
Finał Projektu 
„60+ Nowy Wiek Kultury” 

Nr 120 rok XXII SIErPIEŃ – LISToPAD 2017 

PISmo GmINNEGo ośroDkA kuLTury w kAmIENIcyIssn 1640 – 4300 cena 3 zł

www.kamienica.net.pl

Gorczańskiewieści



2 Gorczańskie Wieści sierpień –  listopad 2017

GmiNNe uroczystości śWięta NiePodleGłości 



sierpień –  listopad 2017 Gorczańskie Wieści 3

Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury
34–608 Kamienica
tel. 18 33 23 082
e–mail: gokkamienica@wp.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów 
oraz zastrzega sobie prawo zmian i skrótów. Materiałów niezamówionych 
nie zwraca.
skład komputerowy: www.memoart.pl  tel. 725-473-600 

kwartalnik Gminy kamienica. redaguje zespół Gok-u

Z samorządu 

Gmina Kamienica kończy realizację projektu „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kul-
turowego obszarów chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju”. 

Mikroprojekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europej-
skiej, z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 
za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Partnerem mikropro-
jektu jest Gmina Smiżany.

Celem ogólnym projektu jest ochrona i  rozwój dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego obszaru pogranicza Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowac-
kiego Raju, zaś celem szczegółowym zwiększenie poziomu zrównoważonego 
wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających 
i mieszkańców. Okres realizacji projektu obejmuje termin od maja 2017 r. do 
grudnia 2017 r.

Zadania projektowe zaplanowane zostały pod kątem oczekiwań mieszkańców 
obszarów przygranicznych i odwiedzających te miejsca turystów. Obszary ochron-
ne Gorczańskiego Parku Narodowego i Słowackiego Raju mają duże możliwości 
rozwojowe, a tym smym mogą przyciągać znacznie więcej turystów. 

W ramach mikroprojektu zrealizowano już następujące zadania: zorganizo-
wano imprezę plenerową polsko - słowacką promującą dziedzictwo kulturalne 
i walory turystyczne partnerskich gmin; opracowano i wydano mapę turystycz-
ną Gminy Kamienica i Gminy Smiżany; opracowano i wydano przewodnik po 
folklorze (informacje o zespołach regionalnych, działających na terenie Gminy 
Kamienica i Gminy Smiżany).

Na końcowym etapie realizacji pozostają zadania: opracowanie i wykona-
nie strony internetowej dotyczącej obszarów 
chronionych Gorczańskiego Parku Narodowego 
i Słowackiego Raju oraz wykonanie aplikacji na 
telefony komórkowe prezentującej atrakcje tu-
rystyczne Gminy Kamienica i Gminy Smiżany.

Całkowita wartość mikroprojektu wynosi 31 
242,00 euro, z czego 26 555,70 euro, czyli 85% 
pokrywa dofinansowanie Unii Europejskiej z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinan-
sowany przez Unię 
Europejską z  Euro-
pejskiego Funduszu 
Rozwoju Regional-
nego oraz budżetu 
państwa za pośred-
nictwem Euroregio-
nu „Tatry” w  ramach 
Programu Współpracy 
Transgranicznej Inter-
reg V-A Polska-Słowa-
cja 2014-2020.
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WczoraJ i dziś KamieNicy

W niedzielę, 27 sierpnia w Zalesiu odbyły się 
Dożynki Gminy Kamienica. Święto Plonów rozpo-
częła uroczysta Msza św. koncelebrowana przez 
ks. Ryszarda Kochanowicza - proboszcza parafii 
Zalesie, ks. dra Stanisława Burzawę - byłego pro-
boszcza zalesiańskiej parafii oraz pochodzących 
z Zalesia - ks. Grzegorza Lubeckiego i ks. dra Pio-
tra Cebulę, który jednocześnie wygłosił homilię.

Po nabożeństwie barwny dożynkowy korowód przy 
akompaniamencie Orkiestry Dętej im. św. Floriana 
ze Szczawy przemaszerował na plac przy budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie odbyła się 
dalsza część rolniczego święta.

W trakcie oficjalnego otwarcia dożynek wójt 
gminy - dr Władysław Sadowski wyraził sło-
wa uznania dla rolników za ich codzienny trud 
i ciężką pracę oraz przywitał przybyłych na uro-
czystość gości, wśród których byli m.in.: wicemi-
nister finansów Wiesław Janczyk; przedstawiciele 
powiatu limanowskiego - starosta Jan Puchała, czło-
nek zarządu Agata Zięba, sekretarz Andrzej Matlęga; rad-
ni gminy Kamienica z przewodniczącym Eugeniuszem Rutką.

Następnie odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy, podczas 
którego na ręce Wójta Gminy Kamienica starostowie dożynek - 
Katarzyna Karabin i Paweł Karabin - złożyli tradycyjny bochen 
chleba wypieczony z tegorocznej mąki.

Potem odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych. Komi-
sja Konkursowa w składzie: Leszek Leśnik - kierownik Powia-
towego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Limanowej, Marta 

Smólczyńska – specjalista do spraw upowszechniania kultury 
ludowej Małopolskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” z Nowego 
Sącza, Eugeniusz Rutka - przewodniczący Rady Gminy Kamie-
nica i Maria Winkiewicz - pracownik Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Kamienicy przyznała dwa równorzędne pierwsze miejsca 
dla sołectwa z Zalesia i Zbludzy. Drugie miejsce w konkursie 
wieńca ex aequo zajęły sołectwa z Kamienicy Górnej, Szczawy, 
Zasadnego i Kamienicy Dolnej.

W tym roku zorganizowano również konkurs na naj-
lepsze ciasto z owocami. Jury konkursu stanęło przed 

trudnym zadaniem, gdyż wszystkie wypieki sta-
nowiły swego rodzaju słodkie arcydzieła. Pierw-
sze miejsce przyznano dla Stowarzyszenia Se-
niorów Gminy Kamienica i KGW ze Szczawy. 
Drugie miejsce zdobyły wypieki przygotowane 
przez KGW z Kamienicy Górnej, KGW z Za-
lesia i Teresę Kwit z Zalesia. Trzecim miejscem 

nagrodzono KGW ze Zbludzy, KGW z Zasadne-
go, KGW z Kamienicy Dolnej i Małgorzatę So-

patę z Zalesia.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się też degustacja 

potraw regionalnych, przygotowana przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu Gminy Kamienica.

Oprawę artystyczną tegorocznych dożynek zapewnił występ: 
grupy folklorystycznej ze Świetlicy Środowiskowej w Zalesiu, 
Karoliny Wierzyckiej, grupy artystycznej ze Stowarzyszenia Se-
niorów Gminy Kamienica, Sylwii Hołyńskiej, Zespołu Regio-
nalnego GORCE z Kamienicy i zespołu JARE ZYTKO.

Doroczne obchody Święta Plonów zakończyła zabawa tanecz-
na prowadzona przez DJ’a. (red) 

Gminne święto Plonów
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Gminne ćwiczenia strażaków
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30 września 2017 r. 
w Zalesiu odbyły się ćwi-
czenia ratowniczo - gaśnicze jed-
nostek OSP z terenu gminy Kamienica.

Strażacy z naszej gminy po raz kolejny doskonalili swoje umie-
jętności ratowniczo - gaśnicze oraz sprawdzali skuteczność posiadanego 
sprzętu technicznego, uczestnicząc w gminnych ćwiczeniach jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Ćwiczenia przeprowadzono przy stadio-
nie sportowym w Zalesiu.

Dla druhów przygotowano dwa zdarzenia w jednym czasie, z którymi 
mogą się spotkać w życiu codziennym podczas swojej pracy. W pierw-
szym zadaniu strażacy musieli opanować pożar w szatni klubu LKS Za-
lesianka, ewakuować poszkodowane dwie osoby oraz prawidłowo udzielić 
im pierwszej pomocy przedmedycznej. W drugim - wypadku drogowym, 
w którym samochód uderzył w słup energetyczny, działania OSP polega-
ły na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed porażeniem prądem elektrycznym, ugaszeniu płonącego pojazdu oraz wydobyciu 
osoby poszkodowanej i udzieleniu jej pomocy przedmedycznej.

Trening jednostek OSP obserwowali: st. kpt. Marcin Kulig z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Limanowej oraz Eugeniusz Rutka - Przewodniczący Rady Gminy Kamienica jako przedstawiciel organizatora ćwiczeń. Po 
ćwiczeniach omówiono ich przebieg i wysłuchano uwag obserwatorów.  S.F.

 

Na dożynkach w Komornikach

2 września 2017 r. delegacja samorządowa gminy Kamienica z wójtem dr Władysławem Sadowskim 
wzięła udział w uroczystościach dożynkowych partnerskiej gminy Komorniki.

Tegoro cz n a  o rga n i-
zacja obchodów Święta 
Plonów i Rolników przy-
padła sołectwu Plewi-
ska. Rozpoczęto je Mszą 
św. dziękczynną przy oł-
tarzu polowym koncele-
browaną przez księży 
gminnych paraf i i .  Na-
stępnie korowód gości 
dożynkowych, w asyście 
orkiestry dętej z  Nekli, 
przeszedł  przez wieś , 
by dotrzeć na poblisk i 
stadion sportowy, gdzie 
odbyła się dalsza część 
uroczystości  dożynko-
wych. (red)
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W dniach 19-20 sierpnia 
w Szczawie odbyły się coroczne 
obchody „Odpustu Partyzanckie-
go”. 

Uroczystość tę zainaugurowano so-
botnią, wieczorną Mszą św. w  inten-
cji Ojczyzny.

Niedzielne uroczystości rozpoczęto 
hymnem na placu przy pomniku po-
święconym poległym w czasie II woj-
ny światowej. Następnie głos zabrał 
wójt gminy Kamienica dr Władysław 
Sadowski, który przywitał zaproszo-
nych gości i wszystkich przybyłych na 
doroczną uroczystość. Przemówienia 
okolicznościowe wygłosili: wicemini-
ster f inansów Wiesław Janczyk, po-
seł Arkadiusz Mularczyk, senator Jan 
Hamerski oraz starosta powiatu lima-
nowskiego Jan Puchała.

Tak, jak co roku przeprowadzony 
również został Apel Pamięci, który 
odczytał dowódca Związku Strzelec-
kiego „Strzelec” Limanowa, młodszy 
inspektor Stanisław Dębski.

Po złożeniu wieńców trębacz Orkie-
stry Straży Granicznej odegrał utwór 
„Śpij kolego”.

Ze względu na warunki pogodowe 
uroczysty przemarsz do kościoła nie 
był możliwy, dlatego wszyscy indywi-
dualnie udali się na Mszę św.

Tegorocznej Mszy św. w intencji po-
ległych, zmarłych i  żyjących żołnie-
rzy 1 PSK AK przewodniczył ks. in-
fułat Adam Kokoszka. Wzięli w niej 

udział mieszkańcy Szczawy, mło-
dzież Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” z  Limanowej, Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznych 1 Puł-
ku Strzelców Podhalańskich Armii 
Krajowej z Limanowej, poczty sztan-
darowe. O muzyczną oprawę liturgii 
zadbała Orkiestra Reprezentacyjna 
Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Po mszy tradycyjnie uczestnicy uro-
czystości zostali zaproszeni do skosz-
towania „wojskowej grochówki”, przy-
gotowanej przez KGW ze Szczawy.

(red)

obchody odpustu 
Partyzanckiego w szczawie
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4 października 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo - 
Turystycznym „Dworek Gorce” odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Seniora. W uroczystości udział wzięli 
członkowie „Stowarzyszenia Seniorów w Gminie 
Kamienica” oraz grupa seniorów z gminy Słopnice, 
która przybyła w ramach partnerskich relacji, jakie 
obie gminy utrzymują i trwale rozwijają. 

Na spotkanie z  seniorami przybyli także zaproszeni go-
ście, wśród których byli m.in. wójt gminy Słopnice - Adam 
Sołtys,  wójt gminy Kamienica - dr Władysław Sadowski, 
przewodniczący Rady Gminy Kamienica - Eugeniusz Rutka, 
radca prawny - Agnieszka Modrzejewska-Potaczek, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy - Mieczysław 
Marek, kierownik Posterunku Policji w Kamienicy - asp. szt. 
Mariusz Czachurski, a także kierownicy Gminnych Ośrod-
ków Pomocy Społecznych: Edward Sroka ze Słopnic i Mie-
czysław Kuziel z Kamienicy. S.F.

muzykonckie zoduski

19 listopada 2017 r. delegacja kamienickiego od-
działu Związku Podhalan wzięła udział w uroczy-
stych Zoduskach Muzykonckich w Łącku.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pod 
wezwaniem Jan Chrzciciela, po niej zebrani barwnym 
korowodem przeszli do remizy w Łącku. Tam odbyła się 
część artystyczna Muzykonckich Zodusek, gdzie muzyką, 
śpiewem, strofami poezji, zebrani uczcili pamięć góral-
skich artystów (muzykantów, śpiewaków, tancerzy, twór-
ców ludowych). Tych, którzy „sie minęli” - zmarli. S.F.

Przed sezonem łowieckim

24 września 2017 r. w Świetlicy Środowiskowej w Ka-
mienicy odbyło się coroczne jesienne zebranie człon-
ków Koła Łowieckiego „Gorce”, na którym omówione 
zostały bieżące sprawy Koła. 

W  związku z  rozpoczynającym się sezonem łowieckim 
2017/2018 miało również miejsce szkolenie z  regulaminu 
polowań; szczególną uwagę zwrócono w nim na obowiązu-
jące zasady bezpieczeństwa w trakcie wykonywania polowań 
zbiorowych oraz indywidualnych. Na zebraniu myśliwi tra-
dycyjnie składali tzw. „Deklarację pasz” - każdy z członków 
deklaruje, ile pokarmu przeznaczy na dokarmianie zwierząt 
w porze zimowej. (red)

spotkanie z okazji 
dnia seniora
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Na tegoroczne gminne obchody 99. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości złożyło się kilka części. Rozpo-
częły się one programem artystycznym w wykonaniu Dziew-
częcej Służby Maryjnej i Scholi pod kierunkiem s. Katarzy-
ny Ciesielki. Następnie odprawiona została uroczysta Msza 
św., którą koncelebrowali księża kamienickiej parafii: ks. pra-
łat Kazimierz Pach - rezydent i ks. Antoni Król - wikariusz.

Po nabożeństwie w  krótkim programie artystycznym 

„Taniec z flagami” zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kamienicy. 

Potem uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Grun-
waldzki, gdzie miało miejsce symboliczne oddanie hołdu bo-
haterom walki o wolną Polskę. Tę część prowadził dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Mieczysław Marek. Złożyły się 
na nią: poświęcenie pomnika - aktu tego dokonał ks. prałat 
Kazimierz Pach, przemówienie okolicznościowe wójta gminy 
dra Władysława Sadowskiego oraz złożenie wiązanek kwia-
tów przez delegacje jednostek organizacyjnych z terenu gmi-
ny Kamienica.

Ostatni punkt uroczystych obchodów Dnia Niepodległości 
miał miejsce w sali Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie swój 
koncert piosenki patriotycznej zaprezentowała grupa Ogniska 
Muzycznego przygotowana przez Sylwię Hołyńską. Uczest-
nicy uroczystości, w tym Grupa Śpiewacza, działąjąca przy 
Gminnym Ośrdku Kultury, włączyli się w wspólne śpiewanie. 

Całość uroczystości uświetnił występ Orkiestry Dętej im. 
św. Floriana ze Szczawy.  S.F.

obchody święta Niepodległości
Gminna uroczystość święta Niepodległości w kamienicy odbyła się z udziałem licznie zgromadzonej 
społeczności lokalnej, delegacji jednostek organizacyjnych i Pocztów Sztandarowych. 

dziś i Jutro KamieNicy
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6 października br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy odbyła się 
XXV Sesja Rady Gminy Kamieni-
ca. Eugeniusz Rutka - Przewodni-
czący Rady Gminy, po przywitaniu 
gości, stwierdzeniu quorum, przy-
jęciu porządku obrad oraz protoko-
łu z ostatniej sesji, dokonał otwar-
cia posiedzenia.

Radni na spotkaniu podjęli uchwały, 
m.in. w sprawie:

– przyjęcia 3-letniego Gminnego 
Programu Wsparcia Rodzin w Gminie 
Kamienica na lata 2017 – 2019.

Ustawa o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej podzieliła kompe-
tencje między samorząd gminny i powia-
towy. Praca z rodziną biologiczną należy 
do zadań własnych gmin, a pieczę zastęp-
czą organizuje powiat. Ważne jest, aby 
położyć szczególny nacisk na pracę z ro-
dziną biologiczną, przeżywającą trudno-
ści opiekuńczo-wychowawcze, bowiem 
umieszczenie dziecka w pieczy zastęp-
czej powinno być ostatecznością. Gminy 
powinny wykorzystać wszystkie możli-
we formy wsparcia dla rodzin biologicz-
nych, nieradzących sobie opiekuńczo- 
wychowawczo. Rodzina jest podstawową 
komórką społeczną, w której zaspokaja-
ne są potrzeby biologiczne i psycholo-
giczne. Czynnikiem chroniącym dzieci 
przed agresją czy zażywaniem środków 
uzależniających jest silna więź z rodzi-
cami. Na rodzicach ciąży obowiązek 
stworzenia warunków do prawidłowego 

rozwoju i wychowania dzieci. W przy-
padku, kiedy rodzice nie wypełniają pra-
widłowo swoich funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych, dochodzi do zaniedbań, 
rolą państwa jest pomoc rodzinie i stwo-
rzenie warunków do prawidłowego roz-
woju dziecka. Taka pomoc może odby-
wać się w  formie pracy z  rodziną lub 
pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 
Oprócz tego rodziny wymagające pomo-
cy mogą zostać objęte pomocą asystenta. 
Asystent prowadzi pracę z rodziną po-
przez realizację planu pracy we współ-
pracy z członkami rodziny i w konsulta-
cji z pracownikiem socjalnym. Udziela 
pomocy w poprawie sytuacji życiowej 
rodziny - zwłaszcza w prowadzeniu go-
spodarstwa domowego, udziela pomocy 
rodzinom w rozwiązywaniu problemów 
socjalnych, psychologicznych, wycho-
wawczych oraz wspiera aktywność spo-
łeczną rodziny, udziela pomocy w poszu-
kiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu 
pracy zarobkowej, motywuje do udzia-
łu w zajęciach grupowych mających na 
celu kształtowanie prawidłowych wzor-
ców rodzicielskich i umiejętności psy-
chospołecznych, udziela wsparcia dzie-
ciom, podejmuje działania interwencyjne 
i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpie-
czeństwa dzieci.

Adresatami programu są rodziny 
mieszkające na terenie Gminy Kamieni-
ca przeżywające trudności w wypełnia-
niu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
(rodziny dotknięte bezrobociem, ubo-
gie, doświadczające przemocy domowej, 

uzależnione od alkoholu, narkotyków 
i innych używek, małoletnie matki, ma-
łoletni ojcowie oraz rodziny przeżywają-
ce trudności związane ze stanem zdrowia 
swoim i dzieci, zdarzeniami losowymi 
jak również sytuacjami kryzysowymi, 
itp.), zagrożone umieszczeniem dzieci 
w pieczy zastępczej, bądź też takie, któ-
rym została odebrana lub ograniczona 
władza rodzicielska. Program skierowa-
ny jest również do przedstawicieli in-
stytucji oraz służb pracujących na rzecz 
dziecka i rodziny.

– uchwalenia Gminnej Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecznych 
w  Gminie Kamienica na lata 2017 
- 2025.

Strategia Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych dla Gminy Kamieni-
ca wskazuje istotne kwestie społeczne, 
z jakimi zmagają się mieszkańcy, a także 
wytycza: cele strategiczne projektowa-
nych zmian, kierunki działań na rzecz 
niwelowania zjawisk społecznie niepo-
żądanych oraz zajmuje się tworzeniem 
mechanizmów wzmacniających efektyw-
ność dokonywanych zmian. Wskazuje 
również na sposób realizacji podejmowa-
nych przedsięwzięć realizowanych w ra-
mach strategii, określa ramy finansowe 
oraz wskaźniki realizacji działań. Stra-
tegia jest dokumentem stworzonym na 
okres dziewięcioletni i dlatego niezbęd-
ny jest jej stały monitoring i ewaluacja 
realizowanych zadań. Działania te będą 
pomocne w dostosowywaniu celów i za-
dań przewidzianych do wykonania w ko-
lejnych etapach realizacji w zależności od 
zmieniających się potrzeb społecznych.

Radni głosowali także nad wprowa-
dzonymi do porządku projektami uchwał 
w sprawie:

– przystąpienia do prac związanych 
z nadaniem miejscowości Szczawa sta-
tusu uzdrowiska albo obszaru ochrony 
uzdrowiskowej.

Zgodnie z  art. 34 ustawy o  lecznic-
twie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 
o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1056) status uzdrowiska 
może być nadany obszarowi, który speł-
nia łącznie następujące warunki: posia-
da złoża naturalnych surowców leczni-
czych o potwierdzonych właściwościach 
leczniczych na zasadach określonych 
w ustawie; posiada klimat o właściwo-
ściach leczniczych potwierdzonych na 
zasadach określonych w ustawie; na jego 
obszarze znajdują się zakłady lecznictwa 

z sesji rady Gminy

dziś i Jutro KamieNicy

 Sesja Rady Gminy z dnia 6 października 2017
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uzdrowiskowego i urządzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego, 
przygotowane do prowadze-

nia lecznictwa uzdrowiskowego; 
spełnia określone w przepisach 

o ochronie środowiska wymagania 
w stosunku do środowiska; posiada in-

frastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ścieko-
wej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także 
prowadzi gospodarkę odpadami.

Natomiast status obszaru ochrony uzdrowiskowej może być 
nadany obszarowi, który spełnia łącznie warunki wymienione 
w pkt 1, 2, 4 i 5.

– powołania doraźnej Komisji Uzdrowiskowej oraz okre-
ślenia przedmiotu jej działania i składu osobowego.

Powołano doraźną Komisję Uzdrowiskową, zwaną dalej Ko-
misją, jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Gminy Kamie-
nica w sprawach dotyczących starań Gminy Kamienica w za-
kresie nadania miejscowości Szczawa statusu uzdrowiska albo 
obszaru ochrony uzdrowiskowej.

W skład komisji powołano radnych: Janusza Opyda, Jadwi-
gę Kusyk, Hilarego Majewskiego, Eugeniusza Rutkę, Halinę 
Śmierciak-Wierzycką.

Do zadań Komisji należą sprawy dotyczące starań Gminy 
Kamienica o nadanie miejscowości Szczawa statusu uzdro-
wiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej, w tym opiniowa-
nie projektu operatu uzdrowiskowego, a w szczególności stref 
ochrony uzdrowiskowej.

Podczas sesji oprócz stałych punktów porządku obrad miało 
miejsce wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiej Kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wśród nagrodzonych znaleźli się 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy.

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy laureatom wręczyli: Wójt 
- dr Władysław Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy - Eu-
geniusz Rutka oraz Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych - Zofia Kuchnia.

27 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Kamienica. Rada 
po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej 
sesji wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie 
Gminy Kamienica na 2017 rok oraz zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy Kamienica na lata 
2017 – 2020.

Radni na spotkaniu podjęli również uchwały w sprawie: 

– wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości sta-
wek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy.

Od 1 stycznia 2018 roku będą obowiązywały nowe wysoko-
ści stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
•	 6 zł miesięcznie od 1 mieszkańca przy zbieraniu odpa-

dów w sposób selektywny
•	 12 zł miesięcznie od 1 mieszkańca przy rezygnacji z se-

lektywnego zbierania odpadów

– zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustale-
nia ich przebiegu

Do kategorii dróg gminnych zaliczono drogę Brzegi w Za-
sadnem, która spełnia wymogi zawarte w przepisach prawa. 
Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460 z późn. zm.) 
do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie-
zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć 
dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 
wewnętrznych.

Zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych 
ułatwi m.in. uzyskanie środków zewnętrznych na niezbędne 
jej remonty.

Radni głosowali także nad wprowadzonym do porządku pro-
jektem uchwały w sprawie akceptacji projektu umowy part-
nerskiej określającej zasady współpracy Gminy Kamienica 
i Powiatu Limanowskiego, w ramach realizacji projektu pn. 
„Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogie-
lica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, 
Kamienica i mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą 
główną VeloDunajec” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Dzie-
dzictwo Regionalne, Poddziałanie Lokalne Trasy Turystyczne 
6.1.4 SPR.

Umowa określa zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady 
współpracy Lidera projektu i Partnerów oraz współpracy mię-
dzy Partnerami przy realizacji projektu.

Projekt będzie realizowany po przyznaniu dofinansowania 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie Lokalne Trasy 
Turystyczne 6.1.4 – SPR. Realizację projektu zaplanowano na 
lata 2018-2020, a szacunkowy koszt całego projektu przewidzia-
no na kwotę 6 057 900,72 zł. (red)

 Sesja Rady Gminy z dnia 27 października 2017
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Wrzesień na terenie naszej gminy upłynął pod zna-
kiem zebrań wiejskich, na których mieszkańcy po-
szczególnych sołectw podjęli decyzję, na co prze-
znaczyć środki z funduszu sołeckiego na 2018 r. 

Podczas spotkań z mieszkańcami gminy, uczestniczący-
mi w zebraniach, padały różne propozycje wydatkowania 
funduszu, którego wysokość zosała określona na podsta-
wie obowiązujących przepisów prawa. W poszczególnych 
sołectwach przegłosowano i  zaakceptowano następujące 
propozycje: 

•	 Sołectwo Kamienica Górna - położenie korytek w pasie 
drogi do os. Udzielówka; wynajem dodatkowej koparki na 
rzecz fosowań, napraw dróg gruntowych i leśnych na tere-
nie sołectwa;

•	 Sołectwo Kamienica Dolna - parking przy Sz. P. nr 2; wy-
konanie drogi Zawiersze – Zięby; 

•	 Sołectwo Szczawa: os. Bulandy - dokończenie zabezpiecze-
nia drogi i brzegu rzeki; os. Farony - dokończenie remontu 
drogi; os. Magorzyca - żwirowanie drogi; os. Faltynówka - 
remont drogi ; os. Zamoście - remont (korytka + przepusty).

•	 Sołectwo Zalesie - os. Brzegi - asfaltowanie 
drogi; remonty dróg: Franki, Mikołajczyki, Ko-
miny (do Postrożnych), Rzeki, Wyrębiska, Ślagi;

•	 Sołectwo Zasadne - droga Brzegi - moder-
nizacja; droga Zapole - modernizacja; os. Zboźnie 
- zabezpieczenie osuwiska; droga Gorcowiaki-Fa-
ronówka – modernizacja; 

•	 Sołectwo Zbludza - os. Kosarzyska - zakup 
korytka; os. Zawodzie - remont drogi; os. Sopa-
ty - wykonanie drogi; os. Brzegi – zakup korytek 

+żwirowanie; os. Zagrody - instalacja barierki; os. Majochy 
- zakup płyt jumbo; os. Zawodzie - zakup płyt jumbo.

W trakcie zebrań wiejskich mieszkańcy mieli także okazję 
zapoznania się z przedstawianymi przez Wójta informacja-
mi o stanie realizowanych obecnie inwestycji, jak i planami 
inwestycyjnymi gminy. Był to także czas na zadawanie py-
tań przedstawicielom samorządu z zakresu realizacji zadań 
inwestycyjnych. (red)

Pokaz odnawialnych źródeł energii

13 października 2017 r. w naszej gmi-
nie odbył się pokaz odnawialnych źródeł 
energii  w zakresie fotowoltaiki i pomp 
ciepła, przeprowadzony przez pracow-
ników Centrum Zrównoważonego Roz-
woju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, 
AGH w Miękini. BUS OZE prezentował 
się na placu amfiteatru „Saturn” w Ka-
mienicy oraz przy Pijalni Wód Mineral-
nych w Szczawie. 

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia 
dotyczące  urządzeń wykorzystujących  od-
nawialne źródła energii, m.in.  pomp ciepła, 
paneli fotowoltaicznych. kolektorów słonecz-
nych. Uczestnicy pokazu mogli również obej-
rzeć  wyposażenie busa oraz uzyskać odpo-
wiedzi od specjalisty na techniczne pytania 
dotyczące zamontowanych urządzeń.  S.F.

Na co zostaną wydatkowane środki z funduszu sołeckiego?
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złote serce
rozmowa z rozalią rajnfus – jedną z najbardziej 
zasłużonych osób dla kultury ludowej 
Górali Kamienickich

rozalia rajnfus – nauczyciel, regionalista, instruktor tań-
ca. założycielka miejscowego zespołu regionalnego Gor-
ce i Dziecięcego zespołu regionalnego GroNicki. Jej za-
pał, inicjatywa, zdolności organizacyjne pozwoliły nie tylko 
przetrwać najcięższe chwile, ale także doprowadziły do roz-
woju i rozkwitu zespołów, które nagradzane były prestiżowy-
mi nagrodami podczas festiwali i konkursów folklorystycz-
nych. ona zaś otrzymała miedzy innymi: w roku 1985 krzyż 
kawalerski orderu odrodzenia Polski, w roku 2013 Nagrodę 
specjalną Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego za nie-
ocenione zasługi dla kultury Polskiej, a w 2015 roku krzyż 
Małopolski. 

Pani Rozalio, jak to się stało, że młoda dziewczyna z Bie-
gonic koło Nowego Sącza trafiła do Kamienicy?
- W 1951 roku po skończeniu Państwowego Liceum Peda-
gogicznego w Nowym Sączu w wieku18 lat dostałam nakaz 
pracy (tak wówczas było) jako nauczycielka - skierowanie 
do Szkoły Podstawowej w Zbludzy. Zamieszkałam tam na 
kwaterze u państwa Franczyków. Był to dla mnie przeskok 
cywilizacyjny. Biegonice, gdzie mieszkałam, w owym czasie 
były już zelektryfikowane i miały dobre połączenie drogą 
asfaltową z Nowym Sączem. W Zbludzy, w tym czasie, nie 
było elektryczności i trzeba było dojść drogą bitą z „koci-
mi łbami” do Zabrzeży, by dostać się do Nowego Sącza. Zaś 
do Limanowej można było dojechać lub dojść drogą po-
lną przez Tymbark. Kierowniczką szkoły w Zbludzy była 
wówczas pani Zofia Majewska, która później przez wiele 
lat odgrywała rolę starościny w zespole „Gorce”. Ona też 
zauważyła, że mam pewne predyspozycje do zajęć kultu-
ralno – oświatowych i gdy trzeba było przygotować jakąś 
okolicznościową akademię, zlecała to mnie. Dlatego to w tej 
szkole zaczęłam z dziećmi prowadzić zajęcia pozalekcyj-
ne. Wynikało to także z  tego, że po pracy zwyczajnie się 
nudziłam, gdyż nie było w  okolicy żadnych form rozry-
wek, a miałam czas, bo do domu jechałam raz lub dwa razy 
w miesiącu, przeważnie by uzupełnić zapasy spożywcze. 
Na początku nie znałam w Zbludzy nikogo, z czasem po-
znałam tam kilkoro młodych ludzi, a wśród nich Anastazję 
Jawor (później Wojcieszak), która po maturze wróciła do 
domu. Z nią często spacerowałam i podczas tych spacerów 
wspólnie zachwycałyśmy się pięknym śpiewem, który było 
słychać z pól, gdzie miejscowi w taki sposób umilali sobie 
wykonywanie różnych prac polowych czy pasienie bydła. 
Codziennie w maju po majówce zbludzka „kawalerka” spo-
tykała się, by śpiewać na głosy piosenki. Mnie to bardzo się 
podobało, byłam tym zachwycona. Również gdy poszłam 
z Anastazją (Tusią) w niedzielę do kamienickiego kościoła, 
byłam pod ogromnym wrażeniem śpiewu na głosy uczest-
ników mszy. W Biegonicach też śpiewali, ale śpiew w ka-
mienickim kościele to było coś pięknego. Ja podczas nauki 
w  liceum pedagogicznym należałam do szkolnego chóru, 

to może dlatego tak to odbierałam. Zresztą w  tym czasie 
tutejsi ludzie, chociaż biedni, to jednak byli bardzo weseli 
i rozśpiewani. Nie mieli radia i telewizji, za to często byli 
razem, wspólnie wykonywali wiele prac w gospodarstwie 
czy w polu i przy tej okazji śpiewali i bawili się.

Pani Rozalio, w tym roku mija 65 lat od powstania Zespołu 
Regionalnego „Gorce”. Jest Pani jego współzałożycielką. 
Proszę nam powiedzieć, jaki był ten początek? 
- Jak już wspomniałam, w czasie roku szkolnego przygo-
towywałam z  dziećmi okolicznościowe akademie, więc 
w roku 1952 skierowano mnie do Otwocka koło Warszawy 
na 3-miesięczny kurs kierowników świetlic. Ja się chętnie na 
to zgodziłam, bo to było wyróżnienie, a poza tym dla młodej 
dziewczyny była to przygoda i wyrwanie się do „wielkiego 
świata”. Po powrocie z tego kursu kierownik kultury w Ku-
ratorium Oświaty w Limanowej zaproponował mi zorga-
nizowanie Gminnej Świetlicy dla młodzieży w Kamienicy.
Przyjęłam tę ofertę, przede wszystkim dlatego, że Kamieni-
ca była większą miejscowością niż Zbludza i  jednocześnie 
siedzibą gminy, a do tego miałam troszkę bliżej do domu. Ta 
świetlica mieściła się w kamienickim dworze. Przydzielono 
mi tam jedno pomieszczenie, zakupiono adapter i tak się to 
zaczęło. W Kamienicy nie znałam młodzieży, więc prosiłam 
Tusię, która była tutejsza, by mi pomogła i przyszła do tej 
świetlicy z koleżankami. Na początku pojawił się problem, 
bo rodzice im nie pozwalali, więc zaprosiłam ich, by przy-
szli razem. Tak też się stało. Gdy mamusie zobaczyły, że 
nic złego podczas tych spotkań się nie dzieje, pozwoliły na 
udział w nich. Za dziewczętami zaczęli przychodzić chłop-
cy. I tak to po kilku wspólnych spotkaniach, potańcówkach 
zrodził się pomysł założenia zespołu regionalnego.
Początki jak zwykle były bardzo trudne, ale organizato-
rom i młodzieży nie brakowało zapału do pracy. Wszyscy 
włączyli się w poszukiwanie u najstarszych mieszkańców 
Kamienicy i okolicznych miejscowości dawnych melodii, 
tańców i przyśpiewek, by następnie wprowadzić je do pro-
gramu. Wśród najbardziej aktywnych, młodych, pełnych po-
mysłów i poświęceń gorących głów, czasem „zwariowanych”, 

Wręczenie odznaczenia 

„ZASŁUŻONY DLA KULTURY 

POLSKIEJ”, podczas jubile-

uszu 60-lecia Zespołu Regio-
nalnego GORCE.

rozmoWa z ...
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należy wymienić Stanisława Kurzeję, 
Władysława Opyda, Czesława Kyrcza, 
Zbigniewa Tokarczyka, Józefa Rusnar-
czyka, Czesława Kukuczkę i dziewczę-
ta: Stanisławę Cepielik, Marię Opyd, 
Józefę Cepielik I, Józefę Cepielik II, 
Anastazję Jawor (Wojcieszak), Ele-
onorę Kucię. Ponieważ wśród ludno-
ści miejscowej najłatwiej było zdobyć 
stroje góralskie dla dziewcząt, powstał 
w końcu pomysł, że powstanie zespół 
góralski. Większym problem stano-
wiły stroje dla chłopców, zwłaszcza 
góralskie spodnie, początkowo poży-
czaliśmy je w Ochotnicy i Czorszty-
nie; przy okazji przeoczyliśmy fakt, że 
były one inne, niż te z naszego regionu. 
Stanisław Kurzeja nauczył chłopców 
„zbójnickiego”, ale to nie wystarczy-
ło, poszukiwania trwały dalej. Roza-
lia Kotasowa nauczyła zespół „krze-
sanego”, na Kleninie nauczono się 
„zielonej”. Kilku piosenek góralskich 
nauczył Jan Franczyk z kapeli „Zale-
sie” - zasłyszane one były od paste-
rzy pasących owce i od starszych ko-
biet. Wszystko opracowane i  zebrane 
w program, tworzyło repertuar młode-
go zespołu. Wtedy nie miał on jeszcze 
nazwy „Gorce”, był po prostu z  Ka-
mienicy, ale ważne, że już o nim sły-
szano i zapraszano na różne imprezy. 
Innym problemem, z  którym bory-
kała się nasza folklorystyczna grupa, 
był brak kapeli. Na początku muzycz-
nie wspomagali zespół różni grajko-
wie (oczywiście bez zapłaty, „społecz-
nie”). Czasem do współpracy udało się 
pozyskać członków wspaniałej kapeli 
z Zalesia - Stefana i Franciszka Fran-
czyków, organistę Juliana Hudzickie-
go, Izydora Kuliga, Jana Rusnarczyka, 
braci - Jana i Józefa Faronów.

Czy pamięta Pani pierwsze wyjazdy 
i pierwsze sukcesy zespołu?
- Tak, ogromnym wyróżnieniem 
w tym czasie był udział w 1953 i 1954 
w   Dożynkach Centralnych w Szcze-
cinie i  Lublinie, a  w  1954 r., udział 
w  pochodzie 1- majowym w  Krako-
wie, występ w Nowej Hucie (jeszcze 
budującej się), a  na-stępnie występ 
w  Sali Kongresowej w  Warszawie 
z okazji Kongresu Związku Zawodo-
wego Pracowników Handlu (program 
reżyserowała prof. Jadwiga. Mie-rze-
jewska) oraz udział w „Dniach Mło-
dości” w Kruszwicy nad Jeziorem Go-
pło. Oprócz tego zespół występował 
w Limanowej, Nowym Sączu, Kryni-
cy, Krako-wie z okazji obchodów świąt 

państwowych i  innych uroczystości. 
Za zdobyte nagrody pieniężne pod-
czas tych wyjazdów zakupiliśmy kil-
ka spódnic i góralskich spodni.

Ile osób liczył na początku ten ze-
spół?
- Na początku było to kilkanaście osób, 
ale jak się zaczęły wyjazdy, wówczas 
grupa liczyła około 30 osób.

Dlaczego po dwóch latach zrezygno-
wała Pani z pracy w świetlicy i prowa-
dzenia zespołu?
- Gdy ten nasz zespół zaczął być słyn-
ny, pewnego razu podeszła do mnie 
kierowniczka Szkoły Podstawowej 
w  Kamienicy, pani Karolina Czu-
łowska, i  mi zaproponowała etat na-
uczyciela w  jej szkole, a  przy okazji 
zorganizowanie szkolnego zespołu re-
gionalnego. Argumentowała to tym, 
że w świetlicy praca z młodzieżą jest 
trudniejsza niż w szkole z dziećmi. Po-
wiedziała mi; po co pani ma się z nimi 
szarpać, jak w szkole są dzieci gotowe 
i  pani tylko zarządzi i  wszystko bę-
dzie jak należy. Po przejściu do szko-
ły dalej współpracowałam z zespołem 
Gorce, zwłaszcza przy tworzeniu no-
wego repertuaru, ale kierowanie nim 
i  świetlicę przekazałam Anastazji Ja-
wor. Od roku 1958 patronat nad Gor-
cami przejęła Gminna Spółdzielnia 
w  Kamienicy. Prezes tej spółdzielni 
Franciszek Wąchała był wielkim en-
tuzjastą zespołu i  został jego kierow-
nikiem organizacyjnym. Ja wówczas 
poza nauczaniem swój czas całkowicie 
poświęciłam dziecięcej grupie regio-
nalnej, którą utworzyłam przy Szkole 
Podstawowej w Kamienicy. 

Czyli można powiedzieć, że zespół 
Gronicki to było Pani takie szkolne 
dziecko?
- Tak, nazwę sama wymyśliłam od 
Gronia, bo ta nazwa w Kamienicy bar-
dzo często występowała w różnych od-
mianach. Przyjęliśmy ją po kilku la-
tach naszej działalności, na początku 
nazywaliśmy się dziecięcym „kółkiem 
tanecznym” z Kamienicy. 

Z ogromnymi sukcesami prowadziła 
Pani ten zespół przez 34 lata, od 1954 
do przejścia na emeryturę w  roku 
1988. Myślę, że treści tego „bycia” 
starczyłoby na kilka opowiadań, jed-
nak na użytek naszego czasopisma 

proszę Panią o  skrótowy obraz tej 
działalności?
- Ten zespół składał się z  uczniów 
Szkoły Podstawowej w  Kamienicy. 
W najlepszych latach jego działalności 
należało do niego prawie 80 uczniów. 
W kronice tego zespołu napisane jest, 
że w roku 1969 grupa liczyła 78 dzieci. 
Na początku pani Czułowska pomogła 
mi przy zorganizowaniu tego zespo-
łu i  skierowała do mnie nauczyciela 
Józefa Dudę, który na próbach przy-
grywał nam na akordeonie. Później, 
gdy zaczęliśmy wyjeżdżać, przygry-
wał on nam wraz z kapelą na skrzyp-
cach. Na początku nie mieliśmy stro-
jów , pożyczaliśmy je od mieszkańców 
Kamienicy - najtrudniej było ze stro-
jami dla chłopców. Początkowo wy-
stępowali oni w  o  wiele za dużych 
spodniach chłopcow z  zespołu Gor-
ce. Po jakimś czasie zainteresował się 
nami limanowski inspektor oświaty 
Jan Czeczutka i  zakupił dla zespołu 
stroje i  instrumenty. Był on troskli-
wym opiekunem i przyjacielem zespo-
łu Gronicki, takim, jakim dla Gorców 
był prezes GS-u Franciszek Wąchała. 
Józef Duda (zwany profesorem) zor-
ganizował góralską kapelę w   skła-
dzie: profesor Duda, Tadeusz Hudzicki 
oraz bracia Świstakowie - Jan i Stani-
sław. Później do kapeli doszli inni, Jó-
zef Mrówka, Tadeusz i Piotr Wąchało-
wie oraz Jan Gromala. Często podczas 
występów przygrywali nam na basach 
Władysław Kulig lub Franciszek Wą-
chała. Myślę, że przez zespół Gronic-
ki przewinęło się ponad 300 uczniów 
kamienickiej szkoły.

Zespół Gronicki był laureatem wielu 
konkursów i zdobył wiele nagród, sła-
wiąc swoją szkołę i Kamienicę w ca-
łej Polsce.
- Zespół przez te lata przeżywał swoje 
wzloty i trudności, bo wiele trudu trze-
ba było włożyć, by wyćwiczyć dzie-
ciaki, a po kilku latach, gdy kończy-
ły naukę w naszej szkole, trzeba było 
się pożegnać. Często stanowiły nary-
bek dla zespołu Gorce, ale też niektó-
rzy członkowie zespołu wyjeżdżali 
w świat i kończyli swą przygodę z tu-
tejszym folklorem. Pierwszym naszym 
sukcesem było zdobycie w 1955 r. II 
miejsca w  eliminacjach wojewódz-
kich. Później, a  zwłaszcza w  latach 
70–tych XX wieku prawie corocznie 
był on laureatem różnych festiwali na 
szczeblu powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Był między innymi 

rozmoWa z ...
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dwukrotnym laureatem i   zdobywcą srebrnej i  brązowej 
„Jodły” na ogólnopolskim festiwalu dziecięcym w Kielcach. 
Kilkakrotnie był nagrywany w Polskim Radiu i Polskiej Te-
lewizji. Corocznie też dawał kilkanaście występów na te-
renie całej Polski. Po przejściu na emeryturę przekazałam 
w pełnym rozkwicie zespół Gronicki nauczycielom naszej 
szkoły Zofii i Janowi Gromalom. 
 

Pewno wiodłaby Pani spokojne życie na emeryturze, gdy-
bym w  roku 1998 nie poprosił Panią o  poprowadzenie 
(jako kierownik artystyczny) Zespołu Regionalnego „Gor-
ce”?. 
- Sama nie wiem, dlaczego wtedy Panu uległam.
 

Bo przewidziałem, że to będzie złoty okres dla zespołu 
Gorce i pamiętam, jak na pierwszej próbie zwróciła Pani 
uwagę, że jeżeli ten zespół ma dalej istnieć, musi mieć 
narybek i dlatego też powstały „Młode Gorce”. No i przy-
szły wraz z Panią sukcesy, pamięta Pani jakie?
- Gdy spojrzę w kajet, to Panu powiem. Tak, w roku 1999 
zespół zdobył na Festiwalu Górali Polskich w  Żywcu 
I miejsce w postaci „Złotego Serca” i został zakwalifiko-
wany na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Gor-
skich do Zakopanego, gdzie zdobył nagrodę specjalną, zaś 
kapela nasza zdobyła tam II miejsce - „Srebny Zbyrcok” 
- zaraz po kapeli z Cypru. Grupa śpiewacza dziewcząt z   
zespołu też zdobyła I miejsce w Żywcu. Jak dobrze pamię-
tam, zespół był też kilkakrotnym laureatem festiwalu „Li-
manowska Słaza”. 

Tak, zgadza się - było tych sukcesów zespołu Gorce 
w owym czasie dużo więcej. W roku 2003 przygotowała 
Pani - wraz z etnografem panią Magdaleną Kroh - wielkie 
widowisko pt. „Wesele Górali Gorczańskich” wystawione 
w sądeckim skansenie, gdzie główne role grali członko-
wie Zespołu Regionalnego Gorce. 
- Tak się chyba tym przejęłam, że podczas tego wesela 
w skansenie dostałam zawału i na tym się nasza współpra-
ca, panie Mietku, skończyła.

Tak się na Panią jeden lekarz uwziął, że minęło już od tego 
zdarzenia 14 lat, a my dalej się spotykamy.
- On mi wtedy po półgodzinnej reanimacji uratował życie.

Jakie jeszcze ma Pani wspomnienia z tego okresu?
- Bardzo miło wspominam współpracę ze śp. Franciszkiem 
Kurzeją z Kiczni, który był wówczas prymistą naszego ze-
społu. Był to prawdziwy wirtuoz skrzypiec. Pamiętam jego 
słowa, gdy wracaliśmy z występu, chyba z Poznania, powie-
dział mi wówczas tak: lubio Wom grać, bo piyknie śpiywo-
cie, a Poni sie na tym zno. Było to najwyższe uznanie dla 
zespołu i dla mnie. Bardzo mile wspominam też występ ze-
społu Gorce podczas wizyty Ojca Świętego w Starym Sączy 
w roku 1999 oraz nagranie wraz z innymi zespołami płytę 
dla Ojca Świętego „Życzymy, życzymy”.

Pani Rozalio, dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia.
M. Marek

Pani Rozalia z zespołem GRONICKI - 1967 r.
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z Życia ParaFii

Jubileusz 25-lecia Kaplicy 
w zasadnem
20 sierpnia 2017 r. odbyła się uroczystość 25-lecia poświęcenia Kaplicy w Zasad-
nem. Mszy św. w obecności wielu kapłanów przewodniczył Pasterz naszej diece-
zji Ks. Biskup Andrzej Jeż. Eucharystia była czasem dziękczynienia Panu Bogu za 
dar świątyni i tych wszystkich, którzy ją wznieśli oraz każdego dnia troszczą się 
o jej rozwój i piękno. (ks. A. Król)
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sługa Boży ks. Józef Kurzeja został 
pośmiertnie odznaczony przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Krzy-
żem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. Odznaczenie przy-
znane zostało „za wybitne zasługi we 
wspieraniu przemian demokratycz-
nych w Polsce, za niesienie posługi 
duszpasterskiej osobom represjono-
wanym i więzionym w czasie stanu 
wojennego”.

5 listopada odbyła się uroczystość przeka-
zania otrzymanego odznaczenia do Zasadne-
go, miejscowości, z której wywodzi się Słu-
ga Boży. O godz. 10.00 miała miejsce Msza 
święta, której przewodniczył ks. prałat Kazi-
mierz Pach. Następnie odbyła się laudacja oraz 
projekcja poświęconego ks. Józefowi filmu do-
kumentalnego pt. „Człowiek wielkiego serca” 
w reżyserii Jerzego i Krzysztofa Ridananów.

Krzyż Komandorski 
dla ks. Józefa Kurzei

odwiedziny w domu matki
16 września 2017 r. 30 osobowa grupa dziewcząt i chłopców, wraz ze swoimi opiekunami - s. Katarzyną i ks. 
Antonim, udała się do sanktuarium Matki Bożej Czarnopotockiej, aby jej powierzać piękną posługę przy ołta-
rzu, a także modlić się za swoją rodzinę. (ks. A. Król)
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„różaniec do granic” -  modlitwa w szczawnicy
7 października 2017 r. około 90 osób z naszej Parafii udało się do Szczawnicy na ogólnopolską ini-
cjatywę modlitewną zatytułowaną „różaniec do granic”. Tam we wspólnocie naszych rodaków oraz 
ku miłemu zaskoczeniu licznej obecności mieszkańców Słowacji wierni powierzali losy naszej ojczy-
zny i świata Pani różańcowej. (ks. A. król)

Pielgrzymka 

do częstochowy

Nasza młodzież 

na synaju

28 października 2017 r. grupa Dziewczęcej służby 
Maryjnej wraz z rodzicami oraz swoją opiekunką s. 
Katarzyną udała się na pielgrzymkę do Częstochowy. 
Wyjazd był piękną okazją do powierzenia siebie Jasno-
górskiej Pani. Pielgrzymi w pełni wykorzystali czas 
przede wszystkim na modlitwę: rozważanie Drogi Krzy-
żowej oraz Mszę Świętą w Kaplicy Matki Bożej. nie 
zabrakło go również na zwiedzanie sali Rycerskiej, 
skarbca czy Arsenału.

23 września 2017 r. młodzież z całej naszej diecezji 
przyjechała do Limanowej, aby wziąć udział w kolejnym 
już wspólnym modlitewnym spotkaniu, które rozpoczęło 
duchowe przygotowania do ŚDM w Panamie w 2019 r. 
Pośród około 4 tysięcznej liczby młodych była również 
kamienicka Grupa Młodzieżowa „Effatha”.

z Życia ParaFii



Pielgrzymka 
po sanktuariach maryjnych
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W dniach 30 IX – 1 X 2017 r. odbyła się pielgrzymka po sanktuariach Maryjnych w naszej Ojczyźnie. Uczestni-
czyło w niej 86 osób dorosłych. Pątnicy powierzali swoje intencje Matce Bożej. 
Pielgrzymka była również okazją do bliższego poznania świętych miejsc, mocno związanych z kultem Maryjnym. 
(ks. A. Król)



Kamienica gościła uczestników 
Kongresu Kultury regionów
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W czwartek, 19 paździer-
nika Kamienica gościła 
uczestników III Kongresu 
Kultury Regionów, któ-
rego organizatorem było 
Małopolskie Centrum 
Kultury Sokół w Nowym 
Sączu. 

Przez cztery dni, od 17 do 20 paź-
dziernika, Nowy Sącz stał się areną 
debaty poświęconej kulturze regio-
nalnej w  Polsce. Wszystko za spra-
wą III Kongresu Kultury Regionów, 
który w  tym roku odbył się pod ha-
słem „NOWORODAK, czyli transmi-
syjna płodność dziedzictwa”. Udział 
w nim wzięli regionaliści, naukowcy, 
historycy, miłośnicy i  znawcy folk-
loru - zajmujący się na co dzień pro-
blemami związanymi z dziedzictwem 

kulturowym. 
W ramach kongresu odbyły się warsz-

taty terenowe w Kamienicy. W siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Kultury zaję-
cia pt. „By pozostać sobą” prowadził 
Krzysztof Trebunia-Tutka; architekt, 
muzyk, pedagog. Z urodzenia i zamiło-
wania - góral i zakopiańczyk, hołdujący 

t r a d y -
cji i walczący o jej 
przetrwanie. 

N a t o m i a s t 
w  sali Klubu Se-
niora warsztaty 
pn. „Pieśni „inne”, 
c z y l i  z a d o m o -
wione imigrant-
ki” prowadziła dr 
Weronika Groz-
dew-Kołac ińska 
- etnomuzykolog, 
k ie row n ik  Pra-
cowni Etnomuzy-
kologii Instytutu 
Sztuki PAN oraz 

współzałożycielka i prezes Polskiego 
Seminarium Etnomuzykologicznego.

Po warsztatach uczestnicy udali się 
na poczęstunek do karczmy Młyn. Tu-
taj przywitała ich nasza góralska ka-
pela i KGW z Kamienicy Górnej, któ-
re przygotowało regionalne przysmaki 
i pokaz obróbki wełny”. S.F.

Kultura
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Festiwal zgromadził 11 zespołów regionalnych Beski-
du Wyspowego ukazujących folklor i tradycje Zagórzan, 
Białych Górali, Kliszczaków, Lachów i Podhalan. Wy-
stępy zespołów oceniała komisja w składzie: Marek Har-
baczewski - choreograf, Benedykt Kafel - etnograf, Piotr 
Lulek - regionalista, muzyk. (red)

17 września 2017 r. w Mszanie Dolnej odbył 
się VII Festiwal Zespołów Regionalnych Be-
skidu Wyspowego „Beskidzka Podkówecka”, 
kończący tegoroczną akcję Odkryj Beskid 
Wyspowy. Naszą gminę reprezentował Ze-
spół Regionalny GORCE, który został nagro-
dzony II miejscem.

Gorce nagrodzone 
drugim miejscem
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Kultura

Sukcesem zakoń-
czył się występ Gru-
py Śpiewaczej GOR-
CE, działającej przy 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kamienicy 
podczas 51. Saba-
łowych Bajań w ra-
mach Festiwalu Folk-
loru Polskiego, który 
odbył się w dniach 9 
- 13 sierpnia 2017 r. 
w Bukowinie Tatrzań-
skiej.
Grupa w składzie: 
Elżbieta Citak, Anna 
Drabik, Karolina Dra-
bik, Maria Dudzik i 
Irena Hyrc wyśpie-
wała II miejsce w 
konkursie śpiewu 
grupowego na tym 
prestiżowym festiwa-
lu. (red)

sukces na sabałowych Bajaniach

27 września br. 69 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny w Ognisku 
Muzycznym, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.

Wszystkich zebranych uczniów, nauczycieli i rodziców przywitał dyrektor 
GOK – Mieczysław Marek, kierując słowa zachęcające do podejmowania no-
wych wyzwań, zapału do nauki i pracy, wytrwałości w zdobywaniu umiejętności.

Cykl w ognisku zajęć trwa od października do czerwca i obejmuje indywi-
dualne lekcje wokalne, gry na wybranym instrumencie oraz zajęcia grupowe z 
umuzykalnienia.  Najzdolniejsi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w róż-
norodnych festiwalach i konkursach. (red)

rozpoczęcie roku 
w ognisku muzycznym
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W przeglądzie wzięło udział 8 KGW 
z Powiatu Limanowskiego, w tym Koło 
Gospodyń Wiejskich ze Szczawy - re-
prezentujące naszą gminę. Uczestnicz-
ki przeglądu zaprezentowały się w czte-
rech konkursach: potraw regionalnych, 
rękodzieła artystycznego, pieśni ludo-
wej, widowisk obyczajowych.

Wysoki poziom artystyczny i  kuli-
narny zaprezentowały członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich ze Szczawy, któ-
re za przygotowaną potrawę regionalną: 

Kwaśnica z  żeberka-
mi; rękodzieło: ekspona-
ty wykonane metodą bi-
bułkarską i  szydełkową; 
pieśni ludowe: „W ciom-
nym lesie”, „Hej spopod 
łokionecka”, „O  wiosce 
Szczawskiej” i  scenkę 
obyczajową „Łuskanie 
grochu” w  ostatecznej 
klasyfikacji przeglądu za-
jęły drugie miejsce. (red)

KGW ze szczawy 
na drugim miejscu w powiecie

3 września 2017 r. w Dobrej odbył się XVII Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego  
Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego. 
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Kultura

Nagrodzeni na limanowskiej słazie

Pięknie zaprezentowali się artyści ludowi z naszej 
gminy podczas 43. Festiwalu Folklorystycznego „Li-
manowska Słaza”, zostając laureatami tej artystycz-
nej imprezy.

W dniach od 21 - 24 września br., w Limanowskim Domu 
Kultury odbywał się Festiwal Folklorystyczny „Limanowska 
Słaza”. Podczas 43. edycji festiwalu przed komisją konkurso-
wą i publicznością wystąpiło blisko 800 wykonawców, spo-
śród których liczne grono stanowili artyści ludowi z gminy 
Kamienica.

Występujących oceniała komisja w składzie: Aleksandra 
Szurmiak-Bogucka - etnomuzykolog, Benedykt Kafel - et-
nograf, Artur Czesak - językoznawca oraz Michalina Wojtas 
- choreograf.

Przedstawiciele naszej gminy zdobyli w poszczególnych 
kategoriach następujące miejsca:
•	 GAWĘDZIARZE - kategoria dziecięca: I miejsce - Ma-

teusz Cepielik z Zasadnego.
•	 GRUPY ŚPIEWACZE - kategoria dorosłych: I miejsce - 

Żeńska Grupa Śpiewacza CYRWONE KOROLE z Ka-
mienicy; kategoria młodzieżowa: II miejsce - Chłopięca 
Grupa Śpiewacza z Zasadnego.

Ponadto komisja zakwalifikowała Grupę Śpiewaczą CYR-
WONE KOROLE na 52. Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, 
Instrumentalistów, Drużbów i Starostów Weselnych „Saba-
łowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej, który odbędzie się 
w sierpniu 2018 r. 
•	 INSTRUMENTALIŚCI LUDOWI - kategoria dzie-

cięca (w grupie gry na skrzypcach): I miejsce - Szy-
mon Citak z Kamienicy; w grupie gry na heligonkach 
II miejsce zajął Wojciech Citak z Kamienicy.

•	 ŚPIEW SOLOWY - kategoria dziecięca: I miejsce - Ka-
rolina Augustyn z Zasadnego.

•	 MUZYKI LUDOWE - kategoria młodzieżowa: II miej-
sce - Muzyka ZASADNIOKI z Zasadnego.

•	 ZESPOŁY REGIONALNE - kategoria dorosłych: III 
miejsce - Zespół Regionalny GORCE, działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy; kategoria 

dziecięca: III miejsce - Dziecięcy Zespół Regionalny 
ZASADNIOKI z Zasadnego.

W protokole konkursowym komisja podkreśliła duże zna-
czenie festiwalu folklorystycznego „Limanowska Słaza” dla 
aktywizacji ruchu regionalnego Ziemi Limanowskiej, przyzna-
jąc, że: Wieloletni warsztatowy charakter festiwalu w widoczny sposób 
przyczynił się do stale wzrastającego merytoryczno-artystycznego po-
ziomu występujących grup i wszystkich wykonawców.  S.F.

Muzyka ZASADNIOKI

Chłopięca Grupa Śpiewacza z Zasadnego
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Dziecięcy Zespół Regionalny ZASADNIOKI

Karolina Augustyn Mateusz Cepielik Szymon Citak Wojciech Citak

Grupa Śpiewacza CYRWONE KOROLE
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W gronie twórców

Danuta Smajda urodziła się w roku 1974. Mieszka w zbludzy. razem z mężem 
Leszkiem wychowują dwójkę dzieci. Pracuje jako ekspedientka, jednakże jej pasją 
jest szydełkowanie. Tworzy różnego rodzaju serwety i obrusy. Nauczyła się tego od 
mamy Władysławy Majewskiej, byłej członkini koła Gospodyń Wiejskich w zblu-
dzy, która robiąc na 
drutach, na szydeł-
ku oraz wykonu-
jąc piękne kwiaty 
z bibuły, przekazała 
córce swój talent. 
swoją pasję, pani 
Danuta rozwijała już 
od dziecka. W każ-
dą kolejną pracę 
wkładała wiele ser-
ca. szydełkowanie 
jest dla niej satys-
fakcją, wyciszeniem 
oraz wypełnieniem 
każdego wolnego 

czasu. Uważa, że szydełkowanie jest cząstką kultury 
ludowej, którą należy pielęgnować oraz przekazywać 
z pokolenia na pokolenie. swoje dzieła prezentowa-
ła kilkakrotnie na różnych wystawach m.in. w izbie 
regionalnej podczas Dni Gorczańskich w kamienicy 
oraz w Powiatowej Bibliotece w Limanowej. 

Janina Udziela urodziła się w 1957 roku w szczawie. razem z mężem Józefem 
mają trzy córki i jednego syna oraz pięcioro wnucząt. z wykształcenia jest kelner-
ką, jednakże długie lata pracowała jako listonosz. Jest członkinią koła Gospodyń 

Wiejskich w szczawie. Jako twórczyni ludowa zajmuje się szydełkowaniem, haftem 
krzyżykowym oraz techniką kanzashi. Pracę tę połączyła z majsterkowaniem - np. 
wykonuje przykuwające uwagę karmniki dla ptaków, różnego rodzaju skrzyneczki 

ozdobione 
tradycyjnym 
materiałem 
góralskim, 

bombki 
świątecz-
ne i wiele 

innych. 
rękodzie-
łem arty-
stycznym 

pani Janina 
zajmowała 
się już od 

dziecięcych 
lat, a nauczyła się tego najpierw w szkole na 
zajęciach praktycznych, a później od swojej 

mamy, która była krawcową - szyła piękne 
suknie ślubne, robiła na drutach swetry, 

skarpety. sama też bardzo interesowała się 
tym rękodziełem i każdą wolną chwilę spę-
dzała na robieniu swoich ulubionych prac. 

Twórczość dla pani Janiny to sposób na 
wypełnienie każdego wolnego czasu.(e.c.)

Pasja, która przynosi wyciszenie

Jej prace przykuwają uwagę

Kultura



W duchu bezpieczeństwa i prze-
ciw uzależnieniom

W  ramach kampanii społecznej 
Trzeźwa Małopolska „NO PROMIL, 
NO PROBLEM” 26 października br. 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy 
(uczniowie klas V-VII i oddziały gim-
nazjalne) wzięła czynny udział w akcji 
„Marsz Trzeźwości”, 
podczas którego 
przedstawicie-
le społeczno-
ści szkolnej 
w r ę c z a -
li kontro-
l ow a ny m 
k i e r o w -
com oraz 
przechod-
niom ulot-
ki, liczydełka 
promili, balo-
ny. Koordynato-
rem szkolnych dzia-
łań była mgr Iwona Dominik. 

Kierowco - bądź trzeźwy
30 października, uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Szczawie uczestni-
czyli w marszu promującym trzeźwość. 
Włączyli się czynnie w kampanię spo-
łeczną TRZEŹWA MAŁOPOLSKA - 
z powagą i poczuciem współodpowie-
dzialności przystąpili do wszystkich 

działań związanych z  akcją, m.in. 
przygotowując plakaty i  transparenty 
kampanijne.

Akcją w szkole koordynowały Mag-
dalena Chlipała i Katarzyna Majchrzak 
- Duda.

W Zasadnem bezpromilowo
8 listopada udział w  MARSZU 

TRZEŹWOŚCI wzięli uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Zasadnem. Dzieci 
pod opieką dyrektor szkoły Bożeny 
Gierczyk, wychowawców oraz funkcjo-
nariuszy KPP z  Limanowej przema-
szerowali z transparentami, na których 

widniały hasła ukazujące konsekwen-
cje jazdy w stanie po spożyciu alkoho-
lu. Uczestnicy akcji, zatrzymującym się 
do kontroli drogowej kierowcom - dzię-
kując za ich odpowiedzialną postawę - 
wręczali kampanijne gadżety.

Tegoroczną akcję  wspomagali  Poli-
cjanci z  KPP w  Limanowej i  PP w  Ka-
mienicy.  Pat ronat  nad akc ją gminną 
objął Wójt Gminy Kamienica dr Wła-
dysław Sadowski. Ambasadorem zosta-
ła Zof ia Kuchnia - Pełnomocnik Wójta 
ds. Prof ilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. (red)

szkolna profilaktyka uzależnień
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rÓŻNe



Od września 
czwartoklasi-
ści ze Szkoły 
Podstawowej 
nr 2 w Kamie-
nicy rozpoczęli 
realizację 
Małopolskiego 
Projektu Nauki 
Pływania „Już 

pływam”.  Dzieci w ramach realizowanego 
programu oswajają się z wodą i zdobywają 
podstawowe umiejętności pływackie, a także 
poznają zasady bezpiecznego zachowania 
się w wodzie.

Głównym celem akcji jest popularyzacja wśród dzieci na-
uki pływania oraz poznanie podstawowych zasad bezpiecz-
nego zachowania się nad wodą,  a tym samym ograniczenie 
w ten sposób statystyki utonięć. Ważną rzeczą jest także pro-
pagowanie wśród dzieci i młodzieży sportowej rywalizacji, 
upowszechnianie kultury fizycznej, mobilizowania dzieci do 
podjęcia działań w zakresie poprawy umiejętności pływac-
kich.. (red)

Projekt „Już pływam” 

w sP 2 w Kamienicy
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Projekty grantowe
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Przy-
jazna Ziemia Limanowska” informuje, że w roku 
2018 planowane są do realizacji następujące pro-
jekty grantowe:

•	 Publikacje dotyczące obszaru LGD
Zakres tematyczny: promowanie obszaru, produktów, 

usług lokalnych; zachowanie dziedzictwa lokalnego; na-
kład minimum 1 000 egzemplarzy oraz udostępnienie pu-
blikacji w formie elektronicznej na stronie internetowej. 

Grantobiorcami projektu mogą być: LGD/osoby fizycz-
ne, osoby prawne (z wyłączeniem prowadzących działal-
ność gospodarczą. 

Wysokość pomocy od 30 000,00 zł do 50 000,00 zł (do 
100 %). Wysokość grantu wynosi 300 000,00 zł.

•	 Kultywowanie dziedzictwa kulinarnego regionu
Zakres tematyczny: szkolenie, warsztat, spotkanie, fe-

styn, akcja społeczna itp.; zakup rzeczy i środków trwałych 
stanowi nie więcej niż 50% kosztów; promowanie obszaru, 
produktów, usług lokalnych; wzmocnienie kapitału spo-
łecznego; zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

•	 Tworzenie infrastruktury niezbędnej do propago-
wania zdrowego stylu życia

Zakres tematyczny: warsztat, spotkanie, festyn; tworze-
nie infrastruktury rekreacyjnej; zajęcia dla grup minimum 

10-osobowych; zakup rzeczy i  środków trwałych stano-
wi nie więcej niż 80% kosztów; wzmocnienie kapitału 
społecznego.

•	 Zachowanie i promocja muzycznego dziedzictwa 
obszaru LGD

Zakres tematyczny: warsztaty, festyny, akcje społecz-
ne itp.; promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych; 
wzmocnienie kapitału społecznego; zachowanie dziedzic-
twa lokalnego; zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie 
więcej niż 70% kosztów niezbędnych do funkcjonowania.

Grantobiorcami wymienionych pozostałych trzech pro-
jektów mogą być: LGD/osoby fizyczne, osoby prawne 
(z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą) 
oraz JSFP. Wysokość pomocy każdego z projektów zawiera 
się w kwotach od 20 000,00 zł do 50 000,00 zł (do 100 %). 
Wysokość poszczególnych grantów wynosi 300 000,00 zł.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapozna-
nia się z informacją o projektach grantowych, które będą 
realizowane w przyszłym roku przez Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

rozpoczęcie 
nowego roku 
szkolnego
4 września 2017 r. 
uczniowie wszystkich 
szkół przywitali nowy 
rok szkolny. Tradycyj-
nie, jak co roku, wraz 
z  rodzicami i  pedago-
gami, uczestniczyli w nabożeństwach, po któ-
rych udali się na uroczyste akademie i spotkania 
z wychowawcami.

naukę po wakacjach w naszej gminie rozpoczęło1223 
uczniów. największą grupę stanowią uczniowie podsta-
wówek - 731. W klasach gimnazjalnych kontynuuje na-
ukę 188 uczniów, zaś do przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 304 
dzieci.

Rok szkolny 2017/2018 potrwa do 22 czerwca. Ucznio-
wie dni wolne od nauki będą mieli m. in. podczas bożo-
narodzeniowej przerwy świątecznej (od 23 grudnia do  
1 stycznia) oraz na Wielkanoc (od 29 marca do 3 kwiet-
nia). Ferie zimowe w województwie małopolskim będą 
trwały od 12 do 25 lutego. S.F. 

rÓŻNe
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29 sierpnia 2017 r. w  Kamieni-
cy Dolnej odbyło się plenerowe 
spotkanie w  ramach projektu 
pn. „Wolontariat - Twoją szan-
są na sukces!” (II edycja projek-
tu realizowanego przez Stowa-
rzyszenie „Razem dla Regionu” 
z Limanowej). 

Projekt jest częścią zadania publicz-
nego Województwa Małopolskiego 
w dziedzinie promocji i organizacji wo-
lontariatu w 2017 r.

Głównym celem projektu jest zła-
godzenie problemu niskiego stopnia 
aktywności wolontarystycznej wśród 
mieszkańców i organizacji pozarządo-
wych z terenu Województwa Małopol-
skiego - zwłaszcza na wsi i w małych 
miastach. Autorzy działań projekto-
wych zakładają podniesienie wiedzy 
i umożliwienie mieszkańcom zaangażo-
wania się w działania wolontarystyczne 
oraz wsparcie formalnych i nieformal-
nych organizacji pozarządowych.

W spotkaniu, które odbyło się w ple-
nerze, uczestniczyły dzieci i młodzież 
z Kamienicy oraz Zalesia wraz opie-
kunami: Marią Winkiewicz, Elżbietą 
Citak i Anetą Wierzycką (pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury). W orga-
nizację tego przedsięwzięcia włączyli 
się także: Bernadeta Chlipała - prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kamienicy Dolnej oraz Hilary Ma-
jewski - radny gminy Kamienica.

Spotkanie rozpoczęło się od wystą-
pienia Iwony Kuzak - skarbnika Sto-
warzyszenia „Razem dla Regionu” oraz 
Eweliny Król - pracownika Stowarzy-
szenia, które przedstawiły główne cele 
projektu oraz omówiły i wyjaśniły po-
jęcie wolontariatu, wolontariuszy, ak-
cji charytatywnych, znanych polskich 
wolontariuszy czy cech, jakie powinien 
posiadać wolontariusz.

Następnie odbyły się zajęcia prak-
tyczne - praca indywidualna i  pra-
ca w grupach, podczas której uczest-
nicy ćwiczeń musieli podawać cechy, 
jakie powinien posiadać wolontariusz, 

a  także dopasować hasła (słowa), któ-
re przybliżają ideę wolontariatu. Za-
bawa w  kalambury także rozbudzi-
ła wyobraźnię zebranych i  wprawiła 
w przyjazną, luźną atmosferę podczas 
zajęć.

Dodatkową at rakcją spotkania 
było wspólne ognisko, które mia-
ło na celu integrację wewnątrz oraz 
międzypokoleniową.

Wszyscy uczestnicy imprezy plene-
rowej otrzymali materiały edukacyj-
ne związane z tematyką poruszaną na 
spotkaniu oraz gadżety Stowarzyszenia 
„Razem dla Regionu”. (red) 

spotkanie w ramach projektu  
„Wolontariat - twoją szansą na sukces” 
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Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym

sPort

rywalizowali o tytuł 
mistrza gminy

Gminne Igrzyska Dzieci

Piłka nożna

4 października 2017 r. w Kamienicy odbyły się 
Gminne Igrzyska Dzieci w Piłce Nożnej Dziew-
cząt i  Chłopców szkół podstawowych. Wystą-
piły w nich 3 drużyny dziewcząt i 6 zespołów 
chłopców.

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy, 
drugie miejsce wywalczyła ekipa ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kamienicy, a  trzecie przypadło dla 
zespołu ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Wśród chłopców zwyciężył zespół ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Kamienicy, który w finałowej roz-
grywce pokonał po rzutach karnych drużynę z Za-
lesia. Trzecie miejsce zdobyli chłopcy ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Szczawie, IV m. - SP Zasad-
ne, V m. - SP 2 Kamienica, VI m. - SP 2 Szczawa.

5 października br. w Zalesiu rozegrano Gmin-
ne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w  Halowej 
w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców (roczniki 
2002/2003/2004).

Najlepiej w  turnieju poradziły sobie drużyny 
z Zalesia, zajmując pierwsze miejsca w kategoriach 
dziewcząt i  chłopców. Drugie miejsce przypadło 
drużynom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamie-
nicy, a na trzecim miejscu uplasowały się zespoły 
ze Szkoły Podstwowej nr 1 w Szczawie. 

Tenis stołowy

7 listopada br. w  sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Szczawie rozegrano Gminne 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym 
(roczniki 2002/03/04). 

W  turnieju drużynowym dziewcząt pierwsze 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zalesiu, nato-
miast wśród chłopców zwyciężyła drużyna ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Kamienicy.

W klasyfikacji indywidualnej zwycięzcami tur-
nieju zostali: Weronika Radziszewska (SP nr 2 
w Szczawie i Józef Wąchała (SP nr 1 w Kamieni-
cy).  S.F.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
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trening czyni mistrza – spotkanie z Jerzym dudkiem

Wtorek 12 września 2017 r. Ten dzień 
zapisze się na długie lata w pamięci 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Bohaterów Warszawy w  Kamienicy, 
jak i zawodników MUKS Halny. 

To właśnie w  murach Kamienickiej Jedynki 
wójt gminy Kamienica - dr Władysław Sa-
dowski, dyrektor szkoły - Lidia Piotrowska, 
wicedyrektor Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego Powiatu limanowskiego - Fe-
liks Piwowar i trener Janusz Piotrowski po-
witali sportową gwiazdę światowego forma-
tu - Jerzego Dudka. 
Podekscytowani uczniowie z niecierpliwo-
ścią czekali na spotkanie z prawdziwą legen-
dą piłki nożnej, jednym z najbardziej zna-
nych polskich piłkarzy, zawodnikiem m.in. 
Feyenoordu Rotterdam, FC Liverpoolu, Re-
alu Madryt. Wszyscy pamiętamy finałowy 
mecz Ligi Mistrzów z 2005 roku przeciw-
ko AC Milan, w  którym dzięki trzykrot-
nej obronie w  serii rzutów karnych, wraz 
z drużyną FC Liverpool - Jerzy Dudek zdo-
był Puchar Europy. Interwencję bramkarza 
podczas rzutów karnych uznano za trzecią 
najefektowniejszą paradę bramkarską w hi-
storii piłki nożnej - słynny Dudek dance.
Podczas kilkugodzinnego spotkania z mło-
dzieżą, Jerzy Dudek chętnie odpowiadał na 
wszystkie nurtujące dzieci pytania... Opo-
wiedział zawodnikom i uczniom o począt-
kach swojej przygody z piłką nożną, karie-
rze, grze w Realu Madryt, FC Liverpoolu 
i w barwach reprezentacji Polski, swoich pa-
sjach i hobby. 
Przekazał dzieciom wiele cennych wskazó-
wek wynikających z  jego własnego życio-
wego doświadczenia. Opowiedział o drodze 
skromnego chłopaka z małej górniczej miej-
scowości Knurów na największe areny spor-
towe świata. Podkreślił, że konsekwentne 
dążenie do celu, podążanie za marzeniami i wiara we wła-
sne siły - leży u podstaw każdego sukcesu. Każde działanie 
musi być wsparte ciężką pracą i treningiem. Trzeba budo-
wać swoją przyszłość krok po kroku, dając z siebie wszyst-
ko i pamiętając równocześnie, że sport, a w szczególności 
piłka nożna jest grą drużynową, trzeba walczyć o „tu i te-
raz” - zachować skromność i szacunek. 
Kolejnym - i zarazem długo wyczekiwanym przez wszyst-
kich - punktem spotkania była możliwość wspólnego tre-
ningu młodych piłkarzy z MUKS „Halnego” z mistrzem.
Jesteśmy przekonani, że spotkanie i  wspólny trening ze 
wspaniałym sportowcem i człowiekiem zaowocuje w przy-
szłości tym, że tak jak Jerzy Dudek, jakiś skromny chłopak 
z Kamienicy, będzie na ustach całego sportowego świata, 
wygrywając kolejne trofea piłkarskie - bo cytując Jerzego 
Dudka Wszystko jest możliwe i przyszłość należy do was.
Dziękujemy Firmie Orange (Kluby Sportowe Orange), wła-
dzom samorządowym Kamienicy, MOS PL w Limanowej, 

dzieciom, rodzicom i  na-
uczycielom za wspania-
łe przyjęcie Jerzego Dudka 
w naszej szkole. 
Wszyscy jesteśmy pod uro-
k iem osobowości Jerzego 
Dudka - tak napisała mama na-
szego zawodnika na facebooku: 
„To był dobry czas dla dzieci, dobry 
czas dla marzeń rozkwitających w  ich 
sercach i rodzącej się pasji z pragnienia tego, kim chce się 
być, o to żeby zawsze walczyć o siebie, o to co jest dla nas 
ważne. W trakcie spotkania zawodnicy MUKS Halny Ka-
mienica mogli posłuchać Pana Jerzego, zadać mu pytania, 
otrzymać autograf ”. A najbardziej podobają nam się słowa 
samego Jerzego Dudka na fan page:
 „Kolejne super spotkanie w ramach Klubów Sportowych Orange! 
Tym razem Kamienica! Pod wrażeniem umiejętności piłkarskich 
młodych piłkarzy i kreatywności uczniów SP1! Gratulacje”!  A.J.

różne



Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy HALNY

32 Gorczańskie Wieści sierpień –  listopad 2017

12 i 19 października 2017 r. na stadionie Sokoła w Słop-
nicach rozegrany został Finał Powiatowy XVIII Turniej 
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Bardzo 
dobrze zaprezentowały się w nim drużyny MUKS Halny 
Kamienica. 

Wśród chłopców drużyny Halnego zwyciężyły w dwóch kategoriach 
wiekowych - U10 i U12 i zakwalifikowały się do finału wojewódzkie-
go. Natomiast zespół w kategorii U8 uplasował się na drugim miejscu 
w klasyfikacji końcowej turnieju. Najlepszymi bramkarzami w poszcze-
gólnych kategoriach zostali wybrani zawodnicy Halnego: Tomasz Lesz-
ko (U8), Mikołaj Pachut (U10) i  Arkadiusz Opyd (U12).

Zwycięstwo w turnieju odniosła także drużyna dziewcząt w kate-
gorii do lat 12, która w finale pokonała SP Mordarka 6:0. Klasyfikację 
strzelców wygrała Klaudia Staroń (13 bramek), a bramkarką turnieju 
wybrano Dominikę Szczepaniak (obie MUKS Halny Kamienica). Ze-
spół z Kamienicy będzie reprezentował powiat limanowski w finale 
wojewódzkim w Krakowie.  

MUKS Halny Kamienica zna-
lazł się na podium w Finale 
Pucharu Orange, który został 
rozegrany 28 października br. 
w Warszawie. Podopieczni 
Janusza Piotrowskiego zajęli 
wysokie trzecie miejsce. 

W  zawodach wzięło udział dzie-
sięć klubów sportowych z  całej Pol-
ski. Drużyny zmierzyły się ze sobą 

w konkurencjach łączących kilka dys-
cyplin naraz. Dopingowały je gwiazdy 
sportu: Jerzy Dudek, Milena Radecka, 
Artur Siódmiak, Marcin Urbaś, To-
masz Jankowski. Gościem specjalnym 
była złota medalistka w wioślarstwie 
z Rio – Natalia Madaj. W rywalizacji 
zwyciężył Uczniowski Klub Sportowy 
przy Gimnazjum w Giżycku. Drugie 
miejsce zdobył UKS Hercules Brzostek, 

a   t r z e c i e 
MUKS Halny 
Kamienica.

– Rywaliza-
cja była zacięta, 
ale jednocześnie 
wszyscy świet-
nie s ię  bawili 
i  choć miejsca 
na podium są 
tylko trzy, dla 
nas każda dru-
żyna jest zwy-
c ięska.  Każdy 
Klub Sportowy 
O ra n ge ,  k t ó-
ry znalazł s ię 
w  f inale prze-
był długą drogę 
– godziny tre-

ningów i  tygodnie rywalizacji na platfor-
mie grywalizacyjnej, którą uruchomiliśmy 
specjalnie dla Klubów Sportowych Oran-
ge. Wszystko to zaowocowało wspaniałym, 
sportowym widowiskiem – powiedziała 
Anna Kowalik-Mizgalska, Kierownik 
Wydziału CSR i Sponsoringu Orange. 
Organizatorzy zapewnili uczestnikom 
także zwiedzanie Centrum Nauki Ko-
pernik. S.F.

awansowali do finału wojewódzkiego

Cały autokar dzieciaków ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy dopingował polską drużynę Cra-
covię w meczu z  IFK Helsinki w Hokejowej Lidze Mistrzów. 

Mecz odbył się  3 października 2017 r. w Tauron Arenie w Krakowie. Chociaż drużynie Comarch 
Cracovii nie udało się zdobyć historycznych punktów w meczu przeciwko IFK Helsinki, to wszyscy 
wracali do domów pod wielkim wrażeniem przeżytych chwil i niezwykle udanej wyprawy.
- To była świetna przygoda - opowiadały dzieci. - Pełne kibiców trybuny, skandowane wspólnie okrzy-
ki, hala niczym „narodowy” - to było super!

sPort

Na podium w Finale Pucharu orange



2 września 2017 r. na stadionie LKS 
Gorce i boisku Orlika odbył się XVI 
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 
„Gorce 2017”. W tym roku rywalizo-
wało 31 drużyn - roczniki 2005, 2007 
i 2009, w tym 6 drużyn z MUKS Halny 
Kamienica. 

Zespoły z  Kamienicy dzielnie walczyły 
w turnieju o jak najlepsze wyniki. Jeden z nich 
uzyskał zespół z  rocznika 2005, który zajął 
ostatecznie drugie miejsce. Blisko podium byli 
chłopcy z roczników 2007/2008 - zajmując pią-
te miejsce. 

Organizatorami turnieju byli: Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy HALNY Kamie-
nica, Urząd Gminy Kamienica, Polski Zwią-
zek Piłki Nożnej, SP 1 Kamienica, PIF SPORT.

ogólnopolski turniej Piłki Nożnej Gorce 2017
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21 października rozegrano 10. 
Alpin Sport Tatrzański Bieg Pod 
Górę – finał mistrzostw Polski 
w  Skyrunningu (biegi wysoko-
górskie), a zarazem ostatni etap 
walki o  Puchar Polski. Wysoka 
forma prezentowana na przeło-
mie całego sezonu pozwoliła Ro-
bertowi Faronowi z  Zalesia się-
gnąć po to zaszczytne trofeum.

Do tegorocznego kalendarza cyklu 
weszło 5 wydarzeń, odpowiadających 
3 głównym typom biegów Skyrunning 
uznanych przez międzynarodową orga-
nizację Skyrunning International (ISF): 
Bieg im dh Franciszka Marduły, Bieg 
Rzeźnika Ultra 100, Otwarte Mistrzo-
stwa Zakopanego w  Biegu pod Górę, 
Flexistav Bieg Ultra Granią Tatr i Alpin 
Sport Tatrzański Biegu Pod Górę. 

W  końcowej klasyf ikacji liczyła się 
suma zdobytych punktów, bez względu 
na liczbę ukończonych biegów. 

Klasyfikacja generalna Pucharu Polski 
przedstawia się następująco: I m. - Robert 
Faron (268 pkt), II m. - Marcin Rzeszótko 
(228 pkt), III m. - Paweł Dybek (216 pkt).

– W tym roku będę jeszcze walczył o utrzy-
manie pierwszego miejsca w Lidze Biegów Gór-
skich – podkreślił Robert Faron. – Chciał-
bym jeszcze poprawić punktowo dwa lub trzy 
biegi. Do końcowej klasyf ikacji branych jest 
pod uwagę 12 najwyżej punktowanych biegów 
w Polsce.  S.F.

robert Faron z Pucharem Polski
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Poziomo: 1) grubiaństwo, arogancja, 7) 
Gűnter - niemiecki pisarz, noblista w 
dziedzinie literatury w 1999 r., 8) zielenina, 
warzywo, 9) francuska pani, 12) myśl 
przewodnia, 13) miejsce tenisowego 
pojedynku, 15) święty z Akwinu, 18) 
frontowy rów obronny, 20) wróżenie i 
określanie charakteru z linii dłoni, 22) tekst 
przysięgi, 23) najniższy stopień 
podoficerski, 25) jaki pan, taki ... (w 
przysłowiu), 27) Kłodzka lub Łużycka, 28) 
towarzyszy błyskawicy, 32) obsługuje 
pasażerów na statku, 33) szklane naczynie, 
wek, 34) zachwalanie własnej osoby. 
 

Pionowo: 1) kamrat, koleżka, swojak, 2) 
Joseph - autor powieści „Lord Jim”, 3) 
kierunek we włoskiej sztuce końca XIX w. 
(zbliżony do naturalizmu), 4) zapis w 
testamencie, 5) dramat, nieszczęście, 6) 
znak graficzny kierujący czytelnika do 
przypisu, 10) pisarz, twórca, 11) specjalista 
zajmujący się badaniem owadów, 14) glinka 
lub farba o żółtym lub brunatnym 
zabarwieniu, 16) przełożony klasztoru np. 
cystersów, 17) bezskutecznie wybierała się 
za morze, 19) pseudonim Olgi Jackowskiej 
z zespołu Maanam, 21) polecenie, 
dyrektywa, 23) zezwolenie na prowadzenie 
placówki handlowej, 24) uprawnia do 
przekroczenia granicy państwa, 26) teoria 
nauczania jakiegoś przedmiotu, 29) cienki 
pasek ze skóry, 30) silnie unerwiona tkanka 
zęba, 31) imię męskie (jak nagroda 
filmowa). 
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 13, utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać 
do 20 grudnia 2017 r.  na adres GOK  w Kamienicy. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy 
nagrody. 

 

Za rozwiązanie krzyżówki nr 107, której hasło brzmi: „Siła nie wie co to nuda i znużenie”, nagrody ufundowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy wylosowali: Zuzanna Gorczowska - Kamienica, Maria Gierczyk - Zasadne.  

relaKs
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Kamienica Dolna

Szczawa

Zasadne

Kamienica Górna

Zalesie

Zbludza



FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY LIMANOWSKA SŁAZA

ZESPóŁ REGIONALNY GORCE W PROGRAMIE „WYKOPEK”


