród laureatów międzyszkolne-

go konkursu wiedzowego „Z  mito-
logią za pan brat”, zorganizowanego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. ks. Józefa Tischne-
ra w  Limanowej, znalazła się Karo-
lina Chrobak, uczennica klasy III b. 
Z  pytaniami otwartymi, zamknięty-
mi, krzyżówkami itp. poradziła sobie 
doskonale, zajmując w licznym gronie 
(ok. 60 uczestników) II miejsce.

Bezpieczeństwo w Ruchu
Drogowym

To, że profilaktyka z zakresu szero-
ko pojętego bezpieczeństwa owocu-
je, udowodnił Łukasz Gierczyk, uczeń 
klasy Ib, zajmując III miejsce w po-
wiatowych eliminacjach 40. Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w  Ruchu Drogowym, zorganizowa-
nym w  Zespole Placówek Oświato-
wych w Kasince Małej. (fal) 

Zrobili więcej, niż od nich wymagano
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Zmagania o Pióro Wójta
Szkoła Podstawowa w Zasadnem i Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Kamienicy zaprosiły uczniów 
klas IV-VI z terenu gminy Kamienica do wzię-
cia udziału w zmaganiach o tytuł „Mistrza Or-
tografii”, które odbyły się w ramach IV Gmin-
nego Konkursu Ortograficznego. Koordynacją 
tego przedsięwzięcia zajęły się: mgr Magdale-
na Zygmunt i mgr Magdalena Cebula. 

W tym roku, ku ogromnej radości organizatorów, hono-
rowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Ka-

mienica - Władysław Sadowski, fundując główną nagrodę. 
Zgromadzeni w murach Szkoły Podstawowej w Zasadnem 
uczestnicy zostali uroczyście powitani przez gospodarza 
szkoły - dyrektor Bożenę Gierczyk oraz Wójta, który w sło-
wach skierowanych do uczniów wyraził radość ze spotkania 
oraz życzył „połamania pióra”.

Następnie uczniowie musieli zmierzyć się z testem spraw-
dzającym znajomość zasad ortograficznych oraz dyktandem. 
Wszyscy pracowali w skupieniu i każdy zapewne po cichu li-
czył, że to on zostanie mistrzem. Mimo, że wszyscy uczest-
nicy wykazali się bardzo dobrą znajomością polskiej orto-
grafii, komisja konkursowa musiała wytypować zwycięzców,  
którymi okazali się: Mateusz Opyd ze Szkoły Podstawowej 
w Zbludzy, który zdobył tytuł „Mistrza Ortografii” i nagrodę 
specjalną „Pióro Wójta”, Izabela Talar ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Szczawie, która zdobyła II miejsce, Anna Hilgier 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy, która uplasowała 
się na III miejscu. (red)

Spotkanie z poezją
16 maja 2017 r. w  Szkole Podstawowej nr 2 
w Szczawie odbył się VI  Gminny Konkurs Recyta-
torski „Spotkanie z poezją”.

Komisja  kon ku rsowa 
w  składzie: mgr Urszula 
Faltyn - nauczyciel polo-
nista z Gimnazjum w Ka-
mienicy, Zof ia Kuchnia 
- pełnomocnik ds. Profi-
laktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Gminie Kamienica, Elż-
bieta Citak - pracownik 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury w  Kamienicy uważ-
nie wysłuchała interpreta-
cji głosowych wybranych 
przez uczstników konkur-

su tekstów. Podkreśliła wysoki poziom świadomości w od-
biorze  przez dzieci niełatwej dla wielu poezji. Ocena 
wystąpień przebiegała w  trzech kategoriach, w których 
laureatami pierwszych miejsc zostali: Emilia Zasadni 
(Szkoła Podstawowa w Zasadnem) w kategorii oddzia-
łów przedszkolnych, Jakub Hyrc (Zespół Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Szczawie) w kategorii klas I-III, 
Dominika Sopata (Zespół Szkoły i Przedszkola w Zblu-
dzy) w kategorii klas IV-VI. (red)

Zakończenie roku 
w szkole językowej

20 czerwca w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Kamienicy odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego dla słu-
chaczy Szkoły Językowej MADISON.

Kursanci z  Kamienicy i  okolic, którzy 
uczęszczali na zajęcia prowadzone w  tu-
tejszej świetlicy przez limanowską szkołę 
Centrum Języków Obcych Madison, przygo-
towali ciekawy i wesoły program artystycz-
ny. Były to piosenki i skecze przedstawione 
w języku angielskim.  

RÓŻNE
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Szkolny festyn nauki, zdrowia i bezpie-
czeństwa w kamienickiej jedynce

20 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamie-
nicy odbył się „SZKOLNY FESTYN NAUKI, ZDROWIA I BEZ-
PIECZEŃSTWA”, zorganizowany przez ZESPÓŁ DO SPRAW 
BEZPIECZEŃSTWA w składzie: mgr Dorota Chrobak, mgr 
Anna – Maria Jamróz, mgr Danuta Kalicińska, mgr Joanna 
Piechura.

Dla przybyłych gości organizatorzy przygotowali mnóstwo atrak-
cji, z których można było skorzystać w czterech strefach: artystycznej, 
bezpieczeństwa, zdrowia i nauki.

W festynie udział wzięli zaproszeni goście, w tym m.in.: Wójt Gmi-
ny Kamienica – dr Władysław Sadowski, Przewodnicząca Gminnej 
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 
Zofia Kuchnia, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Sportu Rady Gminy Kamienica - Stefan Kuchnia oraz przedstawi-
ciel policji czuwający nad sprawnym przebiegiem próbnej ewakuacji 
z imprezy masowej. (red)

Podwójne święto w Zasadnem

23 maja, jak co roku, Szkoła Podstawowa w Za-
sadnem obchodziła podwójną uroczystość –
Święto Patrona Szkoły i Dzień Mamy. Tę wyjąt-
kową okoliczność tradycyjnie rozpoczęto mszą 
świętą sprawowaną w zasadniańskiej kaplicy. 
Wspólna modlitwa wprowadziła w świąteczny 
nastrój i dała poczucie prawdziwej wspólnoty. 

Dalsza część ceremonii odbyła się w szkole. – To miej-
sce szczególne. Tutaj pomnażamy wartości wyniesione z rodzin-
nych domów, kształtujemy swoją osobowość i ugruntowujemy 
swój system wartości. Wspólne spotkanie w tym miejscu i z takiej okazji stało się sposobnością do 
wypowiedzenia ciepłych słów i okazania miłych gestów. Uczestnicy uroczystości obejrzeli występy 
ku czci Patronki - Marii Konopnickiej, której twórczość lubimy i pragniemy rozpowszechniać. Udo-
wodniliśmy to również biorąc udział w konkursach organizowanych w szkole. Wykonane „Bukiety 
dla Patronki” stanowiły część dekoracji – mówią oganizatorzy. 

Niespodziankę dla wszystkich Mam 
przygotowali uczniowie klas 0-III, któ-
rzy zatańczyli poloneza i krakowiaka oraz 
wyśpiewali i wyszeptali moc ciepłych ży-
czeń. Natomiast starsi uczniowie wysta-
wili przedstawienie pt. „Z wizytą na Zie-
lonym Wzgórzu”. Wszyscy przepięknie się 
zaprezentowali, czym dali wyraz wdzięcz-
ności i miłości swoim Mamom. Na zakoń-
czenie uroczystości wybrzmiało głośne 
Sto lat… (red)

Poetycki laur

Poetyckie nuty w słów zachwy-
cie autorstwa zalesiańskiej gim-
nazjalistki kolejny raz  docenione 
w konkursie

Antonina Czech, uczennica Zespo-
łu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w  Zalesiu zdobyła drugie miejsce 
w konkursie poetyckim im. Zosi Smre-
czyńskiej, organizowanym przez Po-
wiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Limanowej. „W marzeń zachwycie” 
– tak brzmiało hasło tegorocznej edy-
cji, na którą Antosia przesłała wiersz 
pt. „Wspomnienie”. Nie był to jej de-
biut. Swój poetycki talent wykazała 
już w poprzednich latach, zdobywa-
jąc również drugie miejsce w 2015 r., 
a w 2016 – trzecie. (red)

różne
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Kolejny rok międzynarodowej współpra-
cy gmin: Kamienica, Komorniki, Smiżany 
wpisał do kalendarza XIV Spartakiadę 
Młodzieży Gimnazjalnej. Tym razem go-
spodarzem sportowego święta „Młodość 
ponad granicami” były słowackie Smiżany. 

W dniach 17 – 19 maja 2017 r. 20 osobowa grupa 
młodzieży gimnazjów: Kamienica, Szczawa i Zale-
sie (Aleksandra Faron, Kamila Faron, Oliwia Faron, 
Kacper Kołodziej, Jakub Kwit, Karolina Marek, Kon-
rad Marek, Wojciech Opyd, Józef Wąchała, Karolina 
Wąchała, Dominik Bujko, Magdalena Kurzeja, Mar-
celina Opyd, Jakub Podgórni, Wojciech Syjud, Iza-
bela Wojtas, Izabela Bieniek, Tomasz Gancarczyk, 
Estera Klimek, Damian Klimek) wraz z opiekunami 
(mgr Danuta Kalicińska, mgr Zofia Gromala, mgr 
Robert  Faron, mgr Mateusz Wąchała) przebywała 
w zaprzyjaźnionej gminie Smiżany na Słowacji. Nasi 
uczniowie, obok zespołów z Komornik i Smiżan ry-
walizowali w 4 przygotowanych przez gospodarzy 
konkurencjach sportowych – w piłce ręcznej dziew-
cząt i chłopców, w wyścigach rzędów i sztafecie LA.

W poszczególnych dyscyplinach gimnazjaliści re-
prezentujący gminę Kamienica zajęli następujące 
miejsca: w piłce ręcznej dziewcząt – I miejsce, w pił-
ce ręcznej chłopców – III miejsce, w sztafecie LA 10 x 
300 – II miejsce oraz II miejsce w wyścigach rzędów.

W ogólnej klasyfikacji rozgrywek gmina Kamienica 
zajęła drugie miejsce, ustępując tym razem gospoda-
rzom. Komorniki uplasowały się na miejscu trzecim.

Poza  sportową rywalizacją młodzież miała moż-
liwość poznania kultury, stylu życia naszych sąsia-
dów oraz integracji środowisk grup rówieśniczych. 
Uczestniczyła w różnych spotkaniach, wspólnej za-
bawie i wycieczce w słowackie zakątki. S.F.

Młodość ponad granicami

Bardzo udany występ zanotował zespół cheerle-
aders DIAMOND CHEER, działający przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kamienicy – zajmując 4 
miejsce podczas swojego debiutanckiego udzia-
łu w Grand Prix Polski.

27 maja 2017 r. w Tyczynie odbyły się zawody Grand Prix 
Polski Cheerleaders. Na scenie zmierzyli się ze sobą cheerle-
adersi z całej Polski w 3 dywizjach: POM Dance, CHEER Dan-
ce i CHEER.

Zespół cheerleadingu akrobatycznego DIAMOND CHEER, 
który rozpoczął działalność we wrześniu 2016 r. przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kamienicy, po raz pierwszy zaprezentował 
się w imprezie o tej randze. Grupa, która  składała się z 26 za-
wodniczek (od 5 do 13 roku życia), wywalczył w kategorii Ju-
nior Młodszy - All Girl wysokie 4 miejsce.

Było to wielkie przeżycie dla młodych zawodniczek tej wido-
wiskowej dyscypliny. Do występu przygotował je trener zespołu  
Mirosław Haczek – Międzynarodowy Instruktor Tańca. (red)

Udany debiut w Grand Prix Polski

SPORT
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W czerwcu 
br. oficjalnie 
zakończyła 
swoje funk-
cjonowanie 
drużyna 
rocznika 
2004 MUKS 
HALNY przy 
Szkole Pod-
stawowej nr 
1 w Kamie-
nicy. Była 

to grupa chłopców, 
która trenowała 5 lat, wypracowując w tym czasie 
wybitne osiągnięcia sportowe. 

Najważniejsze to: I miejsce w finale ogólnopolskim  Turnieju 
ORLIKA  o „Puchar Premiera RP” w 2015 r.; II miejsce w fina-
le ogólnopolskim  Turnieju o Puchar Tymbarku „ Z podwórka na 
stadion” w 2016 r.; III miejsce w finale ogólnopolskim  Turnie-
ju o Puchar Tymbarku „ Z podwórka na stadion” w 2014 r. oraz 
I miejsce w Międzynarodowym Turniej Piłki Nożnej „Aalborg 
City Cup 2017”. 

– Zawodnicy, którzy grali w tym roczniku to: Dominik Faltyn, Mariusz 
Kutwa, Andrzej Sikora, Hubert Michałczak, Szymon Konopka, Jakub Li-
gęza. Ponadto w drużynie występowali również chłopcy, którzy z różnych 
przyczyn opuścili nasz klub. Byli to: Damian Zbozień, Mateusz Czech, 
Hubert Gurgul, Michał Bolsęga – mówi prezes Janusz Piotrowski.

– Dalsza kariera piłkarska przed tymi chłopcami jest otwarta. Byli testo-
wani przez najlepsze kluby z polskiej ekstraklasy: Legię Warszawa, Lecha 
Poznań, Wisłę Kraków i jeszcze parę innych. Na dziś czterech zawodników 
zacznie niedługo treningi w klubach ekstraklasy – dodaje. 

Tradycyjnie na zakończenie sezonu pił-
karskiego odbył się PIKNIK RODZINNY 
dla zawodników, rodziców, sympatyków 
i sponsorów MUKS HALNY przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kamienicy. 

– Rozpoczęliśmy od rywalizacji piłkarskiej dzieci kontra ro-
dzice na Orliku. Każdy rocznik rozegrał mecz ze swoimi rodzi-
cami - we wszystkich spotkaniach padły remisy - zawodnicy 
starali się „oszczędzać” rodziców. Następnie, dzięki życzliwości 
właścicieli Dworku GORCE w Kamienicy, mogliśmy się spo-
tkać przy grillu, gdzie podsumowano bogaty w rozgrywki okres 
sukcesów, do których należały między innymi wyjazdy zagra-
niczne – mówi prezes Janusz Piotrowski

Podziękowano także wszystkim rodzicom za cało-
roczną pomoc oraz sponsorom. Po części oficjalnej zor-
ganizowano gry i zabawy dla wszystkich, które przy-
sporzyły wiele emocji i radości, zarówno dzieciom jak 
i rodzicom. S.F.

Kolejnym wybitnym osią-
gnięciem mogą poszczycić 
się młodzi piłkarze MUKS 
Halny Kamienica, którzy 
wygrali prestiżowy turniej 
„Aalborg City Cup 2017”. 

W dniach 24 – 27 maja 2017 r. 
zawodnicy MUKS Halny Kamie-
nica przebywali w  Danii, gdzie 
wzięli udział w  Międzynarodo-
wym Turnieju Piłki Nożnej „Aal-
borg City Cup 2017”. W turnieju, 
w różnych kategoriach wiekowych, 
startowało blisko 300 europejskich 
drużyn. Młodzi piłkarze z Kamienicy 
grali w turnieju w kategoriach: U – 9, 
U – 11, U – 13.  

W  fazie grupowej drużyny MUKS 
Halny Kamienica spisały się znakomi-
cie, zajmując pierwsze miejsca w swoich 
grupach. Nie do zatrzymania w dalszej 

części turnieju byli zawodnicy w kate-
gorii U-13. 

– To zespół, który ma wiele sukcesów ogól-
nopolskich i międzynarodowych, więc bez tre-
my, jak „walec” przeszedł cały turniej, by w fi-
nale wygrać 4:0 z drużyną ze Szwecji. 

Chłopcy w  kategorii U-11 o  wejście do 

finału zagrali świetny mecz – ze sta-
nu 0:2 doprowadzili do remisu, mając 
jeszcze okazję do strzelenia kilku bra-
mek – przegrali jednak w karnych 3 : 4. 
W meczu o III m., grając z miejscową 
drużyną (której ściany pomagały) dali 
z siebie wszystko, ulegając ostatecznie 
gospodarzom1:0. 

Drużyna w kategorii U – 9 spisała się 
również bardzo dobrze, zajmując osta-
tecznie bardzo dobre V miejsce w tur-
nieju. Był to jeden z najlepszych jej wy-
stępów turniejowych – mówi Janusz 
Piotrowski, prezes MUKS Halny.

W czasie turnieju chłopcy mie-
li możliwość zwiedzania Aalborga. Byli 
między innymi w muzeum wojskowym, 
w którym można było wejść do okrętu 
podwodnego. Pojechali też do miejsco-
wości Lokken Beach, gdzie znajduje się 
najpiękniejsza w okolicy plaża Morza 
Północnego.

Do Danii po PUCHAR

Podsumowano 
bogaty sezon

MUKS HALNY Kamienica

Pożegnano drużynę 
rocznika 2004



34 Gorczańskie Wieści kwiecień – czerwiec 2017

KRZYŻÓWKA 107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poziomo: 
3) Niedorzeczność, nonsens. 6) Objaw przeziębienia. 7) Szpecąca pozostałość po ranie. 8) Całość w kawałkach; elementy 
układanki. 9) Pole po skoszeniu zboża. 13) Polemika uczonych. 16) Zbrojny spisek, bunt. 17) Najstarsza era w dziejach Ziemi. 
18) Jeszcze nie kolega, ale już nie obcy. 21) „Łobuzowaty” owoc. 24) Bezleśny obszar Syberii. 25) Apostolskie w Biblii. 26) 
Złośliwość ukryta w wypowiedzi. 27) Otacza domek z ogródkiem. 
 

Pionowo: 
1) Wbijane przez kota. 2) Mała grupa etniczna wywodząca się od wspólnego przodka. 4) Męska bielizna. 5) Centralny plac  
w mieście. 10) Mocuje firankę do karnisza. 11) Skok akrobacyjny. 12) Kłopoty, tarapaty. 13) Burda. 14) Dawne narzędzie do 
orki. 15) Żal, pretensja. 19) Antonim seniora 20) Tytuł arystokratyczny. 22) Geograficzna lub jednostkowa. 23) Nie dla niego 
kaganek oświaty.  
 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 27, utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać do  
15 sierpnia 2017 r.  na adres GOK. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody. 

Za rozwiązanie krzyżówki nr 77, której hasło brzmi: „Rok za rokiem jak woda potokiem”, nagrody ufundowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Kamienicy wylosowali: Maria Gierczyk – Zasadne i Zofia Kaim – Szczawa.  
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NA LUDOWĄ NUTĘ 

TRZECIA EDYCJA GMINNEGO PRZEGLąDU PIEŚNI REGIONALNEJ 
„KOMIONICKIE ŚPIYWKI, KOMIONICKIE GRONIE”
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