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WIZYTACJA KANONICZNA
w dniach 27 - 28 października 2018 r. kamienicka parafia przeżywała wizytacje kanoniczną, którą prze-
prowadził ksiądz biskup Stanisław Salaterski.
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Z samorządu 

Podziękowanie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamienica!

Pragnę serdecznie  podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Kamienica za 
udzielone poparcie i oddanie głosu na moją kandydaturę w tegorocznych wy-
borach samorządowych. Ten ogromny mandat zaufania, którym zostałem obda-
rzony, będzie dla mnie bodźcem do dalszej, jeszcze bardziej intensywnej  pracy 
dla dobra naszej gminy. 

Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa zaufania 
i godnie reprezentować gminę Kamienica. 

Nowo wybranym radnym życzę owocnej współpracy i licznych sukcesów w pra-
cy samorządowej dla dobra naszej społeczności lokalnej.

Z wyrazami wdzięczności  

Władysław Sadowski
Wójt Gminy Kamienica
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21 października br. odbyły się 
wybory samorządowe 2018. 
Poniżej prezentujemy oficjal-
ne wyniki głosowania na Wój-
ta i do Rady Gminy Kamienica. 

W  wyborach o  stanowisko wójta 
ubiegał się jedyny zarejestrowany kan-
dydat, pełniący dotychczas tę funkcję 
Władysław Sadowski, uzyskując: 
•	 2451 głosów (77.51 %) – TAK 
•	 711 głosów (22.49 %) – NIE 

Został wybrany na Wójta Gminy 
Kamienica.

Do Rady Gminy Kamienica radni byli wybierani w jedno-
mandatowych okręgach wyborczych. Mandat zdobył kandydat, 
który otrzymał najwięcej głosów w swoim okręgu. W trzech 
okręgach wyborczych została zarejestrowana tylko jedna lista 
kandydatów, dlatego zgłoszeni tam kandydaci uzyskali mandat 
radnego bez przeprowadzania głosowania.

Okręg nr 1 (część sołectwa Kamienica Górna - osiedla: Ku-
rzejówka, Kramarzówka, Udzielówka, Kuligi, Opydy, Rusnaki).

KUCHNIA Stefan (KWW Strażacy Gminy Kamienica) - 115
MAJCHRZAK Mieczysław Michał (KWW Samorządowe 

Przymierze - Razem) - 99
Okręg nr 2 (część sołectwa Kamienica Górna - osiedla: Sy-

judy, Cepieliki, Wysopale, Wojtasy, Połanek, Klenina).
WĄCHAŁA Marian (KWW Strażacy Gminy Kamienica) 

- 144
DUDEK Władysława Teresa (KWW Samorządowe Przy-

mierze - Razem) - 61
Okręg nr 3 (część sołectwa Kamienica Górna - osiedla: 

Rynek, Domy koło drogi powiatowej, Pierzgi, Strzeltów, 
Kuźlówka).

MAJEWSKI Hilary Mateusz (KWW Strażacy Gminy Ka-
mienica) - obsadzenie mandatu bez głosowania.

Okręg nr 4 (część sołectwa Kamienica Górna - osiedla: Kąty, 
Majery, Wójciaki, Zagrody, Znajce).

KALICIŃSKI Piotr Paweł (KWW Strażacy Gminy Kamie-
nica) - 160

MIKOŁAJCZYK Maria Krystyna (KWW Samorządowe 
Przymierze - Razem) - 100

Okręg nr 5 (część sołectwa Kamienica Dolna - osiedla: Ka-
sprzyki, Gierczyki, Świnki, Lachy, Stece, Bieńki, Pustki, Kępy, 
Sopaty, Kropatwy, Mikołajczyki).

WĄCHAŁA Krzysztof Mieczysław (KWW Strażacy Gmi-
ny Kamienica) - 126

MATLĘGA Andrzej Krzysztof (KWW Działajmy Wspól-
nie) - 108

Okręg nr 6 (część sołectwa Kamienica Dolna - osiedla: Bed-
narze, Farony, Masiarze, Zięby, Koniec Wsi, Zawodzie, Bynio-
wa, Gronie, Niwa, Zawiersze).

CITAK Elżbieta Rozalia (KWW Strażacy Gminy Kamie-
nica) - 126

WIATR Marian Grzegorz (KWW Samorządowe Przymie-
rze - Razem) - 92

Okręg nr 7 (część sołectwa Szczawa - osiedla: Mazury, 
Chlipały, Bulandy, Wiatry, Zakraje, Muchy, Wąchały, Kucie, 
Folwark).

RUSNAK Krzysztof (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 105
KALICIŃSKI Mateusz Wojciech (KWW Szczawa Razem) 

- 64
DUDYK Barbara Magdalena (KWW Samorządowe Przy-

mierze - Razem) - 28
Okręg nr 8 (część sołectwa Szczawa - osiedla: Uszczki, Sza-

łasie, Magorzyc, Pod Kiczorą, Polanki, Zarównie, Gardonie, 
Faronówka, Podkościele).

CEPIELIK Jan (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 74
GORCZOWSKI Krzysztof Piotr (KWW SZCZAWA RA-

ZEM) - 61
SYJUD Małgorzata Elżbieta (KWW Samorządowe Przy-

mierze - Razem) - 60
Okręg nr 9 (część sołectwa Szczawa - osiedla: Domki, Zawo-

ry, Olsze, Nowa Cyrla, Doliny, Kurnyty, Brogi, Kuźle).
ZACHARA Renata Teresa (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 

83 (wybrana przez losowanie)
JURKOWSKI Paweł Grzegorz KWW Szczawa Razem) - 83
SZEWCZYK Henryk (KWW Samorządowe Przymierze - 

Razem) - 59
Okręg nr 10 (Cześć sołectwa Szczawa - osiedla: Bukówka, 

Białe, Równia, Świstak, Koszarki, Buków, Przychody, Młaka).
OPYD Marian Janusz (KW Prawo i Sprawiedliwość) - 109
STACHOWICZ Andrzej Adam KWW Szczawa Razem) - 50
TALARCZYK Karolina Agnieszka (KWW Samorządowe 

Przymierze - Razem) - 30
Okręg nr 11 (część sołectwa Zalesie - osiedla: Augustyny, 

Baziaki, Brzegi, Czechy, Franki, Klimki, Pod Modynią, Sopa-
ty, Staronie, Wierchy, Migacze).

MAJDA Stanisław (KWW Strażacy Gminy Kamienica) - 
obsadzenie mandatu bez głosowania.

Okręg nr 12 (część sołectwa Zalesie - osiedla: Kominy, Mi-
kołajczyki, Równie, Wyrębiska, Modyń, Snozy, Szlagi, Wącha-
ły, Wierzyka).

MIKOŁAJCZYK Piotr Andrzej (KW Prawo i Sprawiedli-
wość) - 144

ŚMIERCIAK-WIERZYCKA Halina Elżbieta (KWW Stra-
żacy Gminy Kamienica) - 85

Okręg nr 13 (część sołectwa Zbludza - osiedla: Kosarzyska, 
Poręby, Pozawodzie, Wąchały, Parysz, Watykan).

WIERZYCKI Wiesław Stanisław KWW Strażacy Gminy 
Kamienica) - 93

PORĘBA Stanisław Marian (KWW Samorządowe Przymie-
rze - Razem) - 86

Okręg nr 14 (część sołectwa Zbludza - osiedla: Markówka, 
Adamczyki, Majochy, Sopaty, Brzeczki).

MAJEWSKA Genowefa Stefania (KWW Strażacy Gminy 
Kamienica) - 81

GORCZOWSKI Andrzej Łukasz (KW Prawo i Sprawiedli-
wość) - 53

Okręg nr 15 (sołectwo Zasadne)
GORCZOWSKA Józefa (KWW Strażacy Gminy Kamieni-

ca) - obsadzenie mandatu bez głosowania.

Do Rady Gminy Kamienica weszli: Jan Cepielik, Elżbie-
ta Citak, Józefa Gorczowska, Piotr Kaliciński, Stefan Kuch-
nia, Stanisław Majda, Genowefa Majewska, Hilary Majewski, 
Piotr Mikołajczyk, Marian Opyd, Krzysztof Rusnak, Krzysz-
tof Wąchała, Marian Wąchała, Wiesław Wierzycki, Renata Za-
chara. (red)

Wyniki wyborów samorządowych w gminie Kamienica



Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy
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26 września 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Kamienica odbyła się XXXI Sesja Rady Gmi-
ny - ostatnia w mijającej kadencji 2014-2018.  Radni 
podejmowali ostatnie decyzje przed październikowy-
mi wyborami samorządowymi.

Decyzje, które zapadły, dotyczyły m.in. planów miejsco-
wego zagospodarowania, edukacji, wieloletniej prognozy fi-
nansowej na lata 2018 - 2023. Radni procedowali również 
zmiany w statucie gminy i  statutach sołeckich - w związ-
ku z czym kolejne wybory sołtysa będą miały m.in. charak-
ter bezpośredni i całodniowy - podobny do trybu wyborów 
samorządowych.

Ostatnia sesja była okazją do podsumowań i podziękowań 
za pracę. Uczestniczący w obradach komendant KP PSP 
w Limanowej,  mł. bryg. Wojciech Frączek, odebrał od wójta 
i prezydium Rady Gminy podziękowania za pomoc w walce 

z  lipcową klęską powo-
dzi. Członek Zarządu Po-
wiatu Limanowskiego 
- Agata Zięba przedłoży-
ła radnym krótkie spra-
wozdanie z  kadencyjnej 
działalności Zarządu Po-
wiatu, jednocześnie dzię-
kując wójtowi i  radnym 
za dobrą i  merytorycz-
ną współpracę między 
gminą a powiatem. Pod-
sumowania działań do-
konał także wójt Włady-
sław Sadowski, zwracając 
uwagę, że wydatki inwe-
stycyjne w ciągu 4 lat to 
przeszło 24 mln zł, z cze-

go ok. 13 mln stanowią środki pozyskane z zewnątrz. Na tej 
sesji wójt i przewodniczący rady wręczyli także radnym pi-
semne podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie na ni-
wie samorządowej; do podziękowań dołączyli życzenia zdro-
wia i wszelkiej pomyślności. Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Mieczysław Marek podziękował samorządowcom 
za merytoryczne i konstruktywne wspieranie działalności 
kulturalnej na terenie gminy, mówiąc m.in.: „Po 12 latach by-
cia członkiem Rady Gminy Kamienica z funkcją tą żegna się obecny 
jej przewodniczący Eugeniusz Rutka. Jako radny w czasie swojej pra-
cy samorządowej kreował i wspierał wiele ważnych dla życia gminy 
i  jej mieszkańców inicjatyw. Nigdy nie odmawiał pomocy i zawsze 
angażował się maksymalnie w życie lokalnej społeczności. Życzymy 
mu dużo zdrowia wszelkiej pomyślności, a także dziękujemy za me-
rytoryczne wspieranie działalności na rzecz rozwoju naszej rodzimej 
kamienickiej kultury. (red) 

Fundusz sołecki
We wrześniu br. mieszkańcy so-
łectw z gminy Kamienica zgłosili 
na zebraniach wiejskich, dotyczą-
cych tematyki funduszu sołec-
kiego, jakie zadania chcą zreali-
zować w  swoich sołectwach za 
pieniądze przeznaczone na ten cel 
w 2019 r. Dokonano podziału na 
następujące zadania w poszcze-
gólnych sołectwach.

•	 Kamienica Górna 
(pula środków – 44 470, 00 zł). 
Przyjęte do realizacji zadania: os. 

Klenina (beton do p. Błachut - 10 tys. 
zł), os. Klenina (droga do p. Król - 10 
tys. zł), droga Opydy - Rusnaki - 3 tys. 
zł, wynajem koparki - 21 tys. zł. 

•	 Kamienica Dolna 
(pula środków – 44 470,00 zł). 

Przyjęte do realizacji zadania: droga 
Pod Las (beton, koparka - 10 tys. zł), 
droga do Pogwizd (utwardzenie, posze-
rzenie i korytka - 10 tys. zł), droga os. 
Mikołajczyki (żwirowanie, utwardze-
nie - 10 tys. zł), droga Przylaski (osu-
wisko – 4 tys. zł), droga os. Zawodzie 
(żwir i koparka - 10,4 tys. zł).

•	 Zasadne 
(pula środków: – 37 577,32 zł.) 
Przyjęte do realizacji zadania: dro-

ga za Gorcowiaki (17 tys. zł), droga 
do Nawrota - Polanki (10 tys. zł), os. 
Zasadniaki (drogi rolnicze - 5 tys. zł), 
os. Złóbki - Faronówka (10 tys. zł), os. 
Zboźnie (drogi rolnicze - 3 tys. zł), os. 
Kurzejówka – Pod Groń (2 577,32 zł).

•	 Zbludza 
(pula środków – 43 602, 45 zł). 
Przyjęto do realizacji zadania bez 

wyszczególnienia kwot na poszczegól-
ne cele: os. Zawodzie (utwardzenie dro-
gi w dwóch miejscach, położenie płyt 
jumbo - odcinek 60 m.), os. Kosarzy-
ska (poprawa nawierzchni asfaltowej 
oraz duże przepusty i  korytka - 100 
m.), os. Brzegi (żwirowanie), os. Adam-
czyki (korytka oraz utwardzenie),  os. 
Majochy (korytka oraz poprawa drogi 
Łupienice), os. Parysz (poprawa drogi 
asfaltowej).

•	 Zalesie 
(pula środków – 44 470,00 zł). Fun-
dusz w całości przeznaczono na do-
kończenie inwestycji drogowej na os. 
Brzegi.

•	 Szczawa 
(pula środków – 44 470,00 zł). Fun-
dusz w całości przeznaczono na wy-
najem koparki. (red) 
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Do końca 2022 roku sześć 
gmin naszego regionu ma uzy-
skać dostęp do gazu ziemne-
go. Gaz z 73 kilometrowej sie-
ci ma trafić do odbiorców w 
gminach Słopnice, Kamieni-
ca, Szczawnica, Łącko, Ochot-
nica Dolna i Krościenko nad 
Dunajcem. Całość prac zosta-
ła podzielona na trzy etapy.

Pierwszy to budowa gazocią-
gu wysokiego ciśnienia Słopnice – 
Zbludza oraz budowa dwóch stacji 

redukcyjno-pomiarowych wraz z nawa-
nialnią gazu i kotłownią, a także zago-
spodarowaniem terenu stacji w miejsco-
wości Zbludza. W tym etapie powstanie 
prawie 13,5 km sieci. W lipcu i sierpniu 
bieżącego roku PSG podpisała już umo-
wy z wykonawcami sieci i stacji gazo-
wych. Termin realizacji zadań przewi-
dziano na koniec stycznia 2020 roku.

Etap drugi to budowa gazociągu 
średniego ciśnienia do granicy miasta 
Szczawnica o długości ponad 30 km 
oraz budowa sieci rozdzielczej wraz z 
przyłączami o długości ponad 17 km z 

terminem  realizacji na koniec stycznia 
2020 roku. 

Etap trzeci to  budowa sieci rozdziel-
czych średniego ciśnienia w miejscowo-
ściach: Czerniec, Łącko, Tylmanowa i 
Krościenko nad Dunajcem oraz budo-
wa pojedynczych odcinków sieci gazo-
wej średniego ciśnienia w miejscowo-
ściach Zbludza, Kamienica i Zabrzeż. 
Łącznie przybędzie ponad 12 km sieci. 
Prace budowlano-montażowe rozpoczną 
się na początku 2020 roku, a ich zakoń-
czenie przewidziano na pierwszy kwar-
tał 2022 r. (red)

Firma TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie koło Poznania informuje, 
że na podstawie zawartej umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Krako-
wie realizuje prace polegające na budowie gazociągu na terenie gmin 
Słopnice i Kamienica.
Sołectwa objęte budową: Słopnice Królewskie, Słopnice Szlachec-

kie, Słopnice Granice, Słopnice Górne, Zalesie, Zbludza. Prace budowlane będą realizowane 
w terenie do 31 grudnia 2019 r. 
Realizacje prac w terenie górskim jest obarczona wieloma utrudnieniami, które staramy się 
zminimalizować. Za ewentualne niedogodności komunikacyjne wynikające z realizacji prac 
uprzejmie przepraszamy. TESGAS S.A. 

Rusza gazowa inwestycja



Określono procedury związane z zimowym utrzy-
maniem dróg gminnych, dróg znajdujących się 
we władaniu gminy, jak i dróg wewnętrznych w 
zakresie określenia warunków odśnieżania, po-
sypywania i zapobieganiu gołoledzi.  

Po uzyskaniu opinii Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska, na podstawie odpowiednich regulacji 
prawnych {zarządzenie nr OR.0050.61.2018 Wójta Gminy Kamienica 
z dnia 12. 10. 2018  r. w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzyma-
nia dróg na terenie Gminy Kamienica, art. 30 ust. 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1875) art. 19 ust. 2 pkt 4 i art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 260 z późn. zm.), uchwała Nr 
XV/141/16 z dnia 03 czerwca 2016 r. Rady Gminy Kamienica w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamienica}, 
przyjęto między innymi, że decyzje dotyczące wysyłania sprzętu 
do akcji zimowego utrzymania dróg podejmowane są na podsta-
wie panujących warunków pogodowych, po rozpoznaniu tereno-
wym sytuacji na drogach, po interwencji instytucji państwowych 
(straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe), telefonicznych in-
terwencjach mieszkańców gminy, w oparciu o opinię pracownika 
i właściwego miejscowo sołtysa/radnego. 

Przyjęta kolejność odśnieżania dróg, odpowiadająca ich 
kategoriom:
•	 Drogi odśnieżane w I kolejności:  - drogi, na których od-

bywa się ruch komunikacji autobusowej, drogi do szkół, 
piekarni. Przystąpienie do akcji odśnieżania  następuje 
w czasie do 2,5 godziny od momentu wydania polece-
nia do rozpoczęcia akcji: Kamienica-Zasadne, Szczawa-
-Uszczki, Szczawa-Kuźle-Wąchały, Zbludza-Zagorzyn, 
Zbludza-Kosarzyska.

•	 Drogi, w odniesieniu do których przystąpienie do akcji 
następuje w czasie do 5 godzin od momentu wydania po-
lecenia do rozpoczęcia akcji: Kamienica-Klenina, Kamie-
nica-Niwa-Gronie-Zawiersze, Kamienica-Saturn, Ka-
mienica-Stadion, Kamienica-Majery, Kamienica-Pierzgi, 
Szczawa-Zawory I, Szczawa-Zawory II, Szczawa Uszcz-
ki-Magorzyca, Zasadne Faronówka, Zasadne-Gorcowiaki, 
Zasadne-Klimki, Zalesie-Wyrębiska.

•	 Drogi, w odniesieniu do których przystąpienie do ak-
cji następuje w czasie do 8 godzin od momentu wyda-
nia polecenia do rozpoczęcia akcji: Kamienica-Strzel-
tów-Woźniówka, Kamienica-Parysz, Kamienica-Syjudy, 
Szczawa- Równia, Szczawa-Białe, Szczawa-Gardonie, 
Szczawa-Polanki, Zalesie-Wąchały, Zalesie-Pod Modyń, 
Zbludza-Zawodzie, Zasadne-Brzegi.

Pozostałe drogi nie ujęte w wykazie dróg odśnieżane są po 8-12 
godzinach od momentu wydania polecenia do rozpoczęcia akcji. 
Zakłada się po intensywnych opadach śniegu, znacznie więk-
sze utrudnienia dla ruchu pojazdów, miedzy innymi możliwość 
przerw w ruchu trwających do 24 godzin. Na drogach o tym stan-
dardzie odśnieżanie będzie prowadzone w sposób interwencyjny.

Posypywanie dróg obejmuje tylko i wyłącznie drogi wskazane 
w przedmiotowym dokumencie: Kamienica-Zasadne, Kamieni-
ca-Zawiersze, Kamienica-Klenina, Szczawa-Uszczki, Szczawa-
-Kuźle-Wąchały, Szczawa-Polanki, Szczawa-Białe, Zalesie-Wy-
rębiska, Zbludza-Kuklina, Zbludza-Kosarzyska, Zbludza-Parysz, 
Zasadne-Faronówka, Zasadne-Gorcowiaki. (red)

Zimowe utrzymanie dróg Nadzwyczajny Zjazd 
Podhalan
Delegacja kamienickiego oddziału Związku 
Podhalan wzięła udział w ludźmierskich uro-
czystościach związanych ze 100-leciem od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

7 października br. w Ludźmierzu odbył się 
Nadzwyczajny Zjazd Związku Podhalan z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysto-
ści rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w miejsco-
wej Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Po nabożeństwie odbył się apel poległych i zasłużo-
nych Podhalan w walce o niepodległość. Następnie zjazd 
przybrał charakter sympozjum, podczas którego m.in. 
referat na temat losów górali na frontach I wojny świa-
towej wygłosił dr Przemysław Stanko.

W obchodach wzięły udział liczne przybyłe poczty 
sztandarowe, w tym również kamienickiego oddziału 
Związku Podhalan.

Zjazd zakończył się wspólnym śpiewem pieśni patrio-
tycznych. (red)
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Kolejny mandat zaufania

Rozmowa z Wójtem Gminy Kamienica 
Władysławem Sadowskim

Na początek naszej rozmowy proszę przyjąć gratula-
cje, bo w tym roku mija 20 lat pełnienia przez Pana 
funkcji wójta naszej gminy, a kilka dni temu, został 
Pan wybrany (nie mając konkurencji) na kolejną - pią-
tą kadencję. Jak Pan chciałby to skomentować? 
- Faktycznie minęło już sporo czasu, ale myślę, że i na-
sza gmina się w  tym czasie zmieniła i wypiękniała, 
a standard życia się zdecydowanie poprawił. Zosta-
łem wybrany ponownie na Wójta Gminy Kamienica, 
za co bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkań-
com naszej gminy. Ten wielki mandat zaufania będzie 
dla mnie motywacją i  inspiracją do dalszych działań 
oraz uczciwej pracy dla dobra wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy. Brak konkurencji w wyborach z pew-
nością świadczy o tym, że mieszkańcy naszej gminy 
w zdecydowanej większości nie chcą zmian na stano-
wisku wójta i akceptują kierunek działań samorządu. 
Potwierdzeniem tego stanowiska są wyniki ostatnich 
wyborów samorządowych, które pokazują, że ponad 
90% kandydatów naszego komitetu wyborczego uzy-
skało mandaty radnych naszej gminy.

No i Pan uzyskał ponad 77 procentową akceptację swo-
ich działań, bo w wyborach, chociaż był Pan jedynym 
kandydatem, to jednak wybieranym przez wyborców. 
Czy zastanawiał się Pan kiedyś nad przyczyną swoje-
go sukcesu?
- Pewnie lepiej byłoby zapytać o to mieszkańców na-
szej gminy. Ja mogę się tylko domyślać. Sposób zarzą-
dzania gminą, jaki ja od początku sobie postawiłem, 
jest nastawiony na mieszkańców i ich potrzeby. Staram 
się każdego mieszkańca, który zgłasza jakieś proble-
my, wysłuchać i pomóc je rozwiązać. Dwadzieścia lat 
temu większość potrzeb dotyczyła stanu dróg. Dzisiaj 
możemy powiedzieć, że większość dróg mamy zmo-
dernizowanych, chociaż i te obecnie wymagają ponow-
nych remontów. Obecnie zdecydowanie mniej miesz-
kańców chodzi na zebrania wiejskie, dlatego wspólnie 
z radnymi podejmujemy również działania w innych 
obszarach. Co roku oczywiście ustalamy najważniejsze 
zadania dla każdego sołectwa. Dużo uwagi zwracamy 

ostatnio na projekty turystyczne i rekreacyjne. Więk-
szość mieszkańców wydaje się zadowolona z tego, co 
dzieje się w naszej gminie. Ja zawsze swoją funkcję 
traktowałem jako służebną wobec mieszkańców na-
szej gminy, jako pewną misję do wykonania i może to 
jest klucz do tego „sukcesu”.

Czy w mijających kadencjach wszystkie plany dotyczą-
ce naszej gminy zostały zrealizowane?
- W mijającej kadencji większość z zaplanowanych dzia-
łań została zrealizowana. Wykonaliśmy wiele ważnych 
przedsięwzięć inwersyjnych. Do najważniejszych zadań 
należy zaliczyć wybudowanie nowej sali gimnastycznej 
przy SP2 w Kamienicy, boiska sportowo-rekreacyjnego 
przy SP w Zasadnem. Ważnym zadaniem była termo-
modernizacja Ośrodka Zdrowia w Szczawie, budowa 
chodników przy drodze wojewódzkiej w Szczawie, bu-
dowa chodników z zatokami autobusowymi, parkin-
gami i oświetleniem przy drodze powiatowej w Zale-
siu (to zadanie realizowane było wspólnie z powiatem 
limanowskim). Dużym przedsięwzięciem była inwe-
stycja związana z modernizacją drogi gminnej Kamie-
nica - Zasadne z nowym mostem w kierunku osiedli 
Klimki i Wierch Młynne, a także nowym oświetleniem. 
W ostatniej kadencji zmodernizowaliśmy również bu-
dynek OSP w Zbludzy z odnowieniem parkingu, budy-
nek sali gimnastycznej przy ZSPiP w Zbludzy, a także 
świetlice środowiskowe w Zbludzy i Kamienicy. Wyko-
naliśmy remonty i modernizacje dróg gminnych i osie-
dlowych na łącznej długości ponad 12 km. Powstały 
dwa nowe przepusty ramowe na osiedlu Bulandy i Kur-
nyty w Szczawie. Było przeprowadzonych wiele remon-
tów. Na uwagę zasługuje ogromna ilość pozyskanych 
środków zewnętrznych. Przy wydatkach majątkowych 
w ostatniej kadencji, które wyniosły ponad 24 mln zł, 
ponad połowa to środki zewnętrzne.

A co sprawiało Panu największą trudność?
- Dużą trudnością w ostatnich latach sprawia realizacja 
inwestycji liniowych związanych z projektowaniem sie-
ci wodociągowej w Szczawie. Skomplikowana sytuacja 
własnościowa wielu działek prywatnych uniemożliwia 
uzyskanie niezbędnych zgód właścicieli i rozbudowę 
wodociągu gminnego. 
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Jednym z ważnych elementów roz-
woju gmin jest dobra współpraca 
wójta z radą gminy, która jest orga-
nem uchwałodawczo - kontrolnym. 
Jak Pan wspomina tę współprace 
i jak to się nam zapowiada po tych 
wyborach na przyszłość?
- Muszę przyznać, że współpraca 
zarówno z pierwszym wybranym 
Przewodniczącym Rady Gminy Ka-
mienicą - Januszem Opydem, jak 
również pełniącym jeszcze funkcję 
Przewodniczącego do 16 listopada 
br. Eugeniuszem Rutką układała się 
bardzo dobrze. Czasem były jakieś 
różnice zdań, ale zawsze w wyni-
ku rozmów wypracowaliśmy takie 
stanowisko, które było satysfakcjo-
nujące dla wszystkich. Niektórzy 
twierdzili na początku kadencji, że 
będą trudności z nowymi radnymi. 
Rzeczywistość okazała się zupeł-
nie inna. Z każdym radnym miałem 
właściwe relacje. Rada pracowała 
należycie i rozwiązywała wiele pro-
blemów, które pojawiały się w cza-
sie jej trwania. Ostatnią kadencję 
należy zaliczyć naprawdę do uda-
nych, zrealizowano przecież wiele 
ważnych przedsięwzięć. Współpra-
ca z nowymi radnymi zapowiada 
się również dobrze. Jak już wspo-
minałem, 10 radnych z naszego ko-
mitetu wyborczego uzyskało man-
daty radnych gminy. Pozostali radni 
zostali wybrani z komitetu PiS i od 
początku byli wspierani przez nas, 
więc powinno być dobrze.

A jaka jest perspektywa współpra-
cy z powiatem i województwem?
- Po ostatnich wyborach samorzą-
dowych wszystko wskazuje na to, 
że współpraca zarówno z powiatem 
jak i województwem będzie ukła-
dać się pozytywnie. Nasz komitet 
wyborczy udzielił wsparcia kan-
dydatom do powiatu i wojewódz-
twa ze zwycięskich list. Pomimo 
niezależności i bezpartyjności na-
szego komitetu, nasze preferencje 
w większości były i są prawicowe 
i to powinno się przełożyć na dobrą 
współpracę z przyszłymi władza-
mi powiatu i województwa. Trzeba 
przyznać, że współpraca w najbliż-
szych latach z władzami wyższych 
szczebli będzie nam bardzo po-
trzebna. Realizujemy z powiatem 
ważny projekt związany z  budo-
wą ścieżek rowerowych, natomiast 
z  województwem wiele ważnych 
projektów unijnych i modernizację 

drogi wojewódzkiej 968 od Kamie-
nicy do Szczawy.

Na początku poprzedniej kaden-
cji wraz z większością samorządu 
gminy aktywnie przeciwstawiał 
się Pan podziałowi gminy Kamie-
nica i utworzeniu z jej części gminy 
Szczawa. Czy może Pan przybliżyć 
czytelnikom stan sprawy na dzień 
dzisiejszy?
- Sytuacja prawna na dziś wyglą-
da tak, że rozporządzenie wydane 
przez poprzedni rząd PO w sprawie 
utworzenia gminy Szczawa zostało 
uchylone przez obecny rząd PiS i de 
facto nowa gmina nie zaistniała. 
Były próby zaskarżenia do Trybu-
nału Konstytucyjnego rozporządze-
nia uchylającego powstanie nowej 
gminy przez posłów PO, ale wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego wska-
zał tylko uchybienia przedmiotowe-
go rozporządzenia, które nie miały 
jednak żadnych skutków prawnych. 
Ciekawostką jest, że Stowarzysze-
nie na rzecz utworzenia gminy Gra-
bówka (gminy, która również miała 
powstać od stycznia 2016 r. i była 
ujęta w rozporządzeniu w sprawie 
utworzenia gminy Szczawa i Gra-
bówka) zaskarżyło przedmioto-
we rozporządzenie uchylające po-
wstanie obu gmin do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Stras-
burgu. Przewidywany termin roz-
strzygnięcia to okres najbliższych 
2-3 lat.

Jak obecnie wygląda struktura wy-
datków w budżecie gminy?
Wydatki budżetu gminy w ostatnich 
latach wyraźnie wzrosły. Wpływ na 
to miało uruchomienie od stycznia 
2017 r. programu Rodzina 500+; 
w naszej gminie ponad 11 mln zł 
przeznaczono na wsparcie dla ro-
dzin z  tego programu. Wyłącza-
jąc bardzo duże wydatki na opie-
kę społeczną, najwyższą pozycją 
w budżecie gminy stanowią wydat-
ki na oświatę 12,5 mln zł, co sta-
nowi 57 % wszystkich wydatków 
z wyłączeniem środków na GOPS 
i program Rodzina. Kolejną pozy-
cję stanowią środki finansowe na 
transport i  łączność – 2, 2 mln zł, 
czyli 10% wydatków gminy Kamieni-
ca. Kolejną pozycję zajmuje gospo-
darka komunalna i ochrona środo-
wiska - 2 mln zł, tj. 9,24% budżetu. 
Na gospodarkę mieszkaniową wy-
datki sięgają 783 tys. zł, co stanowi 

3,62% budżetu, kultura i ochrona 
dziedzictwa kulturowego pochłania 
723 tys. zł, tj. 3,34% budżetu. Mar-
twi nas wzrastający poziom wydat-
ków na oświatę w porównaniu do 
otrzymanej subwencji oświatowej. 
Prognozy na przyszły rok są bardzo, 
ale to bardzo niepokojące. Według 
obliczeń Skarbnik Gminy, przy za-
chowaniu obecnej struktury szkół, 
praktycznie nie byłoby żadnych 
środków finansowych na inwesty-
cje i to będzie zadanie numer jeden 
- podstawowy problem dla nowego 
samorządu - jak ograniczyć koszty 
utrzymania szkół. W samorządach 
mówi się, że „Miarą sukcesu do-
wolnego podmiotu społeczeństwa 
obywatelskiego jest ilość rozwią-
zanych problemów”. Mam nadzie-
ję, że i ten trudny problem związa-
ny z niedofinansowaniem oświaty 
w naszej gminie będzie przez nas 
wspólnie właściwie rozwiązany.

Jakie plany inwestycyjne w  gminie 
ma Pan na kolejną kadencję?
- Planów na najbliższą kadencję 
mamy wiele. Już w tej chwili mamy 
zagwarantowane ogromne środki 
na realizację projektów, które otrzy-
mały dofinansowanie z  różnych 
programów unijnych i krajowych. 
Największą inwestycją jest dokoń-
czenie budowy hali sportowej w Ka-
mienicy. Koszt inwestycji to 8 mln 
zł. Gmina otrzymała dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki w wysokości 4 mln zł. Kolejną in-
westycją jest budowa oczyszczalni 
ścieków w Zalesiu z kanalizacją sa-
nitarną wraz z rozbudową wodocią-
gów w Kamienicy. Planowana war-
tość inwestycji to ponad 13 mln zł; 
dofinansowanie na poziomie 75% 
kosztów kwalifikowanych. W przy-
szłej kadencji planowana jest rozbu-
dowa ścieżek rowerowych (wielo-
funkcyjnych) z włączeniem do sieci 
rowerowej Velo-Dunajec. Wartość 
zadania to ponad 3 mln zł, a dofi-
nansowanie wynosi 75% kosztów 
kwalifikowanych. Kolejną inwesty-
cją, na którą otrzymano dofinan-
sowanie, jest rewitalizacja centrum 
Kamienicy. Wartość zadania to po-
nad 900 tys. zł, z czego 63% to do-
finansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW). Pla-
nowana jest również głęboka ter-
momodernizacja SP 1 w Szczawie 
w kwocie prawie 1 mln zł, z czego 
ponad 60% to środki zewnętrzne 
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z MRPO. Gmina otrzymała również 0,5 mln zł na moder-
nizację tzw. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK). W planach inwestycyjnych jest również 
modernizacja dróg gminnych i osiedlowych, odbudowa 
zniszczonej infrastruktury w czasie powodzi z lipca br. 
i wiele innych mniejszych remontów. 

Jak Pan wspomniał, samorząd podjął decyzję o budowie 
hali sportowej. Mieszkańcy zastanawiają się, czy nie ob-
ciąży to nadmiernie dobrej kondycji finansowej gminy. 
Czy jest to uzasadniona obawa? Z drugiej strony, gdy 
kilka dni temu byłem w okolicach jej budowy, to byłem 
zaskoczony postępem prac, a mój znajomy westchnął: 
„Nareszcie”.
- O budowie hali mówiłem już wcześniej. Faktem jest, że 
ta inwestycja jeszcze kilka lat temu budziła dużo kontro-
wersji. Uważam, że gminę stać na budowę i utrzymanie 
tej inwestycji. Są duże oczekiwania nie tylko środowiska 
sportowego, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży 
z terenu naszej gminy. Ważne jest, aby przy uruchomie-
niu tej inwestycji nie generować dużo kosztów stałych 
związanych z zatrudnieniem. Obecnie koszty wynagro-
dzeń stanowią największe obciążenie finansowe i  tu 
chcemy zorganizować obsługę hali w ramach etatów 
Szkoły Podstawowej i funkcjonującego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej. Mam nadzieję, że oprócz imprez spor-
towych, hala sportowa będzie również wykorzystana do 
organizacji imprez kulturalnych. 

W lipcu br. naszą gminę nawiedziła klęska powodzi. Na 
jakim etapie są prace związane z odbudową zniszczeń?
- W tym roku będzie odbudowana kanalizacja sanitarna 
z zabezpieczeniami oraz dwie drogi gminne, które mają 
uregulowany stan prawny, czyli droga Łuszczki w Szcza-
wie i Kamienica-Zasadne. Większość pozostałych znisz-
czeń dotyczy zadań na drogach o nieuregulowanym sta-
nie prawnym, a trzeba podkreślić, że od ponad pięciu lat 
Ministerstwo MSWiA przyjęło takie zasady udzielania 
dotacji, że wsparcie finansowe na odbudowę zniszczonej 
po powodzi infrastruktury będzie możliwe tylko wtedy, 
gdy jej stan prawny będzie uregulowany. Na najbliższe 3 
lata planowana jest odbudowa pozostałych zniszczonych 
mostów i dróg. Zaraz po powodzi zleciłem regulację sta-
nu prawnego dróg przez przygotowanie niezbędnej do-
kumentacji, w tym aktualizacji geodezyjnej dróg z usta-
leniem obowiązujących granic oraz opracowanie innych 
dokumentów prawnych (wykaz spadkobierców usta-
wowych) niezbędnych do złożenia wniosków sądowych 
i wpisanie gminy Kamienica jako jedynego właściciela.

Obecnie rozpoczyna się sezon grzewczy i wystarczy 
wyjść na górkę, by zobaczyć chmury dymu (smogu) nad 
dolinami, więc pilną potrzebą jest ograniczanie emisji 
CO2 do atmosfery i dbanie o czyste powietrze. Jak z tym 
radzi sobie nasza gmina i jak będzie to wyglądało w ko-
lejnych latach?
- Gmina Kamienica jako jedna z nielicznych zrealizowała 
programy związane z ograniczeniem niskiej emisji po-
przez montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na 
budynkach indywidualnych. Obecnie na ok. 50 % wszyst-
kich domów mamy zamontowane solary, a na 78 bu-
dynkach panele fotowoltaiczne. W najbliższym czasie 
planowane jest złożenie wniosku na wymianę starych 

pieców węglowych. Równocześnie sami mieszkańcy 
mogą korzystać z uruchomionych przez nasze Państwo 
programów związanych z ograniczeniem niskiej emisji. 
Wnioski indywidualne mieszkańców można składać do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Krako-
wie. Dofinasowanie w zależności od dochodów rodziny 
może sięgać nawet do 90 % kosztów wymiany pieca czy 
niezbędnej termomodernizacji.

Po zmianach w  kodeksie wyborczym wprowadzono 
ograniczenie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast do maksymalnie dwóch pięcioletnich kadencji. 
Jak ocenia Pan te zmiany?
- W mojej ocenie ograniczenia te nie powinny być wpro-
wadzone. Wójt co kilka lat jest poddawany ocenie swoje 
pracy przez kolejne wybory samorządowe i w przypadku 
złego sprawowania władzy nie uzyskuje poparcia więk-
szości mieszkańców, co się zdarzyło w wielu gminach. 
Ograniczenia te eliminują wielu dobrych gospodarzy. 
W moim przekonaniu nowi kandydaci na wójtów, przy 
tych zapisach kodeksu wyborczego, będą się zastana-
wiać, czy w ogóle startować w wyborach na wójta gmi-
ny, gdyż 5 czy 10 lat przerwy w ich dotychczasowej pracy 
zawodowej może oznaczać utrudniony powrót do po-
przedniego miejsca pracy, a nawet trudniejszą ścieżkę 
awansu zawodowego.

Funkcja wójta wymaga zaangażowania i pracy często 
„na cały zegar”, w czym Pan znajduje odskocznię od pra-
cy i jak Pan spędza wolny czas?
- W wolnym czasie lubię chodzić po górach, grać w tenisa. 
Lubię tez pływać czy wykonywać drobne prace w domu, 
w ogrodzie. Praca fizyczna korzystnie wpływa na moje 
samopoczucie. Generalnie dużo ruchu, spacery czy wę-
drówki pozwalają uwolnić umysł od różnych problemów, 
które często pojawiają się w gminie.

Czy jest coś, co chciałby Pan przekazać mieszkańcom po 
20 latach pełnienia funkcji wójta gminy?
- Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy za ogromne zaufanie. Po-
staram się nie zawieść tego zaufania, deklarując otwar-
tość i współpracę z nowo wybranymi radnymi, którym 
również gratuluję wyboru. Postaram się współpracować 
z mieszkańcami, organizacjami i stowarzyszeniami z te-
renu naszej gminy dla dobra wszystkich mieszkańców. 
W najbliższych latach pracy i problemów do rozwiązania 
będzie dużo. Mamy zadeklarowanych dużo środków fi-
nansowych z różnych programów unijnych i krajowych, 
do których trzeba wygospodarować znaczną część środ-
ków własnych. Nasza gmina nie jest gminą bogatą i bę-
dzie to z pewnością duża sztuka i umiejętność, aby przy 
tych ograniczonych finansach gminy skorzystać z wszyst-
kich programów, nie zadłużając zbytnio naszej gminy 
i realizować przy tym inne inwestycje potrzebne naszym 
mieszkańcom. Z reguły jestem optymistą, mam więc na-
dzieję i z całym przekonaniem liczę na to, że będą to hi-
storyczne czasy dla naszej gminy. 

Tego Panu i wszystkim mieszkańcom naszej gminy ży-
czę. Dziękuję za rozmowę.

M. Marek

ROZMOWA Z ...
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Co słychać u Seniorów? 

Nie zważając na 
różne ogranicze-
nia i  niesprzyjają-
ce okoliczności, 
seniorzy jak zwy-
kle angażowali 
się w  różnorodne 
działania na rzecz 
środowiska, kul-
tywowania trady-
cji i  promowania 
gminy.

Na zaproszenie za-
przyjaźnionego Klubu 
Seniora i  Burmistrza 
z  Biecza, członkowie 
kamienickiego Sto-
warzyszenia zwiedza-
li to urokliwe, bogate 
w historię miasto peł-
ne starych i pięknych 
zabytków, takich jak 
m.in.:  Ratusz, Ko-
legiata Bożego Cia-
ła ,  średniowieczne 
mury miejskie, ,,Stara Apteka", baszta kowalska. Senio-
rzy zwiedzili również przepiękny, gotycki kościół z oko-
ło 1500 r. pw. św. Michała Archanioła w Binarowej. Jest 
to jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków drew-
nianego budownictwa sakralnego w Polsce, wpisanego na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W świątyni tej 
znajduje się największy skarb - słynący cudami obraz Mat-
ki Bożej Piaskowej. Po zwiedzeniu miasta pobyt w Bieczu 

zakończył się 
wspólnym biesiadowaniem grup senioralnych. 

By zaakcentować wierność tradycji regionu, członko-
wie stowarzyszenia wzięli udział w gminnych dożynkach 
organizowanych w Zalesiu. Wystąpili z programem arty-
stycznym. Zaprezentowali wystawę własnego rękodzie-
ła artystycznego i wzięli udział w konkursie na najlepsze 
ciasto. (red)
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Strażacy z naszej gminy po raz kolejny doskonali-
li swoje umiejętności ratowniczo - gaśnicze oraz 
sprawdzali skuteczność posiadanego sprzętu 
technicznego, uczestnicząc w gminnych ćwicze-
niach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

29 września 2018 r. w Kamienicy na terenie Zakładu Pro-
dukcji Drzewnej FOREST odbyły się ćwiczenia dla OSP z te-
renu gminy Kamienica. W scenariuszu ćwiczeń zaplanowano 
trzy epizody pozorujące rzeczywiste akcje ratowniczo - ga-
śnicze. Strażacy musieli podejmować interwencję w związku 
z wybuchem butli z gazem, udzielali pomocy poszkodowanym 
- przygniecionym przez drzewo oraz uszkodzoną konstrukcją 
w hali traków.

Celem ćwiczeń było przede wszystkim polepszenie współ-
pracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami gminy, a także 
doskonalenie technik ratownictwa podczas pożarów i udzie-
lania pierwszej pomocy w stanie nagłego zagrożenia życia.

W działaniach brał udział zastęp SHD z JRG Limanowa, 
dzięki czemu nasi druhowie mogli także przyswoić sobie ele-
menty ewakuacji osób poszkodowanych na wyższych kondy-
gnacjach budynku. 

Wśród zaproszonych gości obecny był wójt gminy Kamieni-
ca - Władysław Sadowski oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Kamienica - Eugeniusz Rutka. Ćwiczenia nadzorował przed-
stawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
- st. kpt. Marcin Kulig. Organizatorem ćwiczeń był Zarząd 
Gminny ZOSP RP w Kamienicy. (red) 

W obecności Przewodni-
czącej Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego - Urszuli 
Nowogórskiej, Wójta Gminy 
Kamienica - Władysława Sa-
dowskiego, Przewodniczą-
cego Rady Gminy Kamieni-
ca - Eugeniusza Rutki oraz 
Prezesa Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP - dh 
Adama Opyda przekazano 
na ręce przedstawicieli  OSP 
Kamienica 4 komplety ubrań 
specjalnych oraz 4 sztuki ko-
miniarek strażackich. 

Całkowita wartość zaku-
pu wyniosła 9 693,48 zł, w 
tym dofinansowanie ze środ-
ków Województwa Małopol-
skiego to kwota 4 846,00 zł.  
(red) 

18 października 2018 r. w Kamienicy odbyło się uroczyste przekazanie przedmiotów zakupionych dla 
OSP Kamienica dzięki pomocy finansowej przyznanej gminie Kamienica przez Województwo Małopol-
skie w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”. 

Ćwiczenia strażaków

Doposażenie  kamienickiej OSP
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Strażacki jubileusz
11 sierpnia 2018 r. odbyły się 
uroczystości obchodów 60-le-
cia działalności Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zasadnem. 
Była to okazja do złożenia ży-
czeń i gratulacji oraz nagrodze-
nia zasłużonych druhów jed-
nostki.

Uroczystości rozpoczęły na Przełę-
czy Wierch Młynne mszą świętą od-
prawioną w intencji strażaków i ich 
rodzin. Eucharystię koncelebrowali 
kapelan straży pożarnej z terenu po-
wiatu ks. Stanisław Kaczka oraz prałat 
ks. Kazimierz Pach - rezydent kamie-
nickiej parafii. Na zakończenie mszy 
kapelan strażaków poświęcił nowy 
wóz ratowniczy.

W dalszej  części  uroczystości 
przedstawiciele samorządów i zapro-
szeni goście podziękowali braci stra-
żackiej za ich codzienną ofiarność i 
złożyli życzenia wytrwałości i bez-
piecznej służby. Rocznicowe obchody 
były również okazją do odznaczenia 
zasłużonych druhów Krzyżem Zasłu-
gi Orderu św. Floriana.

W strażackim wydarzeniu udział 
wzięli m.in.: poseł na Sejm i prezes Za-
rząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Edward Siarka, przedstawiciele 
samorządu powiatu limanowskiego - 
wicestarosta Mieczysław Uryga oraz 
członek zarządu Agata Zięba, sekre-
tarz powiatu Andrzej Matlęga, przed-
stawiciele Komendy Powiatowej PSP 
w Limanowej - komendant Wojciech 
Frączek oraz jego zastępca Tomasz 
Pawlik, prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP Grzegorz Janczy, 
przedstawiciele samorządu gminy Ka-
mienica na czele z wójtem Władysła-
wem Sadowskim i przewodniczącym 
Rady Gminy Eugeniuszem Rutką, 
przedstawiciele jednostek OSP z te-
renu gminy oraz radni, a także miesz-
kańcy gminy. (red)
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26 sierpnia 2018 r. w Zalesiu odbyły się Dożynki 
Gminy Kamienica. Tegoroczna uroczystość miała 
szczególny charakter, między innymi dlatego, że 
obchody święta plonów były połączone z organi-
zowanym po raz szósty Festiwalem Kultury Beski-
du Wyspowego „Beskidzkie rytmy i smaki”. 

Święto Plonów rozpoczęła uroczysta msza św. koncelebrowa-
na przez proboszcza zalesiańskiej parafii ks. Ryszarda 
Kochanowicza i  redemptorystę o. Bogdana Bańdu-
rę, który jednocześnie wygłosił homilię.

Po nabożeństwie barwny dożynkowy koro-
wód, przy akompaniamencie Orkiestry Dę-
tej im. św. Floriana ze Szczawy, przemasze-
rował na plac przy budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej, gdzie miała miejsce dalsza 
część rolniczego święta.

W trakcie oficjalnego otwarcia dożynek 
wójt gminy - Władysław Sadowski przywi-
tał przybyłych na uroczystość gości, wśród 
których byli m.in.: posłowie na sejm RP - Wie-
sław Janczyk i Jan Duda, senator Jan Hamerski, 
przedstawiciele sejmiku województwa małopol-
skiego - przewodnicząca Urszula Nowogórska, radny 
Grzegorz Biedroń, przedstawiciele powiatu limanowskiego 
- starosta Jan Puchała, wicestarosta Mieczysław Uryga, członek 
zarządu Agata Zięba, sekretarz Andrzej Matlęga oraz radni po-
wiatowi, księża - o. Bogdan Bańdura, proboszcz zalesiańskiej 
parafii Ryszard Kochanowicz, prałat Kazimierz Pach z Kamie-
nicy, radni gminy Kamienica z przewodniczącym Eugeniuszem 
Rutką, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mieczysław Ma-
rek, dyrektor szkoły w Zalesiu Maria Buczek, delegacja rolni-
ków z zaprzyjaźnionej węgierskiej gminy Erdőhorváti z Zsolti 
Rátkai, przedstawiciele instytucji, zakładów pracy, stowarzy-
szeń oraz sołtysi.

Następnie odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy, podczas 
którego na ręce Wójta Gminy Kamienica, Starosty Powiatu Li-
manowskiego i Proboszcza Parafii Zalesie, starostowie dożynek 
- Zofia Piaskowy i Marian Nowak złożyli tradycyjny bochen 
chleba wypieczony z tegorocznej mąki.

Potem odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych. Ko-
misja konkursowa w składzie: Halina Puto i Marzena Szczyp-
ka - pracownice Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 

w Limanowej oraz Maria Winkiewicz - pracownik Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kamienicy przyznała w kategorii 
współczesny wieniec dożynkowy - pierwsze miejsce dla sołec-
twa z Zalesia. W kategorii tradycyjnego wieńca dożynkowego 
pierwsze miejsce sołectwu Szczawa. Drugie miejsce ex aequo 
zajęły sołectwa z Kamienicy Górnej, Zasadnego, Zbludzy i Ka-
mienicy Dolnej. Nagrody pieniężne w konkursie ufundowane 
zostały przez Powiat Limanowski i Wójta Gminy Kamienica. 

Podczas gminnej uroczystości poseł Jan Duda wręczył od-
znaki „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznawane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla zasłużonych rolników. Wyróż-
nienia otrzymali: Eugeniusz Adamczyk i Kazimierz Udziela 
z Kamienicy, Marian Mikołajczyk i Marian Wiatr ze Szczawy, 
Józef Franczyk i Grażyna Wierzycka z Zalesia oraz Jan Zasadni 
z Zasadnego i Marian Opyd ze Zbludzy.

Odbył się też konkurs na najlepsze ciasto z owocami. Jury 
konkursu stanęło przed trudnym zadaniem, gdyż wszystkie 
wypieki stanowiły swego rodzaju słodkie arcydzieła. Ostatecz-
nie pierwsze miejsce przyznano dla Stowarzyszenia Seniorów 
Gminy Kamienica i Marii Sopaty z Zalesia. Drugie miejsce 
zdobyły wypieki przygotowane przez KGW z Zasadnego i Ce-
linę Kosińską z Zalesia. Trzecim miejscem nagrodzono KGW 
z Kamienicy Dolnej i Małgorzatę Sopatę z Zalesia. Wyróżnienia 
otrzymały: KGW ze Zbludzy, KGW z Zalesia, KGW z Kamie-

nicy Górnej, KGW ze Szczawy, Danuta Mucha, Zofia 
Piaskowy i Teresa Wierzycka z Zalesia. Nagrody 

pieniężne ufundował Gminny Ośrodek Kultury 
w Kamienicy, a nagrody rzeczowe Wójt Gmi-

ny Kamienica.
Na dożynkowym święcie dużym zain-

teresowaniem cieszyła się degustacja po-
traw regionalnych, przygotowana przez 
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gmi-
ny Kamienica oraz win i owoców serwo-
wanych przez węgierskich gości z gminy 

Erdőhorváti.
Oprawę artystyczną imprezy zapewnił 

występ Orkiestry Dętej ze Szczawy, Zespołu 
Regionalnego ZASADNOKI z Zasadnego, gru-

py artystycznej ze Stowarzyszenia Seniorów Gminy 
i zespołu PLENER SHOW.

Doroczne obchody Święta Plonów i Festiwalu Kultury Beski-
du Wyspowego „Beskidzkie rytmy i smaki” zakończyła zabawa 
taneczna prowadzona przez DJ’a. (red) 

Dożynkowe smaki i beskidzkie rytmy

Konkurs Wieńca Dożynkowego

Kamienica Górna

Szczawa



Wyróżniony w plebiscycie
Radny Gminy Kamienica Hilary Mateusz Majewski został laureatem 
plebiscytu SAMORZĄDOWIEC MAŁOPOLSKI 2018 w głosowaniu Ga-
zety Krakowskiej i Dziennika Polskiego.

W plebiscycie „Samorządowiec Małopolski 2018” udział wzięli wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci, starostowie, a także radni ze wszystkich powiatów 
w Małopolsce i sejmiku wojewódzkiego. 4 października br. w hotelu Inter Ho-
use w Krakowie odbyła się uroczysta gala finałowa plebiscytu, podczas której 
laureaci odebrali wyróżnienia. Wśród nich znalazł się kamieniczanin - radny 
Hilary Mateusz Majewski. (red)
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Na dożynkach  
w Komornikach

W  dniach 31 sierpnia - 2 
września br. delegacja samo-
rządowa gminy Kamienica 
z  wójtem Władysławem Sa-
dowskim wzięła udział w uro-
czystościach dożynkowych 
partnerskiej gminy Komorni-
ki.

Czas święta plonów był także do-
brą okazją do podziękowania Wój-
towi Gminy Komorniki i  tamtej-
szej Radzie Gminy za udzieloną 
nam pomoc finansową na walkę ze 
skutkami lipcowej powodzi (Gmi-
na Komorniki, specjalną uchwałą 
przekazała naszemu samorządowi 
pomoc w  wysokości 250,000 zł). 
Formą podziękowania był specjal-
nie przygotowany na tę okazję gra-
werton oraz drobne upominki dla 
samorządu partnerskiej gminy.

A w dowód uznania dobrego part-
nerstwa i wieloletniej przyjaźni sta-
tuetkę – „Przyjaciel gminy Komor-
niki” otrzymał wójt naszej gminy. 
(red)

Zasadne

Wyróżnieni rolnicy

Zbludza

Gospodarze dożynek

Kamienica Dolna

Msza święta
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Z kolejną nagrodą
P o w i a t o w e 
Centrum Po-
mocy Rodzi-
nie w  Lima-
nowej po raz 
trzeci otrzy-
mało pierw-
sze miejsce 
w IX Małopol-

skim Konkursie „Przeciw przemocy” - konkurs na 
najlepsze działania podejmowane w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki 
samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym 
i powiatowym oraz organizacje pozarządowe z ob-
szaru województwa małopolskiego.

Limanowskiemu PCPR nagrodę przyznano za konse-
kwentne realizowanie szerokiego wachlarza działań skie-
rowanych do różnych grup odbiorców, za podejmowanie 
nowych inicjatyw, wykorzystanie forum publicznego jako 
interdyscyplinarnej płaszczyzny do wymiany wiedzy, do-
świadczeń, dobrych praktyk oraz zaangażowanie w realizo-
wanie działań. Nagrodę za pierwsze miejsce przedstawiciele 
Powiatu Limanowskiego: Mieczysław Uryga - Wicestaro-
sta Powiatu Limanowskiego, Monika Nawalaniec - Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 
oraz Małgorzata Frączek - psycholog PCPR w Limanowej 
odebrali 26 września 2018 r. podczas XVI wojewódzkiej 
konferencji, która odbyła się pod hasłem: „Pomoc osobie 
stosującej przemoc - pomocą dla całej rodziny”.

Spotkanie organizowanie przez Regionalny Ośrodek Po-
lityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Woje-
wódzką Policji było okazją do wymiany doświadczeń oraz 
budowania wzajemnej współpracy pomiędzy zaangażowa-
nymi instytucjami i służbami: policją, pomocą społeczną, 
oświata, służbą zdrowia, wymiarem sprawiedliwości i trze-
cim sektorem. (oprac. red) 

Wybory do Rady Powiatu 
Limanowskiego
Tegoroczne wybory samorządowe do Rady Powia-
tu Limanowskiego zakończyły się zwycięstwem 
Prawa i Sprawiedliwości. Zdobyte poparcie prze-
łożyło się na 15 mandatów dla Prawa i Sprawie-
dliwości w dwudziestopięcioosobowym składzie 
rady. Działajmy Wspólnie zdobyło 6 mandatów, 
Ziemia Limanowska To Lubię - 2 mandaty, a po 
jednym mandacie zyskało Samorządowe Przymie-
rze Razem oraz PSL. 

Mandat radnego uzyskali:
•	 Okręg nr 1 - Miasto Limanowa: Marzena Gąsior 

- PiS, Leszek Pieniążek – PiS, Marian Wójtowicz 
- Ziemia Limanowska To Lubię.

•	 Okręg nr 2 - Gmina Laskowa, Gmina Limanowa: 
Wojciech Włodarczyk - PiS, Mieczysław Uryga 
- PiS, Stefan Hutek - PiS, Dorota Stanisławczyk 
- PiS, Stanisław Piegza - Samorządowe Przy-
mierze - Razem, Jolanta Grzegorzek - Działajmy 
Wspólnie.

•	 Okręg nr 3 - Miasto Mszana Dolna, Gmina Niedź-
wiedź: Agnieszka Orzeł - PSL, Grzegorz Wójcik - 
PiS, Janusz Potaczek - Działajmy Wspólnie.

•	 Okręg nr 4 - Gmina Mszana Dolna: Ewa Filipiak 
- PiS, Bolesław Jania - PiS, Artur Żaba - Działaj-
my Wspólnie.

•	 Okręg nr 5 - Gmina Dobra, Gmina Jodłownik, 
Gmina Tymbark: Czesław Kawalec - PiS, Beata 
Krzyściak - PiS, Stanisław Nieczarowski - Ziemia 
Limanowska To Lubię, Jan Puchała - Działajmy 
Wspólnie, Bogumił Grzyb - Działajmy Wspólnie.

•	 Okręg nr 6 - Gmina Kamienica, Gmina Łukowica, 
Gmina Słopnice: Agata Zięba - PiS, Józef Jawor-
ski - PiS, Kazimierz Jasiński - PiS, Józef Pietrzak - 
PiS, Jan Więcek - Działajmy Wspólnie. (oprac. red) 

21 września br. w Centrum Obsługi Ru-
chu Turystycznego w Zalesiu odbyło się 
spotkanie podsumowujące projekt „Ma-
łopolskie Szlaki Turystyki Aktywnej”, 
w ramach którego wykonano nowe ozna-
kowanie 5,5 km trasy wielofunkcyjnej 
„Zalesie”.  

W  turystycznym spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele powiatu limanowskiego: wice-
starosta - Mieczysław Uryga, dyrektor Wydzia-
łu Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości - 
Justyna Tokarczyk, dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych - Paweł Pięta, zastępca dyrektora 
Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębior-
czości - Paweł Tokarczyk, przedstawiciele Fun-
dacji Run Vegan: Wioletta Domaradzka i Robert 
Zakrzewski, a także inni zaproszeni goście. 

W  ramach projektu opracowano także opis 
szlaku, mapę wraz z profilem trasy oraz infor-
macje przyrodnicze, zdjęcia i panoramy z opi-
sem. (red) 

9 października 2018 
r. w  ramach reali -
zacji działań nowa-
torskich z  edukacji 
społecznej „Poznaję 
powiat limanowski” 
dzieci z  klas I  - III 
Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Kamienicy go-
ściły w Limanowej.   

Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy była bogata 
w spotkania. Najpierw Członek Zarządu Powiatu - Agata Zięba oprowa-
dziła dzieci po budynku starostwa. Następnie kamienicka grupa złożyła 
wizytę w gabinecie starosty limanowskiego Jana Puchały, który opowie-
dział o swojej funkcji i obdarował maluchy podarunkami. Potem wy-
cieczkowicze udali się do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, gdzie 
p. Piotr Kuziel przeprowadził zajęcia „Edukacja dla bezpieczeństwa - 
Ognik”; dzieci otrzymały certyfikaty dzielnego małego ognika. Przed 
powrotem do Kamienicy uczniowie zwiedzili Sanktuarium Matki Bo-
skiej Bolesnej. (red)

WIEŚCI ZE STAROSTWA
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wszyscy znamy życie toczące się w parafii. ludzie 
przychodzą, modlą się, pomagają w upiększaniu 
świątyni, poświęcają swój czas, angażując się w 
różne prace, podejmują trud współodpowiedzial-
ności za dobra kościoła, czasem narzekają. Są 
członkami rad Parafialnych, różnych grup modli-
tewnych. w ten rytm codziennego życia wpisuje 
się jedno słowo: wizytacja. co się wtedy dzieje? 
Do parafii przyjeżdża biskup. Głosi Słowo Boże, 
spotyka się z wiernymi, ale też zapoznaje się z 
kondycją parafii, ze stanem świątyni i wszystkich 
parafialnych dóbr.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy 
następujące słowa: „Biskup diecezjalny 
poprzez swoją posługę utwierdza lud 
wierny w wierze, nadziei i miłości. 
Biskup realizuje te cele w szczegól-
nym wymiarze w ramach wizytacji 
kanonicznej. Biskup ma obowią-
zek przeprowadzić taką wizytację 
zgodnie z normą prawną Kodeksu 
Prawa Kanonicznego[…], osobiście 
lub przez swojego biskupa pomoc-
niczego”. (por. kan. 396 – 397 KPK). 

W dniach 27-28 października br. parafia 
Kamienica przeżywała wizytacje Kanoniczną, 
którą przeprowadził Bp stanisław salaterski. Był to 
piękny czas ubogacony obecnością Apostoła naszych 
czasów, podczas którego dziękowaliśmy Bogu za 
dar naszej świątyni. Wizytację ks. Bp rozpoczął od 
spotkań z siostrami Zakonnymi, następnie nawiedził 
chorych oraz spotkał się z Radą Parafialną. O godz. 
17.00 celebrował Eucharystię, podczas której dzięko-
wał wszystkim parafianom za troskę i zaangażowanie 
w życie parafii. 

Po Mszy św. Bp stanisław spotkał się jeszcze z Litur-
giczną służbą Ołtarza, Dziewczęcą służbą Maryjną 

oraz Młodzieżą przygotowującą się 
do sakramentu bierzmowania.

W niedzielny dzień Biskup spotkał się 
z członkami Róż różańcowych, Bractwa 

Celestyńskiego i Kościoła Domowego; spra-
wował także Eucharystię w kaplicy w Zasadnem.

Zakończeniem wizytacji kanonicznej była wspólna 
Eucharystia, podczas której Bp stanisław udzielił 
sakramentu chrztu świętego dwojgu dzieciom. Po jej 
zakończeniu przed ołtarzem indywidualnie pobłogo-
sławił licznie zgromadzone dzieci. 

Czas wizytacji był doświadczeniem kościoła apo-
stolskiego, a jej istotą było błogosławieństwo Biskupa 
dla całej wspólnoty parafialnej, które niesie ze sobą 
umocnienie wiary w Boga oraz wezwanie do jeszcze 
większej wzajemnej miłości. (Ks. A. Król)

Z ŻYCIA PARAFII

WIZYTACJA KANONICZNA



Z ŻYCIA PARAFII

w  dniach 18-19 sierpnia br. 
w Szczawie odbył się doroczny 
„odpust Partyzancki”. tego-
roczne święto par tyzanckie 
połączone było z powiatowymi  
obchodami 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

Uroczystości o charakterze reli-
gijno – patriotycznym rozpoczęto 
w sobotę mszą świętą w  intencji 
Ojczyzny. Po niej odbył się koncert 
pieśni patriotycznej i partyzanckiej.

Główne uroczystości miały miej-
sce w  niedzielę, a  wzięli w  nich 
udział posłowie, przedstawiciele 
władz samorządowych wojewódz-
kich, powiatowych i  gminnych, 
a także służb mundurowych, insty-
tucji, kombatanci oraz mieszkańcy 
i goście.

W godzinach przedpołudniowych 
przy dźwiękach „Marszu I Brygady” 
w wykonaniu Orkiestry Dętej im. 
św. Floriana w szczawie, na placu 
przy pomniku poświęconym pole-
głym w czasie II wojny światowej 
zaczęły formować się delegacje 
i  poczty sztandarowe. Po przed-
stawieniu historii odpustu party-
zanckiego, uczestnicy wydarzenia 
odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Żywą lekcją historii dla uczest-
ników odpustu było wystąpienie 
ostatniego z  żołnierzy 1 Pułku 

strzelców Podhalańskich AK płk 
Kazimierza Przymusińskiego pseu-
donim „Jastrząb”, który przybliżył 
czas walk partyzanckich podczas 
II wojny światowej.

Po przemówieniach zaproszo-
nych gości mł. chor. Piotr Górsz-
czyk - funkcjonariusz straży Gra-
nicznej odczytał Apel Pamięci, a po 
nim delegacje złożyły wieńce przed 
pomnikiem ofiar. Wśród składają-
cych kwiaty byli m.in. Poseł na sejm 
RP - Wiesław Janczyk, Posłanka 
na sejm RP - Anna Paluch, sena-
tor RP - Jan Hamerski, Radny sej-
miku Województwa Małopolskiego 
- Grzegorz Biedroń, starosta Lima-
nowski - Jan Puchała, Wicesta-
rosta Limanowski - Mieczysław 
Uryga, Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu - Franciszek Dziedzina, 
Członek Zarządu Powiatu Lima-
nowskiego - Agata Zięba, Wójt 

Odpust Partyzancki w Szczawie
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Gminy Kamienica - Władysław 
sadowski, Przewodniczący Rady 
Gminy Kamienica - Eugeniusz 
Rutka, Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Limanowej 
- mł. insp. Krzysztof Chochliński, 
Zastępca Komendanta Powiato-
wego Państwowej straży Pożarnej 
- bryg. Tomasz Pawlik, Dowódca 
1 Batalionu strzelców Podhalań-
skich, 21 Brygady strzelców Pod-
halańskich - płk Rafał Iwanek, płk 
pil. Krystian Lebda - 8 Baza Lotnic-
twa Transportowego w Krakowie, 
członkowie Związku strzeleckiego 
strzelec - Oddział w Limanowej na 
czele z  insp. stanisławem Dęb-
skim, Kompania Reprezentacyjna 
Karpackiego Oddziału straży Gra-
nicznej w nowym sączu, przedsta-
wiciele 5 Batalionu Dowodzenia 
z Krakowa, radni powiatu limanow-
skiego, radni oraz sołtysi gminy 
Kamienica, przedstawiciele samo-
rządów lokalnych z terenu powiatu 
Limanowskiego oraz przedstawi-
ciele środowisk wojskowych, insty-
tucji i zakładów pracy. 

Kolejnym punktem uroczystości 

była Polowa Msza Święta w inten-
cji poległych, zmarłych i żyjących 
żołnierzy 1 PsP AK, której prze-
wodniczył Biskup Pomocniczy 
Diecezji Tarnowskiej - stanisław 
salaterski.

Wszyscy uczestnicy uroczystości 
mieli okazję zwiedzić Muzeum 1 
PsP AK, w którym odbyła się pro-
mocja publikacji o mjr. pil. Antonim 
Tomiczku (autorstwa prof. nadzw. 
dr hab. Julii Dziwoki) oraz skoszto-
wać „wojskowej grochówki”, przy-
gotowanej przez KGW ze szczawy.

Mieszkańcy i goście mogli rów-
nież obejrzeć wystawę pt. „Ojco-
wie niepodległości” przygotowaną 
przez krakowski oddział Instytutu 
Pamięci narodowej, która znajdo-
wała się na placu przed muzeum.

Z  dużym za in te resowaniem 
uczestnicy odpustu przyglądali 
się także wyposażeniu i  uzbroje-
niu żołnierzy 1 PsP AK, które pre-
zentowali członkowie stowarzysze-
nia Rekonstrukcji Historycznych 

1PsP AK. Dodatkowo w  pijalni 
wód mineralnych można było zwie-
dzić wystawę pt. „Antoni Gryzina-
-Lasek - Polska żyje i żyć będzie”, 
poświęcona legioniście, leka-
rzowi i odkrywcy wód mineralnych 
w szczawie. (red)
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Kamienicka tradycja niech z nami będzie… 

KULTURA
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30 sierpnia i 20 września br, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbyły się 
prelekcje dotyczące tradycji, obrzędowości i zwyczajów Gminy Kamienica. Magdale-
na Kroh - ceniona sądecka etnograf - jako znawca wielu dziedzin w kulturze ludowej 
przedstawiła niezwykle ciekawe wykłady na temat dawnych obrzędów i zwyczajów 
związanych z naszym regionem.

Prelekcje i podsumowanie projektu

Prelekcja została zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Nasza Inicja-
tywa Wiejskiej Aktywności „NIWA”, 
które realizuje projekt pod tytułem 
„Kamienicka tradycja niech z  nami 
będzie…”. Głównym celem projektu 
jest m.in. wzbudzenie wśród adresa-
tów, tj. mieszkańców gminy Kamieni-
ca, świadomości bogactwa tradycji re-
gionu, z którego się wywodzą. Dotację 
na wyżej wymieniony projekt otrzy-
mano w  ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w dzie-
dzinie kultury w  konkursie „Mecenat 
Małopolski”.

Natomiast 28 września 2018 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ka-
mienicy miało miejsce podsumowanie 
projektu „Kamienicka tradycja niech 
z nami będzie…”, realizowanego przez 
Stowarzyszenie Nasza Inicjatywa 

Wiejskiej Aktywności przy wspar-
c iu  f i n a n sow y m Wojewó d z t wa 
Małopolskiego.

Na podsumowanie przybyli Wójt 
Gminy Kamienica - Władysław Sa-
dowski, Przewodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego - Urszula 
Nowogórska, Przewodniczący Rady 
Gminy Kamienica - Eugeniusz Rut-
ka, radni: Elżbieta Citak oraz Hilary 
Majewski. Prowadzącym wydarzenie 
był prezes stowarzyszenia „NIWA” - 
Mieczysław Marek. 

Podsumowanie składało się z dwóch 
części. W pierwszej, prelekcję wygło-
sił dr Artur Czesak - językoznaw-
ca i  dialektolog z  Krakowa. Tema-
tem wykładu była kamienicka gwara. 
W  drugiej części dokonano wręcze-
nia nagród w konkursie plastycznym 
„Kontynuujemy naszą kamienicką tra-
dycję”. W trzech kategoriach rozdano 
60 nagród - od piłek przez pendrivy  
po hulajnogi. Koordynatorem projektu 
była Iwona Kuzak. (red)

Prelekcje
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Podsumowanie



W minionym roku kalendarzowym obchodziliśmy 150-le-
cie KGW na Ziemiach Polskich. Funkcjonowanie tych grup 
społecznych na przestrzeni lat ulega zmianie. Początkowo 
skupiały się one na pomocy w codziennej pracy, z czasem 
stały się ambasadorami wsi, regionów, łącząc doświadcze-
nia wielu pokoleń. 

Czym jest?
Taką rolę pełnią również KGW naszej gminy. Poszczycić 

się nimi może właściwie każde sołectwo. Działają prężnie, są 
inicjatorkami wielu lokalnych przedsięwzięć. Ale chyba naj-
ważniejszym walorem ich bytu w naszych społecznościach 
jest wielobarwność wachlarza możliwości, jakie drzemią 
w członkiniach tej organizacji. 

Co przyciąga? 
Wiadomo, że praca KGW to działalność społeczna, która 

wymaga poświęcenia i czasu, a nie każdy posiada na tyle, 
ile podpowiada chęć zaangażowania się w zadania, czy re-
alizacja pomysłów. Mimo tych utrudnień co raz więcej osób 
garnie się do takiego społecznikostwa; dla jednych przyna-
leżność do koła oznacza fajnie spędzony czas, dla innych 
staje się odskocznią od codziennych obowiązków i proble-
mów, a jeszcze dla innych jest doskonałą szkołą, dzięki któ-
rej mogą zdobyć m.in. tradycyjną i kulinarną wiedzę doty-
czącą regionu. 

Wczoraj koła
Naszą wizytę w  tym numerze „Gorczańskich Wieści” 

rozpoczynamy od KGW w Zalesiu, z racji, że jest ono go-
spodarzem dorocznych kamienickich dożynek. Koło to ma 
długą tradycję, jak mówi p. Elżbieta Franczyk – obecna 

przewodnicząca organizacji: „Koło powstało końcem lat 50 
XX wieku, czyli Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu istnie-
je już ponad 60 lat”. Na pomysł założenia KGW w Zalesiu 
wpadły dwie kobiety: Zofia Karabin i Władysława Banach. 
Dążeniem tych dwóch pań było przede wszystkim rozwija-
nie i krzewienie postępu cywilizacyjnego na wsi, nabywanie 
przydatnych w życiu umiejętności, wzbogacanie wiedzy oraz 
możliwość stałego dokształcania się w różnych dziedzinach. 
A więc przyznać trzeba , że zadanie, jakie sobie panie obra-
ły, było bardzo ambitne,

Początkowo spotykania koła odbywały się raczej rzadko, 
bo tylko w zimowe wieczory, podczas których najczęściej 
członkinie skubały pierze, umilając sobie ten czas wspól-
nym śpiewem. Łączyły przyjemne z pożytecznym. Zajmo-
wały się też organizowaniem sprzedaży drobiu, tj. kurcząt, 
kaczek i gęsi, a wszystko to odbywało się u pani Zofii Kara-
bin. W działaniu tym nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdy-
by nie fakt, dla wielu mieszkańców była to jedyna okazja 
nabycia drobiu. 

Przewodniczenie KGW
Obecna przewodnicząca przejęła pałeczkę „tego urzędu” 

w 2016 roku od p. Anny Wierzyckiej, która tę funkcję pełni-
ła ponad 27 lat. Jak sama przyznaje: „Trudno dorównać tak 
wspaniałej, utytułowanej działaczce. Mam jednak nadzieję, 
że poprzez działania, które podejmuję wraz z moimi kole-
żankami w godny sposób zastępuję panią Annę”. 

Sztafeta pokoleniowa 
„Aktualnie nasze spotkania odbywają się raz w tygodniu. 

Planujemy na nich, co będziemy robić w najbliższym cza-
sie i w  jakie inicjatywy możemy się angażować” – mówi 

KGW MA SIĘ DOBRZE
Zmieniają się czasy, zmieniają obyczaje, nie zatrzymuje ich wydarta już kartka 
z kalendarza. A mimo to ciągłość kulturowa, tradycja pokoleń z ich pięknymi 
zwyczajami jest wciąż żywa. Czemu, czy raczej komu zawdzięczamy ten feno-
men?

KULTURA
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W dniu otwarcia nowego sektora skansenu zwiedzający 
mogli również obejrzeć występ Kapeli Regionalnej GOR-
CE z Kamienicy oraz wziąć udział w degustacji potraw 

regionalnych, przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiej-
skich z Kamienicy Dolnej i Zasadnego. (red)

Nasze akcenty w sądeckim skansenie

7 października 2018 r. w Sądeckim Parku Etnograficznym odbyło się 
uroczyste otwarcie nowego sektora przemysłu ludowego. Skansen wzbo-

gacił się m.in. o zrekonstruowany młyn z Kamienicy i tartak z Zasadnego 
oraz folusz - budynek, w którym mieści się warsztat obróbki sukna. 

przewodnicząca zalesiańskiego KGW. 
Takie aktywne funkcjonowanie zale-
siańskiego koła zaczęło się od podjęcia 
wspólnej decyzji zrobienia 8 metrowej 
palmy wielkanocnej do miejscowe-
go kościoła. Zadanie to praktykowa-
ne jest do dziś, stało się doroczną tra-
dycją grupy, która w ostatnim czasie 
rośnie w  liczebność. Obecnie zyska-
ło wiele nowych członkiń, liczy 16 ko-
biet. Coraz więcej młodych osób an-
gażuje się w  prowadzoną przez koło 
działalność. Zatem skupia ono zarów-
no osoby starsze, które uczestniczą 
w działalności koła już od wielu lat, 
jak i osoby młode, które dołączają do 
koła. I w  tym tkwi kolejny fenomen. 
Najstarszą członkinią zalesiańskie-
go KGW jest była przewodnicząca p. 
Anna Wierzycka, ma 67 lat. Najmłod-
sza liczy 30 lat. Ostatnio w działalność 
koła zaangażowały się dwie nastolatki 
- 14 i 15 lat. Ich ambitne podejście do 
zadań napawa optymizmem, tym bar-
dziej że zachęcają one inne młode oso-
by do włączenia się w działalność tej 
grupy. Śmiało można powiedzieć, że 
Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu 

tworzą trzy pokolenia kobiet. Ich prze-
wodnicząca wyraża nadzieję, że „dzię-
ki działaniom, które prowadzimy jako 
KGW zachęcimy młode dziewczyny, 
do włączenia się i angażowania w na-
szą działalność”. 

Istota działania KGW
Praca KGW za nadrzędny cel przyj-

muje sobie kultywowanie tradycji, za-
nurzenie w  regionalizmie, przez co 
jest arką ducha narodowego. Tę świa-
domość wśród społeczności lokal-
nej budzą członkinie zalesiańskiego 
koła. Jak przyznaje ich przewodni-
cząca: „W dobie Internetu zapomina 
się o tradycjach i zwyczajach naszego 
regionu. Przez scenki, które czasem 
przedstawiamy, pragniemy pokazać - 
zwłaszcza młodym ludziom - zwycza-
je, które nam przekazały nasze mamy, 
babcie czy prababcie. Mamy nadzie-
ję, że dzięki naszej działalności prze-
kazujemy ludziom młodym i osobom 
z poza naszego regionu chociaż cząst-
kę tradycji, a  także ciekawe zwycza-
je, które ściśle związane są z naszym 
regionem”.

Odbiór 
Ludzie reagują bardzo pozytywnie 

na działalność zalesiańskiego KGW. Są 
zadowoleni z promocji, jaką ich miej-
scowości zapewnia koło. Doceniają 
to, co robi ta organizacja społeczna. 
Przykładem tego są chociażby ostat-
nie dożynki w Zalesiu, podczas któ-
rych mimo niepogody publiczność do-
pisała. Wielu uczestników tej imprezy 
podchodziło do stoiska KGW. Z uśmie-
chem na twarzy goście częstowali się 
tradycyjnymi potrawami i wypiekami, 
zachwycali się ich smakiem i prosto-
tą. Kosztowali również miejscowy roz-
grzewający trunek zwany ,,warzonką”. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się 
też rękodzielnictwo – jest przykładem 
unikatowych, ale typowych dla regio-
nu wzorów i kształtów. Z roku na rok, 
a nawet można powiedzieć, że z wy-
darzenia na wydarzenie coraz więcej 
ludzi odwiedza docenia istnienie tego 
fenomenu, jakim jest KGW. 

Zmieniają się czasy, zmieniają oby-
czaje, a  ich żywą księgą pamiątkową 
są KGW. (red)
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Zespół Regionalny GORCE, dzia-
łający przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Kamienicy, wystąpił 
podczas Dnia Górali Polskich, 
organizowanego w ramach ju-
bileuszowego 50. Międzyna-
rodowego Festiwalu Folkloru 
Ziem Górskich w Zakopanem. 

23 sierpnia br. w Zakopanem był Dniem 
Górali Polskich, zorganizowanym w ramach 

Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich. Na plenerowej scenie w wiosce festiwalowej popis 
swoich umiejętności zaprezentował Zespół Regionalny GOR-
CE z Kamienicy.

W góralskim święcie wzięły udział także członkinie kamie-
nickiego oddziału Związku Podhalan, które serwowały nasze 
regionalne przysmaki oraz prezentujący swoje artystyczne 
dzieła twórca ludowy - Ignacy Gromala.

Udział w góralskim święcie był również okazją do spotkania 
między innymi z  prezesem Zarządu Głównego Związku Pod-
halan - Andrzejem Skupniem, kapelanem Związku Podhalan 
i równocześnie członkiem Zespołu Apostolstwa Trzeźwości 
przy Konferencji Episkopatu Polski - ks. prałatem Władysła-
wem Zązelem, a także z delegacją Zarządu Związku Podhalan 
z Ameryki Północnej. (red)

KULTURA

Zespół Gorce 
na scenie zakopiańskiego festiwalu
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15 sierpnia 2018 r. reprezentanci kamienickiej kultury - Grupa Śpiewacza i Zespół Regionalny „Gor-
ce”, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy - wystąpili w Przyszowej podczas odby-
wającego się tam VI Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”. (red)

Na przyszowskiej scenie
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Drugie w powiecie

2 września br. w Tymbarku od-
był się XVIII Przegląd Dorobku 
Artystycznego i Kulinarnego 
Kół Gospodyń Wiejskich Po-
wiatu Limanowskiego.

Swoje talenty kulinarne, manualne 
i artystyczne prezentowały gospody-
nie KGW z sześciu gmin powiatu li-
manowskiego, w tym Koło Gospodyń 
Wiejskich z Zasadnego - reprezentujące 
naszą gminę.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
z Zasadnego zaprezentowały wysoki po-
ziom artystyczny i kulinarny, przez co w 
ostatecznej klasyfikacji przeglądu zajęły 

wysokie drugie miejsce oraz zostały za-
kwalifikowane przez komisję konkur-
sową do udziału w Festiwalu Folklory-
stycznym „Limanowska Słaza”. (red)

W gronie twórców
renata Barnaś pochodzi z zalesia. Urodziła się w roku 1976 r. Ukończyła Liceum 
ogólnokształcące. W roku 1997 zamieszkała u męża w kamienicy. Mają dwoje dzie-
ci. Nie pracuje zawodowo, zajmuje się domem i małym gospodarstwem, tj. hodowlą 
danieli. Jako dziecko przyglądała się pracy pani stefani Gancarczyk z zalesia, która 
z wielką starannością wyszywała piękne kolorowe gorsety. częściowo poszła w jej 
ślady. zajęła się wyszywaniem i haftowaniem regionalnych motywów góralskich na 
różnych elementach stroju regionalnego, m.in. na gorsetach, spodniach, kubrakach 
itp. W jej haftach przeważają nasze piękne, oryginalne i  tradycyjne wzory górali ka-
mienickich. Wyszywa również obrusy, serwety i bieżniki, które upiększają wnętrze jej 
domu. swoją twórczość ludową rozpoczęła 5 lat temu, kiedy już dzieci podrosły i miała 
więcej wolnego cza-
su. Do tej ciekawej 
twórczości panią 
renatę zainspirowa-
ło zanikanie gwary; 
jej zdaniem gorsety 
zostaną dłużej, po-
nieważ w obecnych 
czasach stroje re-
gionalne powracają 
i stają się cenionym 
strojem podczas 
różnych świąt i  uro-

czystości. swoimi oryginalnymi pracami obdarowuje 
bliskich. Twórczość ludowa jest dla p. Barnaś ukoje-
niem, piękną tradycją a zarazem wielką pasją. świad-
czy o  jej zamiłowaniu do folkloru. (e.c.)

KULTURA



1 października 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Ognisku Muzycznym, działa-
jącym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Edukację w ognisku rozpoczęło 58 uczniów, a za-
jęcia poprowadzi 8 nauczycieli.

Wszystkich zebranych 
uczniów, nauczycieli i  rodziców 
przywitał dyrektor GOK - Mie-
czysław Marek, kierując słowa 
zachęcające do podejmowania 
nowych wyzwań, zapału do na-
uki, wytrwałości w zdobywaniu 
umiejętności oraz artystycz-
nych sukcesów. Podziękowania 
za dziewięcioletnie pełnienie 
funkcji kierownika Ogniska Mu-
zycznego otrzymał Paweł Miś-
kowicz, który od września objął 
stanowisko dyrektora Szkoły 
Muzycznej w  Dobrej. Dyrektor 
Mieczysław Marek podkreślił 
zasługi ustępującego ze stanowiska  kierownika za pełną zaangażowania pracę na rzecz kształtowania 
młodych charakterów muzycznych oraz upowszechnianie kultury wysokiej i  ludowej. Nowemu kierowni-
kowi, którym został Krzysztof Szewczyk, życzył sukcesów muzycznych kształconych wychowanków  i dużo 
satysfakcji z pracy artystycznej. (red)

Inauguracja roku szkolnego w Ognisku Muzycznym
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Aktywne 
społeczeństwo
W sierpniu i wrześniu br. w Świe-
tlicy Środowiskowej w Kamienicy 
i  Zalesiu w  ramach zadania „Ak-
tywne społeczeństwo” 2. edycji 
Budżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Małopolskiego prowa-
dzone były  zajęcia promujące 
kulturę regionu i aktywność arty-
styczną. 

W Kamienicy odbyły się  warsztaty ta-
neczne  i gry na trąbce, natomiast w Zale-
siu zajęcia artystyczne nawiązujące do pory 
roku - „Jesienne bukiety”.

Zadanie realizowane było przez Fundację 
Rozwoju Sądecczyzny. (red)

Gminny Ośrodek Kultury w Kamie-
nicy zaprasza dzieci i młodzież do Ze-
społu Regionalnego MŁODE GORCE. 

Do udziału w zajęciach zaprasza-
my dzieci i młodzież w wieku od 6 - 14 
lat, które posiadają predyspozycje ta-
neczne i wokalne oraz interesują się 
naszą piękną kulturą ludową. Zajęcia 
odbywają się w każdą środę (od 1800) 
w sali Gminnego Ośrodka Kultury.

Zapraszamy wszystkich tych, któ-
rzy śpiewem i tańcem pragną sławić 
piękno naszego regionu.

Zapisy przyjmowane są w  Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kamienicy 
pod nr tel. 18 332 30 82 lub 533 327 
778. Zapraszamy!

---------------------------------

Poznaj obrzędy, zwyczaje, pieśni 
i tańce naszego regionu. Przyjdź na 
zajęcia folklorystyczne.

Gminny Ośrodek Kultury w Kamie-
nicy zaprasza dzieci do udziału w zaję-
ciach folkrorystycznych, które prowa-
dzone są w Świetlicy Środowiskowej 
w Kamienicy i Zbludzy. 

W  Kamienicy zajęcia odbywają 
się w środy (w godz. 1500 - 1600), zaś 
w Zbludzy w piątki (w godz. 1415 - 1515). 
Zapraszamy!

Zapisz się do zespołu 
Młode Gorce
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Puchar Polski dla Roberta Farona
2 0  p a ź -
d z i e r n i k a 
2018 r. ro-
zegrano 11. 
Alpin Sport 
Tatrzański 
B ieg Pod 
Górę - finał 
mistrzostw 
P o l s k i  w 
S k y r u n -
ningu (bie-
gi wysoko-
g ó r s k i e ) , 
a zarazem 
ostatni etap 
walki o Pu-
char Polski. 
Wysoka for-
ma prezen-
towana na 
prze łomie 
całego se-
zo n u  p o -

zwoliła Robertowi Faronowi z Zalesia sięgnąć 
po to prestiżowe trofeum.

W skład całego cyklu pucharowego wchodziły tak nie-
samowite biegi jak: Bieg im dh Franciszka Marduły, Bieg 
Rzeźnika Ultra 100, Otwarte Mistrzostwa Zakopanego w 
Biegu pod Górę,  UltraJanosik i Alpin Sport Tatrzański Bie-
gu Pod Górę. 

W końcowej klasyfikacji liczyła się suma zdobytych punk-
tów, bez względu na liczbę ukończonych biegów. 

Klasyfikacja generalna Pucharu Polski przedstawia się na-
stępująco: I m. - Robert Faron (318 pkt), II m. – Piotr Gutt 
(228 pkt), III m. – Jarosław Czuba (226 pkt). 

- To mój trzeci po 2014 i 2017 roku Puchar Polski w Skyruningu 
- powiedział Robert Faron. - W tym roku będę jeszcze walczył 
o utrzymanie pierwszego miejsca w Lidze Biegów Górskich. (red)

Najpiękniejszy bukiet 

21 września br. w galerii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Limanowej odbyło się uroczyste 
rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Naj-
piękniejszy bukiet z polnych kwiatów i ziół”, 
połączone z wystawą dostarczonych prac oraz 
wręczeniem dyplomów, nagród i wyróżnień dla 
najlepszych uczestników.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o tradycji 
komponowania bukietów z ziół i kwiatów na Święto Matki 
Boskiej Zielnej, propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach 
w otaczającym środowisku, postaw proekologicznych, troski 
o naturę i środowisko oraz ochronę wartości regionalnego 
dziedzictwa kulturowego.

Konkurs został podzielony na dwie kategorie uczestników:  
I kategoria - praca grupowa (Koła Gospodyń Wiejskich) oraz  
II kategoria - praca indywidualna (osoby bez limitu wieku).

Komisja Konkursowa zdecydowała, że wszystkie Koła 
Gospodyń Wiejskich, które złożyły prace w organizowanym 
konkursie otrzymają takie same nagrody. Wśród nagrodzo-
nych znalazły się koła z naszej gminy: KGW ze Szczawy, 
KGW  z Kamienicy  Dolnej i KGW z Zalesia.

Ponadto komisja wyróżniła KGW ze Szczawy oraz KGW 
z Porąbki, przyznając im jeszcze po jednym dodatkowym 
upominku. (red)

RÓŻNE/SPORT

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”  informuje, że podpisało 
umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizacje Operacji Własnej pt. 
„Konkursy kulinarne podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców”. W ramach 
projektu będzie promowane dziedzictwo kulinarne obszaru LSR. Tradycje kulinarne stanowią istotny 
element tożsamości kulturowej każdego regionu. Niektóre potrawy nierozerwalnie związane są z 
rejonem ich wytwarzania, a ich receptury przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Realizowany 
projekt jest odpowiedzią na potrzebę mieszkańców wynikającą z zapotrzebowania na zacieśnienie 
więzi międzyludzkich i tożsamości regionalnej. W/w konkursy będą miały miejsce m.in. w Świetlicy 
Wiejskiej na Lipowym, Świetlicy w Siekierczynie, Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tymbarku, 
Skansenie na Jędrzejkówce w Laskowej, Świetlicy na Pasierbcu, Świetlicy w Zbludzy, Świetlicy w 
Przenoszy oraz w Zabudowaniach Podworskich w Łukowicy. 

Więcej informacji o realizowanych i planowanych projektach będzie można uzyskać w biurze Sto-
warzyszenia LGD oraz na bieżąco na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu i na profilu facebook 
LGD Przyjazna Ziemia Limanowska. 

Fundusze na receptury
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16 pa źd z ie r n ika 
2018 r. w hali spor-
towej przy SP nr 1 
w  Msza n ie  Dol nej 
w   r a m ach  Ig r z ysk 
Młodzieży Szkolnej 
odbył y s ię  zawody 
o  Mist rzost wo Po-
wiatu Limanowskie-
go  w  ha lowej  p i ł-
ce nożnej chłopców 
u ro d z onych  20 03-
2 0 0 5 .  M i s t r z e m 
p o w i a t u  z o s t a -
l i  chłopcy ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 
w Kamienicy, którzy 
p o  w yg r a n iu  f a z y 
gr upowej  w  f i na le 
pokona l i  rówieśn i-
ków z  Mszany Dol-
nej 5:0 oraz drużynę 
ze Słopnic 3:1.

18  p a ź d z i e r n i -
ka  2018 r.  w   Li-
manowej rozegrano 
Pow i a t owe  I g r z y-
sk a  D z ie c i  w   h a-
lowej  pi łce  noż nej 
dziewcząt  (urodzo-
nych w  20 06 roku 
i młodszych). 

W  t u r n ie ju  z w y-
ciężyły dz iewczęta 
ze  Szko ł y  Podst a-
wowej  n r  1  w  Ka-
mienicy, które w ry-
wal izacji  gr upowej 
p o k o n a ł y  d r u ż y-
nę  z   Msza ny Dol-
nej (3:0) i  Laskowej 
(2 :1),  zaś  w  f i na le 
w yg r a ł y  z   K a s i n ą 
Wielką (1:0) i Młyn-
nem (5:0). 

Zw y c i ę z c y  t u r -
n i e j u  u z y s k a l i 
awans do zawodów 
rejonowych.

Zawody zorga n i-
zowali:  ZPO - Mię-
dzyszkolny Ośrodek 
S p o r t o w y  Po w i a -
t u  Li m a nowsk iego 
i   Powiatowy Szkol-
ny Związek Sporto-
wy Limanowa. (red)

Zostali mistrzami powiatu



Uroczystego otwarcia zawodów dokonał wójt gminy Ka-
mienica - Władysław Sadowski, który w  imieniu organi-
zatorów przywitał wszystkich przybyłych na to sportowe 
święto. W  otwarciu uczestniczyli także przedstawiciele 
współorganizatorów oraz delegacja Stowarzyszenia Hi-
storyczno - Rekonstrukcyjnego 1 Pułku Strzelców 
Podhalańskich AK i Oddział Związku Strzelec-
kiego „Strzelec” z Limanowej pod dowódz-
twem Stanisława Dębskiego (asystowali 
oni również w startach poszczególnych 
kategorii, witali uczestników na me-
cie oraz byli obecni przy nagradzaniu 
najlepszych).

Najpierw odbyły się biegi dla dzieci 
i młodzieży. Pierwsze wystartowały 
przedszkolaki na dystansie 100 me-
trów, później kolejne kategorie wie-
kowe. Mimo niesprzyjającej pogo-
dy w biegach wzięło udział blisko 200 
dziewcząt i  chłopców w wieku od 2 do 
15 lat. Następnie na trasę wyszli uczestni-
cy biegu głównego i marszu Nordic Walking, 
którzy w asyście oddziału Związku Strzeleckie-
go „Strzelec” w  Limanowej przy muzyce pieśni „My, 
Pierwsza Brygada” przemaszerowali z linii startu honoro-
wego na start biegu.

Bieg główny i marsz Nordic Walking zgromadził na star-
cie prawie 60 zawodników. W kategorii kobiet na dystansie 
5 km najlepsze były siostry bliźniaczki - zawodniczki Za-
górzańskiego Klubu Sportowego Kasina Wielka (trenujące 

biathlon) Paulina Tupta i  Justyna Tupta. Trzecie miejsce 
wywalczyła Anna Sułkowska z Limanowej. Wśród męż-
czyzn na dystansie 10 km zwyciężył Robert Faron z Za-
lesia, który kontrolował bieg od startu do mety. Drugi na 
mecie był Rafał Sułkowski z Limanowej, a trzeci Wojciech 

Gębacz ze Słopnic.
W marszu Nordic Walking na 5 kilometro-
wej trasie w  klasyfikacji kobiet zwycięży-

ła Agata Liszka (Kamienica/Stara Wieś) 
przed Agnieszką Więcławek - Łukasik 

ze Zbludzy. Wśród mężczyzn pierw-
sze miejsce zdobył Grzegorz Nowak 
z Czeladzi, drugi na mecie był Piotr 
Faron z  Zalesia, a  trzeci Franciszek 
Śmieszek z KS Limanowa Forrest.

Fundatorami nagród byli: Gmi-
na Kamienica, Gmina Dobra, Gmina 

Słopnice, Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego, Panorama 

Sport, PIF SPORT, Szkółka Pływacka 
Delfin M. Majka.

Nad stroną sportową czuwali sędziowie 
i  działacze Beskidzko - Gorczańskiego Stowa-

rzyszenia Narciarskiego w Limanowej oraz firma PIF 
SPORT - Teresa Piwowar, odpowiedzialna za pomiar cza-
su i wyniki.

Nieocenioną pomoc w  organizację zawodów wnieśli 
STRAŻACY z OSP w Zalesiu oraz PANIE z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Zalesiu, które przygotowały dla uczest-
ników gorący posiłek i wiele specjałów regionalnych. (red)

Bieg Niepodległości w Zalesiu

15 września 2018 r. w Zalesiu odbył się Ogólnopolski Bieg Niepodległości i Marsz Nordic Walking 
pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego i  Starosty Limanowskiego. Na linii star-
tu stawiła się liczna grupa - zarówno młodych, jak i starszych biegaczy.
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różne

SPORT
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1 września 2018 r. na stadionie LKS Gorce i boisku Orlika odbył się XVII Ogólnopolski 
Turniej Piłki Nożnej „Gorce 2018” pod Honorowym Patronatem Polskiego Związku Pił-
ki Nożnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Starosty Limanow-
skiego oraz Wójta Gminy Kamienica. W rozgrywkach  rywalizowały 32 drużyny (roczni-
ki 2006, 2008, 2010), w tym 7 drużyn z MUKS Halny Kamienica.  

Świetny wytęp zanotowały w turnieju drużyny Halnego, które zwyciężyły w dwóch katego-
riach (rocznik 2010 i 2006).

Wielką atrakcję kulinarną przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kamienicy – spe-
cjały miejscowej kuchni, które cieszyły się dużym powodzeniem.

Nad całością imprezy czuwała niezawodna firma Pif Sport pani Teresy Piwowar, która nie-
zwykle sprawnie i profesjonalnie prowadziła obsługę turnieju. (red)
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Turniej ogólnopolski - rocznik 2006

MUKS HALNY Kamienica 

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 

GORCE 2018

SPORT
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Weronika Kaim zawodniczka 
MUKS Halnego Kamienica 
uczestniczyła wraz z kadrą 
Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej w międzynaro-
dowym turnieju WOIPPY'S 
CLAUDE CUP we Francji. 

W dniach 8-9 września 2018 r. ka-
dra Małopolski dziewcząt (r. 2006 
i  młodsze) wzięła udział w  turnie-
ju WOIPPY'S CLAUDE CUP we 
Francji w  pobliżu Metz. W  repre-
zentacji  Małopolski wystąpiła We-
ronika Kaim z Halnego Kamienica. 
Dziewczęta zaprezentowały się z bar-
dzo dobrej strony, zajmując medalo-
we trzecie miejsce. (red)

Kolejny  utalentowany 
zawodnik MUKS Hal-
ny Kamienica Kacper 
Czepielik (rocznik 2005) 
będzie grał w Wiśle 
Kraków. 

Kacper Czepielik to zawod-
nik, który wspólnie z chłop-
cami z rocznika 2004 zdobył 
Mistrzostwo Polski w Turnie-
ju Orlika o Puchar Premiera 
RP w  2015 r., wicemistrzo-
stwo Polski w  2016 r. oraz 
trzecie miejsce w 2014 r. w fi-
nale Ogólnopolskiego Turnie-
ju o Puchar Tymbarku „Z  po-
dwórka na stadion”. Wspólnie 
z byłym zawodnikiem Halne-
go, Mariuszem Kutwą, będzie 
teraz rozwijał swoje umiejęt-
ności w młodzieżowej druży-
nie Wisły Kraków. (red)

24 i 30 października 2018 r.  
na stadionie Sokoła w Słop-
nicach rozegrany został Finał 
Powiatowy XIX Turniej „Z po-
dwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku”.  Bardzo dobrze 
zaprezentowały się w nim 
drużyny MUKS Halny Kamie-
nica.  

Wśród chłopców drużyny Halnego 
zwyciężyły w dwóch kategoriach wie-
kowych: U-8 i U-10 i zakwalifikowały 
się do finału wojewódzkiego. 

Najlepszymi bramkarzami w po-
szczególnych kategoriach zostali wy-
brani zawodnicy Halnego: Szymon 
Kopeć (U-8), Grzegorz Gierczyk (U-
10), natomiast królami strzelców zo-
stali: Grzegorz Groń (U-8) i Tomasz 
Szczepaniak (U-10) - obaj MUKS 
Halny Kamienica. (red)

Zespół w kategorii U-8

Drużyna w kategorii U-10

Na podium 
we Francji

Awansowali 
do finału 
wojewódzkiego

Kolejny 
zawodnik 
zagra 
w Wiśle 
Kraków
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu napisane od 1 do 27, utworzą rozwiązanie, które 
prosimy przesłać do 30 listopada 2018 r. na adres GOK w Kamienicy. Wśród tych którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.   

Za rozwiązanie krzyżówki nr 110, której hasło brzmi: „Na wakacje tylko w Gorce”, nagrody ufundowane przez 
Władysława Sadowskiego - Wójta Gminy Kamienica  wylosowali: Anna Adamczyk ze Szczawy i Marta Gierczyk 
z Zasadnego. Nagrody do odebrania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.  

POZIOMO: 1) prześladowanie pewnej 
grupy ludzi ze względu na pochodzenie, 
przynależność narodową, 8) kierownik 
brygady w kopalni, 9) rozmiar, wielkość, 
10) roślina doniczkowa uprawiana na 
zieleń ciętą, 12) stos drewna objętości 
około 3m3, 13) muł; 15) najemca lokalu, 
18) grupa kolarzy, 20) ssak z rodziny 
jeleniowatych, 21) budynek dla służby 
dworskiej, 23) malarz francuski, jeden z 
głównych twórców impresjonizmu, 25) 
zespół barw, odcieni w obrazie, 26) staw 
łączący łopatkę z barkiem, 28) most 
zbudowany nad torami kolejowymi, 
drogą, 30) znak zodiaku, 31) gwara 
miejska, 33) najwyższy szczyt Gorców, 
34) np. matura, 36) część stanowiąca 
podstawę struga, 39) sędzia, rozjemca, 
40) drużyna, brygada, 41) akta, 42) partia 
gry w tenisie.   
 

PIONOWO: 1) trasa wyścigu, 2) 
przewiewny stos tarcicy, 3) karność, 
dyscyplina, 4) przewodniczący rady 
municypalnej we Francji, 5) jednostka 
podziału adm. w Grecji, 6) stan bezładu, 
zamieszania, 7) ruch artystyczny mający 
charakter nowatorski, 11) angielska 
jednostka objętości, 14) napełniany 
włosiem, powietrzem, 16) cienka tkanina 
wełniana, 17) kolebka Fiata, 18) 
widokówka, 19) roślina silnie pachnąca, 
22) utwór muzyczny skomponowany na 
cztery głosy, 24) muzyk grający na 
trąbce, 27) drobna kasza z pszenicy, 29) 
warunek, 30) roślina warzywna, 32) 
placek polany sokiem, 34) największa z 
antylop, 35) cesarz rzymski w latach 54-
68 n.e., 36) odpadki przy młóceniu, 37) 
jedno ze zbóż, 38) roślina 
śródziemnomorska, której liście są 
popularnym motywem zdobniczym. 
 

RELAKS
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DOŻYNKOWE SMAKI I bESKIDZKIE RYTMY - ZALESIE 26.08.2018

Prezentacja wieńca dożynkowego przez sołectwo Zalesie

Nagrodzeni w konkursie na najlepsze ciasto

Zaproszeni goście

Zaspół Regionalny ZASADNIOKI



50. MIęDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH

Wspólne zdjęcie z prezesem  ZG Związku Podhalan - Andrzejem Skupniem 
i kapelanem Związku Podhalan - ks. prałatem Władysławem Zązelem

Wspólne zdjęcie z delegacją Zarządu Związku Podhalan z Ameryki Północnej

Zespół Regionalny GORCE z Kamienicy
…na scenie zakopiańskiego festiwalu


