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Podziękowanie 

W imieniu organizatorów XXXIX Dni 
Gorczańskich pragnę podziękować 
wszystkim, którzy wspomogli orga-
nizację i przebieg gminnego święta. 
Dzięki Państwa wsparciu impreza stała 
się uroczystością wyjątkową. Była ona 
nie tylko prezentacją dorobku kultural-
nego i  kuchni regionalnej, ale przede 
wszystkim szansą na promocję naszej 
gminy. 

Za otrzymane wsparcie serdecznie dziękuję:
•	  Wójtowi i Radzie Gminy Kamienica
•	  Łukaszowi Franczykowi (Firma Remontowo - Budowlana w Kamienicy)
•	  Powiatowi Limanowskiemu – jako PARTNEROWI PRZEDSIĘWZIĘCIA
•	  Wincentemu Szerszeniowi (Firma WIGMORS z Wrocławia)
•	  Eugeniuszowi Wojakowi (PPUH WOLIMEX w Limanowej)
•	  Firmie TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie
•	  Grzegorzowi Zającowi (Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ZI-

BUD” w Kamienicy)
•	  Witoldowi Markowi ze Zbludzy
•	  Barbarze Matlędze i  Stanisławowi Pięcie (PHU KAMINEX w Kamienicy)
•	  Jackowi Mrówce (Firma THERMA – BUD w Kamienicy)
•	  Bożenie Kaim (Sala Bankietowa FAKTORIA w Słopnicach)
•	  Ignacemu Zającowi (Firma Usługowa „Geodez” z Kamienicy)
•	  Bożenie i Ryszardowi Kaimom (Gorczański Ośrodek Medyczny GOR – 

MED w Kamienicy)
•	  Józefowi Gierczykowi (Usługi Transportowo Handlowe – Kamienica)
•	  Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kamienicy
•	  Stacji Auto EKO GAZ w Mysłowicach
•	  Grzegorzowi Rajskiemu (Super Market Rajski – Nowy Targ)
•	  Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej
•	  Zygmuntowi Opydowi (PPHU „STOLAREX” w Szczawie)
•	  Piotrowi Stecowi i  Wacławowi Faronowi (Firma STEFAR z  siedzibą 

w Czerńcu - Transport Międzynarodowy i Spedycja oraz Skład Mate-
riałów Budowlanych i Opału)

•	  Kamili Kuczaj (Szkoła Językowa MADISON w Limanowej)
•	  Katarzynie i Grzegorzowi Kalicińskim (FHU Hurtownia BHP – Kamienica)
•	  Marianowi Wąchale (Usługi Ogólnobudowlane w Kamienicy)
•	  Annie i Wacławowi Mikołajczykom (Apteka Prywatna w Kamienicy)
•	  Zbigniewowi Kwitowi (Przewóz Osób – Kamienica)
•	  Janowi Syjudowi (INSTAL - JANEK – usługi hydrotechniczne i wodno 

kanalizacyjne – Zalesie)
•	  Józefowi Faronowi (Zakład Elektroinstalacyjny w Zasadnem)
•	  Józefowi Bulandzie (Kwiaciarnia w Kamienicy)
•	  Ignacemu Gromali (Pracownia Rzeźbiarska w Kamienicy)
•	  PPHU „EURO CODE” - Rozlewnia Wód Mineralnych w Szczawie
•	  Firmie TYMBARK – MWS Sp. z o.o.
•	  Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamienicy, Szczawy, Zalesia, Zasadnego 

i Zbludzy

M. Marek – dyrektor GOK w Kamienicy
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13 września 2019 r. odbyła się VI Sesja Rady Gminy 
Kamienica. Jednym z głównych punktów obrad był 
wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej. 
Zgłosił się jeden kandydat, który uzyskawszy pozy-
tywną opinię zespołu opiniującego, w głosowaniu 
tajnym otrzymał jednogłośne poparcie Rady. 

W obradach sesji uczestniczyła Przewodnicząca Rady Po-
wiatu Limanowskiego Ewa Filipiak, która z rąk Wójta i Prze-
wodniczącego Rady Gminy otrzymała okolicznościowy list 
gratulacyjny z racji objęcia funkcji przewodniczącej. Była to 
jej pierwsza wizyta na posiedzeniu Rady Gminy Kamienica. 
Przewodnicząca w skrócie przedstawiła stan inwestycji doty-
czących gminy Kamienica. Stwierdziła m.in., że w ostatnich 
latach realizowanych jest wiele inwestycji, głównie dzięki 

sprawnej pracy Powiatu Limanowskiego oraz współpracy 
z samorządem gminy Kamienica. Zarówno ze strony gościa 
jak i gospodarzy pojawiły się wyrazy uznania dla obustron-
nej działalności, padły deklaracje o kontynuacji współpracy 
na rzecz dalszego rozwoju. (red) 

Od 1 lipca można skła-
dać wnioski o  300 
złotych na wyprawkę 
szkolną przyznawane 
w  ramach programu 
„Dobry Start”. Świad-

czenie przysługuje na każde uczące się dziec-
ko – bez względu na dochody rodziców. Wnioski 
przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., 
a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata na-
stąpi w terminie 2 miesięcy. 
 

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok 
szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepeł-
nosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 
roku życia. W roku 2019 program „Dobry Start” został rozsze-
rzony. Oznacza to, że świadczenie trafi również do uczniów 
szkół dla dorosłych, a także szkół policealnych. Aby otrzymać 
wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, oj-
ciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziec-
ka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę 
nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przy-
sposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, któ-
re przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, 

osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o przyznanie świadczenia dobry start można składać:
•	  od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. – drogą elek-

troniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, ban-
kowości elektronicznej oraz platformy PUE ZUS.

•	  od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. – w for-
mie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kamienicy 34-608 Kamienica 420 - od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawa-
nia wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania 
i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane je-
dynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także 
w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie dobry start jest zwolnione od podatku. Nie pod-
lega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa 
do świadczeń z innych systemów wsparcia. Nie podlega rów-
nież unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wyprawka nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przed-
szkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkol-
ne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry 
Start” nie obejmuje również studentów. (red)

13 października 2019 r. odbędą się 
wybory do Sejmu i Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Lokale wyborcze 
będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00. 
Wybranych zostanie 460 posłów oraz 
100 senatorów. Posłowie wybierani 
są w okręgach wielomandatowych, 
natomiast senatorowie w okręgach 
jednomandatowych. Prawo do głoso-
wania w wyborach parlamentarnych 
w Polsce mają wszyscy obywatele, 
którzy ukończyli 18 lat. 

Program „Dobry Start”

Wybory parlamentarne 2019
Gmina Kamienica znajduje się w okręgu nr 14 w wy-

borach do Sejmu. Obszarem swoim obejmuje powiaty: li-
manowski, gorlicki, nowosądecki, tatrzański i nowotarski 
oraz miasto na prawach powiatu – Nowy Sącz. Z tego te-
renu wybranych zostanie dziesięciu posłów. 

W wyborach do Senatu nasza gmina znajduje się w okrę-
gu nr 36. W skład okręgu wchodzą powiaty: limanowski, 
nowotarski oraz tatrzański. Na senatora zostanie wybrana 
jedna osoba, która uzyska największą liczbę głosów. 

Wyborca będzie mógł zarówno w wyborach do Sejmu 
jak i Senatu dokonać jednego skreślenia (co najmniej dwie 
przecinające się linie w obrębie kratki) spośród wszystkich 
kandydatów. (red)



lipiec – wrzesień 2019 Gorczańskie Wieści 5

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w  Kamienicy od dnia 12 lipca 
2019 roku rozpoczął kontrole 
szczelności kanalizacji sani-
tarnej metodą zadymiania na 
terenie Gminy Kamienica oraz 
kontrole prowadzonej doku-
mentacji na opróżnianie zbior-
ników bezodpływowych (spraw-
dzaniu podlegają umowy oraz 
dokumenty potwierdzające wy-
wóz nieczystości ciekłych przez 
przedsiębiorców uprawnionych 
do prowadzenia takiej działalno-
ści). W uzasadnionych przypad-
kach sprawdzana jest również 
szczelność zbiorników bezod-
pływowych na nieczystości 
ciekłe w celu określenia ryzyka 
zanieczyszczenia wód grunto-
wych wyciekami pochodzący-
mi z  tych zbiorników. Czynno-
ści prowadzone są w  oparciu 
o  ustawę z  dnia 13 września 
1996 r. o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami) 
oraz ustawie z dnia 07 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (Dz. U z 2019 
r. poz. 1437). 
 

Podczas kontroli wykonywanej przez 
wynajętą firmę zewnętrzną dokonano 
inspekcji sanitarnej szczelności kanali-
zacji m. in. na osiedlu Pierzgi, Kasprzyki, 
Świnki, Puścizny oraz Łęgi w Kamieni-
cy. Punktowe kontrole metodą zadymia-
nia wykazały nielegalne przyłącza wód 
opadowych do kanalizacji, co skutkuje 
wszczęciem postępowań zmierzających 
do usunięcia nielegalnej kanalizacji oraz 
naliczaniem kar za bezumowne korzy-
stanie z gminnej sieci kanalizacji sani-
tarnej w zakresie wpuszczania „desz-
czówki” do kanalizacji.

Na przełomie października i  listopa-
da 2019 r. planowane są kolejne kontrole 
szczelności kanalizacji na terenie Gminy 
Kamienica mające na celu uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej. Na-
leży pamiętać, że w wyniku wpuszcza-
nia wód opadowych do sieci kanalizacji 
sanitarnej Zakład (…) ponosi większe 
koszty utrzymania oczyszczalni ście-
ków - między innymi do oczyszczenia 
jest większa ilość ścieków, niż ta za któ-
rą płacą mieszkańcy.

W odniesieniu do kontroli zbiorników 

bezodpływowych zgodnie z art. 5 ust. 1 
pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie (…) obowiązkiem 
właściciela nieruchomości jest zapew-
nienie utrzymania czystości i porządku 
m. in. „przez pozbywanie się zebranych 
na terenie nieruchomości odpadów ko-
munalnych oraz nieczystości ciekłych 
w sposób zgodny z przepisami ustawy 
i przepisami odrębnymi”. Nie wykona-
nie obowiązku określonego w art. 5 ust.1 
pkt 3b zagrożone jest karą grzywny na 
podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(…). 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(…) właściciele nieruchomości, którzy 
pozbywają się z  terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych są obowiązani do 
udokumentowania w formie umowy ko-
rzystania z usług wykonywanych przez 
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakre-
sie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości przez 
okazanie takich umów i dowodów uisz-
czania opłat za te usługi. 

Należy pamiętać, że ścieki zgroma-
dzone w  zbiornikach bezodpływo-
wych są niebezpieczne dla środowiska 
jak również dla ludzi i zwierząt. Tego 
typu ścieki, oprócz bakterii kałowych, 
mogą zawierać pochodzące z detergen-
tów fosforany i azotany, które dostają się 

do gleby i wód gruntowych, powodując 
ich skażenie. Każda osoba, po stwier-
dzeniu wylewania ścieków do rowu lub 
na działkę, może zgłaszać ten fakt do 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ka-
mienicy lub na Policję. Praktyka ta jest 
niedozwolona i należy podkreślić iż nie 
ma znaczenia, czy zbiornik opróżniany 
jest na własną działkę czy poza jej ob-
szar. Opróżnianie zbiorników bezodpły-
wowych w sposób inny niż uregulowany 
ustawowo jest naruszeniem przepisów 
co skutkuje rozpoczęciem procedury 
usunięcia nieprawidłowości oraz nali-
czeniem opłat.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Kamienicy realizując postanowienia 
swojego statutu oraz przepisy ustawowe 
ma uprawnienia do sprawdzenia posia-
danych przez mieszkańców dokumen-
tów odnoszących się do wywozu nieczy-
stości oraz żądania okazania rachunków 
za takie usługi.

Obecnie prowadzone przez Zakład 
czynności sprawdzające dokumentacje 
wywozu nieczystości płynnych miesz-
kańców wskazują na nieprawidłowości 
związane z  brakiem posiadanych ra-
chunków, umów potwierdzających re-
gularne opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych oraz podają w wątpliwość 
sposób i miejsce pozbywania się ścieków 
socjalno-bytowych. 

J. Rachwał - kierownik ZGK w Kamienicy

Kontrole kanalizacji
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W budżecie gminy Kamienica na ten 
rok ujęto zadania związane z usuwaniem 
skutków powodzi, która nawiedziła na-
szą gminę w ubiegłym roku oraz zadania, 
które są kontynuacją rozpoczętych inwe-
stycji w roku poprzednim i kilka nowych 
inicjatyw.

Z zadań powodziowych naj-
większą realizowaną inwesty-
cją jest odbudowa mostu Białe 
w Szczawie, przepustu na osie-
dlu Kuźle, remont drogi Białe 
w Szczawie, remont drogi Sa-
turn w  Kamienicy i  oczysz-
czalni ścieków w Kamienicy. 
Te zadania mają być ukończone 
i rozliczone do końca tego roku. 
Wysokość dofinansowania jest 
na poziomie 80 % całkowitych 
kosztów zadania.

W  tym roku ma być za-
kończona modernizacja ryn-
ku w  Kamienicy, chociaż ze 
względu na opóźnienia związane z mo-
dernizacją drogi wojewódzkiej DW968 
w  centrum Kamienicy finalne zakoń-
czenie tej inwestycji również zostanie 
przesunięte do połowy przyszłego roku, 
ale jestem przekonany, że efekt będzie 
zadawalający dla wszystkich mieszkań-
ców gminy. Dofinansowanie z programu 
PROW to niecałe 500 tys. zł.

Do połowy przyszłego roku ma być 
oddana również hala sportowa w Ka-
mienicy. Obecnie prowadzone są roboty 
wykończeniowe: instalacje elektryczne, 
wodno – kanalizacyjne. W najbliższym 
czasie będą położone tynki wewnętrzne 

i elewacja. Wartość zadania to ponad 8 
mln zł, z czego dofinansowanie z MSIT 
to 4 mln zł.

Kolejną inwestycją wieloletnią jest ter-
momodernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Szczawie z  instalacją 
fotowoltaiczną o  mocy 10 kW. W  ra-
mach tej inwestycji wymieniono wszyst-
kie okna w  szkole, docieplono ściany. 

Zostały wymienione lampy oświetle-
niowe wewnątrz szkoły na nowoczesne 
lampy LED, grzejniki cieplne i część sta-
rego orurowania. Zamontowano zbiornik 
wody ciepłej na 1000 litrów. Zadanie jest 
realizowane z MRPO 2014-20 przy dofi-

nansowaniu na poziomie 65%. 
Całkowita wartość zadania to 
1 062 mln zł.

Do przyszłego roku zapla-
nowana jest budowa Punktu 
Selektywnej Zbiorki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) 
przy oczyszczalni ście-
ków w Szczawie. Teren przy 
oczyszczalni będzie upo-
rządkowany, zmodernizowa-
ne drogi wewnętrzne z  na-
wierzchnią asfaltową i kostką 
brukową, postawione boksy 
z kontenerami na selektywne 
odpady. Wartość inwestycji to 
593 tys. zł przy dofinansowa-

niu na poziomie 63 %.
W tym roku czeka nas również roz-

poczęcie I etapu budowy ścieżek rowe-
rowych przy drodze wojewódzkiej DW 
68 (od skrzyżowania z  Zasadnem do 
Szczawy przy os. Bulandy). Ścieżka bę-
dzie miała szerokość 2,5 m z nawierzch-
nią bitumiczną i będzie biegła po prawej 
stronie drogi wojewódzkiej. Drugi etap 

Niedługo minie rok od rozpoczęcia kolejnej kadencji 2018-2023. Samorząd gminy Kamienica 
w tym czasie wykazał się dużą aktywnością i zaangażowaniem w najważniejsze sprawy i przed-
sięwzięcia, które postawiono na najbliższe lata.

najważniejsze inwestycje samorządowe

Hala sportowa w Kamienicy

Modernizacja PSZOK w Szczawie
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zaplanowano na przyszły rok. Całkowita 
wartość inwestycji przekracza 3 mln zł, 
przy dofinansowaniu na poziomie 75 % 
kosztów kwalifikowanych. 

W  tym roku wykonano moderniza-
cję kilku dróg osiedlowych. Z najwięk-
szych odcinków należy wymienić dro-
gę do osiedla Świnki w Zbludzy, Brzegi 
- Gaury w Zalesiu, Pod Las i drogę we-
wnętrzną Klenina w Kamienicy. Do wy-
konania pozostała modernizacja drogi 
Sopaty w  Zbludzy. W  tym roku wyko-
nano również remonty budynków szkol-
nych w Zbludzy (malowanie dachu), Za-
sadnem (remont schodów zewnętrznych 
z barierkami), SP1 w Kamienicy (malo-
wanie ścian i podłogi sali gimnastycznej). 
W tym roku zaplanowano 1 etap moderni-
zacji OSP w Kamienicy z programu „Ma-
łopolskie remizy”. Wykonano dokumenta-
cję projektową kotłowni olejowej dla OSP 
w Szczawie. W najbliższym czasie będzie 
wykonana dokumentacja projektowa od-
budowy mostów do osiedli Chlipały, Ol-
sze i Równia w Szczawie. Zlecono również 
aktualizację projektu wodociągu w Szcza-
wie i uzupełnień wodociągu w Kamieni-
cy i Zbludzy oraz projekty przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla miejscowości 
Zalesie.

Największym problemem dla samorzą-
du Gminy Kamienica będzie niedofinan-
sowanie oświaty. Przy utrzymaniu tej sieci 
szkół już w najbliższym roku będzie bra-
kowało środków finansowych na konty-
nuację już realizowanych inwestycji wie-
loletnich, a  także tych planowanych na 
najbliższe lata. 

Władysław Sadowski  
Wójt Gminy Kamienica

Brzegi - Zalesie

Odbudowa mostu - Szczawa Białe

Świnki - ZbudzaKlenina - Kamienica
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Wspólnie 
możemy więcej 
rozmowa z ewą Filipiak – przewodniczą-
cą rady powiatu limanowskiego.

Podczas ostatnich Dni Gorczańskich otrzymała pani 
góralskie korale, zostając przez to Honorową Gaź-
dziną Gminy Kamienica. Czym dla pani jest to wyróż-
nienie? 
- Nie ukrywam, że to wyróżnienie jest dla mnie ogrom-
nie miłym zaskoczeniem. Przede wszystkim czuję się 
zaszczycona, otrzymując ten honorowy tytuł. Zosta-
jąc Gaździną Gminy Kamienica, przyjęłam deklarację 
dbałości o tę Waszą piękną gminę i jej Mieszkańców. 
Otrzymałam góralskie korale. Noszę je często jako 
wyraz mojego przywiązania do naszej góralskiej tra-
dycji, która bezpośrednio wiąże się z umiłowaniem 
Boga i Ojczyzny. Zrobię wszystko, aby Gmina Kamie-
nica była zadowolona z mojej pracy.

Pani Ewo, co powiedziałaby Pani o sobie, byśmy mieli 
znany obraz naszej Gaździny?
- Na swój temat mogłabym mówić dużo, bo przez swo-
je doświadczenie stałam się wielkim ekstrawertykiem, 
a do tego prowadzę bardzo aktywne życie. Mam już 
39 lat. Mieszkam w Kasince Małej. Posiadam wykształ-
cenie wyższe magisterskie. Ukończyłam zarządzanie 
i marketing o specjalnościach: zarządzanie firmą oraz 
zarządzanie potencjałem ludzkim. Poza tym jestem 
absolwentką Szkoły Liderów Politycznych. 

Już trzecią kadencję sprawuję mandat radnej po-
wiatu. Jako pierwsza kobieta w historii pełnię funk-
cję Przewodniczącej Rady Powiatu Limanowskiego. 
Pracuję w Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodar-
czych, Komisji ds. Infrastruktury oraz Komisji Budże-
towej. Poza tym działam w Radzie Społecznej Szpita-
la Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej 
oraz jestem przedstawicielką Wojewody Małopolskie-
go w Radzie Społecznej SPZOZ w Mszanie Dolnej. 

Zawodowo pracuję w UG Mszana Dolna, gdzie zaj-
muję się głównie rozwojem i pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych. Jestem Wiceprezesem Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. Moc-
no angażuję się we współdziałanie z organizacjami 
pozarządowymi.

Na co dzień współpracuję z kołami gospodyń, kluba-
mi sportowymi, zespołami. Korzystając z uprzejmości 
partnerskich powiatów, organizuję spotkania, konfe-
rencje, wzajemne wyjazdy z organizacjami z północ-
nych i zachodnich zakątków Polski.

Chętnie wspieram wszelkie działania aktywizacyj-
no-integracyjne poprzez muzykę. Bardzo lubię śpie-
wać. Pomimo że jestem osobą publiczną, od 2 lat 
często można spotkać mnie na próbach i koncertach 
w różnych zakątkach naszego regionu, gdzie wspól-
nie z mieszkańcami próbujemy swych umiejętności 

wokalnych. 
Za swą pracę otrzymałam tytuł „Osobowość Roku 

2016”, wyróżnienie w plebiscycie „Silny Człowiek Ziemi 
Limanowskiej” oraz tytuł „Radny na Medal – Samorzą-
dowiec 2018”. Ale najważniejsze dla mnie wyróżnie-
nie, jakie dotychczas otrzymałam, to tytuł honorowy 
„Gaździny Gminy Kamienica”.

Myślę, że niemały wpływ na tytuł kamienickiej Gaź-
dziny miało to, że od roku jest Pani przewodniczącą 
Rady Powiatu Limanowskiego, jak Pani czuje się w tej 
roli i jakie są obowiązki wynikające z tej funkcji?
- W roli przewodniczącej czuję się doskonale. Niejed-
nokrotnie powtarzałam już, że pracę w samorządzie 
mam chyba wpisaną w kod genetyczny. Mój tata był 
samorządowcem – wieloletnim Przewodniczącym 
Rady Gminy Mszana Dolna, a później radnym Powiatu 
Limanowskiego. Niewątpliwie, przygotowując się do 
tej funkcji, skorzystałam z moich młodzieńczych ob-
serwacji pracy ojca, jak i korzystałam z merytoryczne-
go wsparcia, uczestnicząc w kursach, konferencjach, 
szkoleniach. Poza tym, podejmując się sprawowania 
tej funkcji, czyniłam to z pełną świadomością praw 
i obowiązków oraz poczuciem odpowiedzialności.

Obowiązki Przewodniczącej wynikają wprost z usta-
wy o samorządzie powiatowym oraz ze Statutu Powia-
tu Limanowskiego. Jeśli pyta Pan, jak wygląda miesiąc 
z życia Przewodniczącej, to powiem tak: maksymalną 
ilość czasu wykorzystuję na pracę w powiecie, zwo-
łuję i prowadzę Sesje Rady Powiatu Limanowskiego, 
uczestniczę w posiedzeniach komisji stałych Rady i Za-
rządu, jestem w ciągłym kontakcie z poszczególnymi 
wydziałami starostwa i jednostkami powiatu, prowa-
dzę dyżury, podczas których rozmawiam z mieszkań-
cami, uczestniczę w konferencjach, uroczystościach, 
inicjuję działania powiatu itd. Tych aktywności jest 
bardzo dużo, bo jestem osobą, która zawsze mocno 
angażuje się we wszystko, czym się zajmuje.

Jakie wyzwania w najbliższym czasie stoją przed Radą 
Powiatu?
- W najbliższym czasie nie przewidujemy niczego ne-
gatywnego wśród nowych inicjatyw. Jednakże, du-
żym wyzwaniem jest niewątpliwie uporządkowanie 
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spraw jeszcze z poprzednich kadencji, m. in. doty-
czących GWT oraz Centrum Balneologii i Rekreacji. 
W obecnym roku przyjęliśmy nową Strategię Rozwo-
ju Powiatu Limanowskiego na lata 2019-2025, której 
powstania byłam inicjatorką. Wyzwanie stanowi jej 
realizacja. Poza utrzymaniem trendu ciągłej poprawy 
bezpieczeństwa na drogach powiatowych pragniemy 
stworzyć dobry klimat do rozwoju turystyki i rekreacji 
na terenie powiatu. 

Na czym chciałaby Pani oprzeć rozwój turystyki? 
Przecież nigdy nie będziemy Zakopanem.
- Według mnie coraz mniej turystów marzy, aby wy-
poczywać w zatłoczonym mieście, jakim jest Zakopa-
ne i stać w kolejce do Morskiego Oka. Turyści szukają 
spokojnych miejsc, gdzie można odpocząć i również 
smacznie zjeść. To urok Gorców i Beskidu Wyspowe-
go ten relaks można zapewnić, a produkowane przez 
lokalnych przedsiębiorców wiktuały kuszą niejed-
no podniebienie. To na naszym terenie dostępne są 
smaczne i zdrowe produkty. Nie bez znaczenia jest 
również nasza góralska gościnność oraz umiejętności 
gospodyń, które z prostych produktów umieją wycza-
rować smakołyki potrafiące zachwycić każdego. Mamy 
olbrzymi potencjał i szansą na jego wykorzystanie jest 
efektywne współdziałanie pomiędzy powiatem, 
jak i gminami.

Chociaż kompetencje samorządu gminy 
i samorządu powiatu są rozdzielone, to 
jednak dobra ich współpraca jest gwa-
rancją wzajemnego rozwoju. Jak Pani 
postrzega nasza gminę i jak układa się 
Pani współpraca z naszą gminą? 
- Tak, jak powiedziałam. Współpraca 
jest najważniejsza. W obecnej kadencji 
z Wójtem i Radą Gminy Kamienica ukła-
da się ona wzorowo. Bardzo się z tego cie-
szę. Pomyślność współpracy między samorząda-
mi zależy przede wszystkim od ludzi, którzy zajmują 
funkcje i stanowiska. Tylko wzajemne uzupełnianie się 
może przynieść pozytywny efekt. Uważam, że Gmi-
na Kamienica ma ogromny potencjał zarówno pod 
względem malowniczego ukształtowania terenu, jak 
i potencjał ludzki – mieszkańców zaradnych i wszech-
stronnie uzdolnionych.

W jakim zakresie powiat wspiera rozwój naszej gminy?
- Wymieniać można wiele, ale niewątpliwie należy 
wspomnieć o dwóch zadaniach inwestycyjnych, któ-
re już są w trakcie realizacji: „Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej Po-
wiatu Limanowskiego” oraz „Rozbudowa szlaków wie-
lofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącz-
nikowych (..)”. Jeśli chodzi o pierwsze wspomniane 
zadanie, to dzięki pozyskanemu przez Powiat Lima-
nowski dofinansowaniu Gmina Kamienica otrzymała 
ponad 574 tys. zł na termomodernizację Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Szczawie.

Natomiast w ramach rozbudowy szlaków powsta-
ną ścieżki rowerowe, zostaną zamontowane elemen-
ty małej architektury, zakupione audio przewodniki 
i aplikacje turystyczne. 

Dziś podstawą rozwoju jest dobra polityka 

transportowa. Dbamy o dobrej jakości drogi, a przede 
wszystkim bezpieczne. Już niebawem rozpocznie-
my remont drogi powiatowej 1613K relacji Zamie-
ście-Słopnice-Zalesie. Koszt tej inwestycji to ponad 
9,7 mln zł. Poza tym zaplanowany jest remont drogi 
1609K Limanowa - Kamienica, którego koszt inwestor-
ski szacowany jest na ponad 3,2 mln zł.

Nie tylko Powiat jako JST wspiera Państwa gminę. 
Od niedawna działa powołana przez nas Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego, któ-
rej jestem wiceprezesem. Jednym z pierwszych dzia-
łań inwestycyjnych, które planujemy zrealizować, to 
zagospodarowanie terenu wokół Pijalni Wód Mineral-
nych oraz wkoło wypożyczalni sprzętu sportowego 
na Mogielicy. Trwają rozmowy dotyczące stworzenia 
punktu informacji turystycznej w Pijalni, jak i miejsca 
na regularne spotkania z ciekawymi ludźmi.

W  niedalekiej przeszłości polityka, była domeną 
przede wszystkim mężczyzn, obecnie coraz więcej 
w niej kobiet, a do tego często są one wybierane na 
eksponowane stanowiska. Jak Pani myśli, czym to 
jest spowodowane? 
- Często? Uważam, że i tak zbyt rzadko. Proszę spoj-
rzeć tylko na Radę i Zarząd Powiatu Limanowskiego. 

Pani Agata Zięba była pierwszą kobietą, która 
dopiero w V kadencji została wybrana do Za-

rządu Powiatu, a ja dopiero w VI Przewod-
niczącą Rady. To stanowczo zbyt późno! 
Ale wracając do pytania, to uważam, 
że następuje w społeczeństwie duża 
zmiana w sposobie myślenia. Mężczyź-
ni w końcu zaczęli doceniać naturalne 
predyspozycje organizatorskie kobiet 

oraz naszą pracowitość. Wcześniej po-
kutował stereotyp kobiety zajmującej się 

domem, rodziną. Dziś są różne rozwiąza-
nia, dzięki którym kobiety nie zaniedbując 

domu, mogą w pełni się realizować na niwie za-
wodowej. Liczę na to, że kobiet na tzw. eksponowa-
nych stanowiskach będzie jeszcze więcej, bo przecież 
wszyscy wiemy, że „kobiety łagodzą obyczaje”.

Jakie są Pani plany na najbliższą przyszłość?
- Nie ukrywam, że kandyduję do Sejmu RP w obecnych 
wyborach, ponieważ pracując w samorządzie już 9 lat 
oraz zajmując się środkami zewnętrznymi, stwierdzi-
łam, że jeszcze więcej i efektywniej mogę zrobić dla 
naszego regionu, tylko będąc posłanką. Nie ukrywam, 
że z taką pracą wiąże najbliższą przyszłość, ale decy-
zja należy do wyborców. 

Co chciałaby Pani jeszcze powiedzieć czytelnikom 
naszej gazety?
- Szanowni Państwo, dziękuję Wam za sympatię, z jaką 
się spotykam na terenie Gminy Kamienica. Z Wami za-
wsze czuje się wspaniale. Cieszę się z każdej razem po-
dejmowanej inicjatywy. W dniu 13 października pro-
szę o Wasze głosy przy urnie wyborczej, abym mogła 
jeszcze lepiej dla Was pracować. To od Was zależy, czy 
w Sejmie będzie „Dobra energia dla regionu”. Lista nr 
2 Prawo i Sprawiedliwość, pozycja 14.

Dziękuję za rozmowę. M. Marek
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15 września br. Justyna Kurzeja z Kamie-
nicy świętowała setne urodziny. W  tym 
niezwykłym dla Jubilatki dniu towarzy-
szyła jej najbliższa rodzina. Z życzeniami 
przybyła także delegacja z Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego w Nowym 
Sączu oraz w  imieniu samorządu gminy 
Kamienica - Jarosław Augustyniak, sekre-
tarz gminy i jednocześnie kierownik USC.

Justyna Kurzeja, córka Ro-
zalii i  Józefa Kuziel z  roli 

Świnka w  Kamienicy, 
urodziła się 15 wrze-
śnia 1919 r. jako ostat-
nia z  sześciorga dzie-
ci. Ojciec pani Justyny 
był wójtem Kamienicy 
przez 22 lata, w tym 2 lata 
w czasie wojny. Uczęszczała 

do 7 klas Szkoły Podstawo-
wej w Kamienicy za czasów 

dyrektora Henryka Piórkow-
skiego. Pamięta, jak drewniana 

szkoła wraz z przylegającą do niej ka-
plicą paliła się. 

- Wszyscy wówczas biegli gasić, żeby je ratować - mówi. - Po-
tem lekcje odbywały się po domach, zanim wybudowali nową 
szkołę, a Msze święte były odprawiane w kapliczce na cmentarzu.

Jako młoda dziewczyna nosiła w procesji feretron z figu-
rą Matki Bożej w pięknym góralskim stroju regionalnym, 
w którym została sfotografowana, a  jej zdjęcie zostało 
umieszczone w książce J. Wielka „Atlas Polskich Stro-
jów Ludowych. Strój Górali Łąckich” (Wrocław 1999 r.).

- Na odpusty do Limanowej chodziliśmy pieszo przez góry, do 
Ludźmierza przez Gorce, potem furmanką - wspomina. Pamięta 

jak wybuchła wojna, miała wyjść za 
mąż, a  tymczasem plany musiały 
się zmienić. 

- Chowaliśmy się po piwnicach, 
po lasach przed Niemcami. Poma-
galiśmy partyzantom, zanosząc je-
dzenie do lasu - wspomina.

Po wojnie w 1947 r. wyszła 
za mąż za Wojciecha Kurzeję 
z roli Kurzejówka „na wymar-
ki”, tzn. w tym samym dniu był 
ślub jej brata z siostrą przyszłe-
go męża (Anna i  Jan Kuziel). 
Zamieszkała w domu teściów 
(Zofia i  Jan Kurzeja), gdzie 
pracowała z mężem na gospo-
darstwie, które później zosta-
ło przepisane na nich. Pani Ju-

styna tam też, w domu 
urodziła siedmioro 
dzieci, w tym dwa razy 
bliźnięta. 

Do dziś często wspo-
mina kopanie ziemniaków, sianokosy, żniwa, całą 
gospodarkę: kury, krowy i konie. Bardzo lubiła 
śpiewać po weselach przyśpiewki, m.in.:

„Wychodź córuś za progi,
Uchwyć mamę za nogi,
Uchwyć mamę za obie,
Za ten wionusek na głowie”.

Dziś p. Justyna jest dumna z  24 wnuków i 28 
prawnuków. Obecnie znajduje się pod opieką cór-
ki i zięcia, którzy mieszkają w Czarnym Dunajcu. 
Jej receptą na życie 100 lat jest żyć po Bożemu, 
ciężko pracować na roli, żyć w zgodzie z rodzi-
ną, sąsiadami i pomagać wszystkim w potrzebie, 
zawsze dzielić się chlebem z głodnymi, pośpie-
wać, pogadać z ludźmi, dobrze wszystkim życzyć. 

Gratulując wspaniałego Jubileuszu, życzymy 
dostojnej Solenizantce Błogosławieństwa Boże-
go oraz radości serca na kolejne lata życia. (red)

Setne urodziny 

Wczoraj I DzIŚ KaMIEnIcy

Jubilatka z rodziną

Delegacja KRUS i przed-
stawiciel samorządu gminy 
Kamienica u Jubilatki
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Gminne zawody 
w sporcie pożarniczym

Tegoroczne Gminne Zawody Sportowo - Pożar-
nicze odbyły się na stadionie sportowym LKS 
ZALESIANKA w Zalesiu. Rywalizacja toczyła 
się wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
oraz w gronie seniorów.

W zawodach wzięło udział pięć drużyn męskich i dwie żeńskie w ka-
tegorii seniorów oraz po trzy zespoły dziewcząt i chłopców w kategorii 
MDP. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie 
pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych. 

WYNIKI ZAWODÓW
MDP Dziewczęta: I m. – Zalesie, II m. – Zbludza, III m. – Kamienica; 

Kobiety: I m. – OSP Szczawa, II m. – OSP Kamienica; Chłopcy: I m. – 
Szczawa, II m. – Zbludza, III m. – Kamienica; Mężczyźni: I m. – OSP 
Kamienica 1, II m. – OSP Zalesie, III m. – OSP Zbludza, IV m. – OSP 
Kamienica 2, V m. – OSP Szczawa.

Przewodniczącym komisji był st. kpt. Marcin Kulig z PSP Limanowa.
Puchary, dyplomy i nagrody uczestnikom zawodów wręczyli: wójt - 

Władysław Sadowski, proboszcz parafii Zalesie i jednocześnie gminny 
kapelan strażaków - ks. Ryszard Kochanowicz oraz prezes Zarządu Od-
działu Gminnego OSP - Adam Opyd. (red)
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1 PSP AK pod kryptonimem literowym „Jawor” 
i  liczbowym 303 powołano do życia 22 wrze-
śnia 1944 r. na obszarze całego Inspektoratu 
„Nowy Sącz”. W dwa dni później nastąpiła jego 
uroczysta proklamacja po Mszy św. odprawio-
nej przez ks. prof. Jana Czuja w  Ochotnicy 
Górnej w jej przysiółku zwanym „Studzionki”. 

W następnych dniach odbywały się kolejne uroczysto-
ści „zaprzysiężenia” partyzantów Armii Krajowej (w skład 
której wchodzili też partyzanci Batalionów Chłopskich) – 
żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego w rejonach ich 
działania. Pułk powstał w ramach przygotowań do Akcji 
„Burza” i wchodził w skład 21 Dywizji Piechoty AK. Zaś 
operacyjnie podlegał dowódcy Grupy Operacyjnej „Śląsk 
Cieszyński”, którą dowodził gen. Bruno Olbrycht 
„Olza” a organizacyjnie Komendzie Okręgu 
AK Kraków. Akcja „Burza” była opera-
cją wojskową Armii Krajowej i  zo-
stała zaplanowana jako „ogólnona-
rodowe powstanie” podejmujące 
otwartą walkę z wycofującymi 
się Niemcami, by opanować 
opuszczane przez nich po-
szczególne obszary Polski, 
zanim jeszcze na te ziemie 
wkroczą sowieckie woj-
ska. Realizując taki plan 
chciano wystąpić wobec 
Sowietów jako prawowici 
gospodarze wyzwolonych 
przez siebie tych terenów. 
Imperialistyczne plany So-
wietów nie przewidywały ta-
kiej możliwości i dlatego ich 
„służby specjalne” (NKWD, 
GRU i SMIERSZ) natychmiast 
po wkroczeniu na ziemie polskie 
rozpoczęły brutalną walkę z żołnie-
rzami AK wpędzając tysiące spośród 
nich do więzień lub ponownie „do lasu”. Tak 
narodziła się druga konspiracja i Żołnierze Wy-
klęci (Niezłomni).

Dowódcy, twórcy i organizatorzy 1PSP AK postanowili, 
że pułk ten będzie w prostej linii spadkobiercą chwalebnej 
i bohaterskiej tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 
Wojska Polskiego z  miejscem postoju w  Nowym Sączu. 
Tradycje 1PSP WP sięgają jeszcze 1918 r., kiedy to w No-
wym Sączu zaczął stacjonować batalion C.K. 20 pułku 
piechoty, nazywany popularnie „cwancygierami”, którego 
rejony werbunkowe znajdowały się na Sądecczyźnie i Pod-
halu. Powracający do Nowego Sącza z  frontu włoskiego, 
serbskiego i francuskiego żołnierze (niedobitki rozbitych 
armii C.K.) utworzyli na przełomie listopada i  grudnia 
1918 r. w sądeckim garnizonie byłej austriackiej armii C.K. 
1 Pułk Strzelców Podhalańskich. Jego pierwszym dowódcą 
był kpt. Juliusz Siwak. W latach 1918 – 1920 pułk walczył 
o południową granicę Polski na Spiszu, Orawie i na Śląsku 
Cieszyńskim a  także w Małopolsce Wschodniej przeciw 

Ukraińcom. 1PSP WP zapisał też „krwawymi zgłoska-
mi” swój bohaterski udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
w 1920 r. Kolejny raz dowiódł swego męstwa w kampa-
nii wrześniowej w 1939 r., kiedy wchodząc w skład Armii 
Karpaty walczył poszczególnymi batalionami osłaniając 
nadgraniczne doliny rzek; Popradu, Białej i Ropy. Bronił 
też m.in. Nowego Sącza, Bobowej, Szymbarku, Jasła, Bir-
czy przemieszczając się w kierunku Lwowa. 18 września 
1939 r. resztki pułku stoczyły ostatni bój pod Rzęsną Ru-
ską. Ocaleni z kampanii wrześniowej żołnierze 1PSP WP 
z czasem zasilili szeregi partyzanckie Inspektoratu „Nowy 
Sącz” m.in. tacy jak plut. J. Kuraś, późniejszy „Ogień” czy 
też plut. T. Dymel „Porucznik Srebrny”. 

W skład „odrodzonego” 1PSP, jako pułku Armii Krajo-
wej wchodziły cztery baony, czyli bataliony. Pierwszy; - 

„I” „Nowy Sącz”, o kryptonimie liczbowym 202 
pod dowództwem rotm. Jana Lipczewskiego 

ps. „Andrzej”, drugi; - „II” „Limanowa”, 
o  kryptonimie liczbowym 101, do-

wodzony przez kpt. Juliana Krzy-
wickiego, trzeci; - „III” „Gorli-

ce”, o kryptonimie liczbowym 
404, pod dowództwem kpt. 

Mieczysława Przybylskiego 
„Michał”, i  czwarty; - „IV” 
„Nowy Targ”, o  kryptoni-
mie liczbowym 505, dowo-
dzony przez kpt. Juliana 
Zapałę „Lamparta”. Ba-
ony „Limanowa”, „Nowy 
Targ” i  „Gorlice” kwate-
rowały i  działały na swo-

im terenie, zaś baon „Nowy 
Sącz” miał swoją bazę w re-

jonie pomiędzy Tymbarkiem 
a Szczawą, ale głównie działał 

w dolinie rzeki Kamienicy, zaś 
siedzibę dowództwa miał na „czo-

le wzgórza” Mogielica. Dowódcą In-
spektoratu i jednocześnie dowódcą puł-

ku był mjr Adam Stabrawa „Borowy”. Zaś 
rtm. Włodzimierz Budarkiewicz „Podkowa” był 

jego zastępcą. Pierwszym adiutantem dowódcy i oficerem 
informacyjnym był por. Jan Cieślak „Maciej”. Drugim adiu-
tantem dowódcy był por. Szymon Pyrć „Jaskółka”. Działem 
kwatermistrzowskim dowodził rtm. Michał Wojciechowski 
„Profesor”. Lekarzem naczelnym pułku był podch. Marian 
Mossler. „Leliwa”. Funkcję kapelana pułku pełnił ks. Jan 
Stelmach „Urban”.  

Pułk działał na całym obszarze Inspektoratu „Nowy 
Sącz”, od Biecza po Jordanów. Według stanu na koniec 
1944 r. 1PSP AK liczył 1030 żołnierzy, w tym; 52 ofice-
rów, 46 podchorążych, 141 podoficerów i 791 szeregowych. 
Na uzbrojenie pułku składały się; 2 cekaemy, 32 erkaemy, 
73 pistolety maszynowe, 589 karabinów, 187 pistoletów, 
401 granatów oraz 50927 sztuk amunicji. Poza ewidencją 
znajdowały się także duże ilości broni i amunicji oraz in-
nego wyposażenia bojowego pochodzącego także ze zrzu-
tów dokonywanych w ostatniej dekadzie grudnia 1944 r. 

Mija kolejna, już 75, rocznica utworzenia 1 Pułku 
Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej

Wczoraj I DzIŚ KaMIEnIcy
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Poszczególne człony pułku prze-
prowadziły w  sumie kilkaset akcji 
bojowych i dywersyjnych. Najwięk-
szymi z  nich były; trzydniowy bój 
w  obronie pacyfikowanej Ochotni-
cy, przeprowadzony w  dniach po-
między 18 a  20 października 1944 
r. siłami IV baonu oraz całodniowa 
walka 1 baonu 13 stycznia 1945 r. 
w Szczawie.

1PSP AK zakończył swoją bojo-
wą działalność w  strukturze Ar-
mii Krajowej na podstawie rozka-
zu Komendanta Głównego AK gen. 
Leopolda Okulickiego „Niedźwia-
dek” z 19 stycznia 1945 r. nakazują-
cego rozwiązanie Armii Krajowej. 
Nie oznaczało to wcale zaprzesta-
nia ich walki o niepodległą Polskę, 
gdyż gen. Okulicki napisał; „ (…) 
Dalszą swą pracę i działalność pro-
wadźcie w  duchu odzyskania peł-
nej niepodległości Państwa i ochro-
ny ludności polskiej przed zagładą 
(…). W  tym działaniu każdy z Was 
musi być dla siebie dowódcą (…)”. 
Bardzo różnie ten rozkaz realizowali 
żołnierze 1PSP AK. Niektórzy po-
zostając nadal w konspiracji prowa-
dzili swą walkę o  niepodległą Pol-
skę nawet za cenę własnego życia. 
Inni zaś postanowili przypodobać 
się nowej, sowieckiej, okupacyjnej 
władzy i z wielkim jej oddaniem bu-
dowali i utrwalali „władzę ludową”, 

czyli jak to dziś możemy już po-
wiedzieć budowali i  umacniali ten 
„NIELUDZKI USTRÓJ”, jakim była 
polska odmiana socjalizmu, szcze-
gólnie w latach 1944 – 1957.

Pamięć o 1PSP AK, o  jego wielu 
bohaterskich żołnierzach jest wciąż 
żywa, mimo upływu 75 lat a  to za 
sprawą Odpustów Partyzanckich or-
ganizowanych corocznie w Szczawie 
od 1947r. Pamięć tą wspomaga także 
Muzeum 1PSP AK im. płk J. Cieśla-
ka, znajdujące się w pobliżu kościoła 
parafialnego w Szczawie, będące fi-
lią Muzeum Diecezjalnego w Tarno-
wie, pomnik usytuowany w centrum 
wsi Szczawa, upamiętniający żołnie-
rzy – partyzantów, jak również Imię 
– Patron; 1PSP AK, Szkoły Podsta-
wowej w Szczawie, a także w Gabo-
niu w gminie Stary Sącz oraz liczne 
inicjatywy patriotyczne m.in. grup 
rekonstrukcji historycznej, które no-
szącej imię tego pułku. 

1 PSP AK nie mógłby istnieć 
i  działać bez heroicznego wsparcia 
ludności chłopskiej w rejonach jego 
działania i  postoju. Gospodarstwa 
chłopskie były główną bazą aprowi-
zacyjną dla tej „braci leśnej”. Więk-
szość żołnierzy pułku, to przecież 
byli synowie chłopscy. Uczestni-
cząc świadomie w strukturach par-
tyzanckich narażali swe życie, życie 
rodzin, swoje gospodarstwo i  swój 

majątek na zagładę, bo niemieckie 
prawo okupacyjne jednoznacznie 
zapowiadało, że za udział w party-
zantce, za współpracę z partyzantką 
grozi kara śmierci i spalenie gospo-
darstwa. Taki los dotknął m.in. ka-
mienicką plebanię i ks. proboszcza. 

Pośród partyzantów, żołnierzy 
1PSP AK byli też mieszkańcy ów-
czesnej kamienickiej paraf ii. Nie-
których z  nich możemy tu wspo-
mnieć jak braci  Gorczowsk ich 
z Kamienicy, Adamczyków ze Zblu-
dzy, Sopatów, Rusnaków ze Szcza-
wy, Trzecieckiego, Kurzeję, Ma-
donia z  Kamienicy i  wielu, wielu 
którzy nie będąc zaprzysiężonymi 
żołnierzami współpracowali z „par-
tyzantką” jako kurierzy, łącznicy, 
„meliniarze” itp. Kolejny już raz, 
także dziś chłop polski udowod-
nia swoje przywiązanie do OJCO-
WIZNY, do tradycji i wiary swych 
przodków. Nadal broni „świętej reli-
gii kościoła rzymskiego”, broni krzy-
ża i godności OSOBY LUDZKIEJ!. 
Nadal utwierdza nas w  przekona-
niu o prawdziwości powiedzenia, że 
„chłop żywi i broni”!!!. Wypowiedz-
my więc gromkim głosem; „Tym, 
którzy żywią i bronią chłopom pol-
skim SZCZĘŚĆ BOŻE!!!”.

Opracował: W.P.

W sierpniu i wrześniu br. odbyły się zebrania wiej-
skie, podczas których mieszkańcy określili jakie 
zadania chcą zrealizować przy pomocy środków 
z  funduszu sołeckiego. Mieszkańcy poszczegól-
nych sołectw zdecydowali o następującym podzia-
le środków:
•	 Sołectwo Kamienica Dolna: wynajem koparki na 

potrzeby Sołectwa – 15 tys. zł, remont dróg asfalto-
wych na terenie sołectwa – 5 tys. zł, remont drogi na 
os. Zawodzie – 10 tys. zł, remont drogi na os. Niwa-
-Podlas - 7 tys. zł, remont drogi na os. Pogwizdy – 10 
619, 70 zł. 

•	 Sołectwo Kamienica Górna: korytka os. Udzie-
lówka – 10 tys. zł, droga os. Klenina – 10 tys. zł, wy-
najęcie koparki na potrzeby sołectwa – 15 tys. zł, 

położenie płyt os. Cepieliki - Syjudy – 6,6 tys. zł, 
klińcowanie drogi na os. Pierzgi – 3 tys. zł.

•	 Sołectwo Szczawa: zakup sprzętu dla OSP Szcza-
wa – 3 tys. zł, wynajem koparki na potrzeby prac w so-
łectwie – 20 tys. zł; progi zwalniające na os. Wąchały 
i Muchy, żwirowanie dróg: os. Polanki, Równie, Nowa 
Cyrla, poboczy os. Kuźle w stronę domków wczaso-
wych (reszta środków).

•	 Sołectwo Zalesie: kwota 47 619, 70 zł (100 % środ-
ków) została przeznaczona na wykonanie nawierzchni 
betonowej na drodze do os. Augustyny.

•	 Sołectwo Zasadne: budowa odwodnienia przy dro-
dze głównej – 10 tys. zł, budowa odwodnienia drogi 
Faronówka - Zapole – 10 tys. zł, remont przepustu 
i żwirowanie na drodze Gorcowiaki - Palace – 7, 5 tys. 
zł, remont przepustu na drodze Motawy- Gorcowia-
ki – 5 tys. zł, remont drogi os. Kurzejówka – 7 tys. zł.

•	 Sołectwo Zbludza: dokonano podziału rzeczowego, 
bez uwzględniania kwot, gdyż nie da się jednoznacz-
nie przewidzieć dokładnych wysokości kwot dla po-
szczególnych zadań (os. Świnka, Kamionne – dokoń-
czenie drogi i płyty jumbo), os. Poręby i Łupienice 
(korytka), os. Majochy – korytka(fosowanie), os. Za-
wodzie (utwardzenie drogi), os. Kosarzyska – płyty 
jumbo. (red)
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W niedzielę, 1 września w Zalesiu odbyły się Dożynki Gminy Kamienica.

gminne Święto Plonów

Święto Plonów rozpoczęto uroczystą Mszą 
św. koncelebrowaną przez proboszcza zale-
siańskiej parafii ks. Ryszarda Kochanowicza 
i   redemptorystę o. Bogdana Bańdurę, któ-
ry jednocześnie wygłosił homilię. Po nabo-
żeństwie barwny dożynkowy korowód, przy 
akompaniamencie Orkiestry Dętej im. św. 
Floriana ze Szczawy, przemaszerował na plac 
przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
na dalszą część rolniczego święta. Po drodze 
nie zabrakło akcentu patriotycznego. Wójt, 
radni z Zalesia i  zaproszeni goście złożyli 
symboliczną wiązankę kwiatów pod pomni-
kiem poległych w drugiej wojnie światowej. 

W  trakcie oficjalnego otwarcia dożynek 
wójt gminy - Władysław Sadowski przywitał przybyłych 
na uroczystość gości, wśród których byli m.in.: posłowie na 
sejm RP: Wiesław Janczyk i Jan Duda; radni sejmiku woje-
wództwa małopolskiego - Urszula Nowogórska i Grzegorz 
Biedroń; przedstawiciele powiatu limanowskiego - starosta 
Mieczysław Uryga, wicestarosta Agata Zięba, członek za-
rządu Józef Jaworski, przewodnicząca Rady Powiatu Ewa 
Filipiak; radni gminy Kamienica z przewodniczącym Hila-
rym Majewskim; dyrektor szkoły w Zalesiu Maria Buczek; 
przedstawiciele instytucji, zakładów pracy, stowarzyszeń 
oraz sołtysi.

Następnie odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy, pod-
czas którego na ręce Wójta Gminy Kamienica i Proboszcza 
Parafii Zalesie starostowie dożynek - Bogumiła Duda i Hu-
bert Wierzycki złożyli tradycyjny bochen chleba wypieczo-
ny z tegorocznej mąki.

Potem przyszedł czas na prezen-
tację wieńców dożynkowych. Ko-
misja konkursowa (Leszek Leśnik 
- kierownik Powiatowego Zespo-
łu Doradztwa Rolniczego w Lima-
nowej - przewodniczący komisji, 
Edyta Kolawa - pracownik Powia-
towego Zespołu Doradztwa Rol-
niczego w Limanowej, Eugeniusz 
Rutka - przedstawiciel Gminy Ka-
mienica w  Izbie Rolniczej, Maria 
Winkiewicz - pracownik Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kamie-
nicy) po obejrzeniu wieńców do-
żynkowych przyznała następujące 
miejsca: w  kategorii tradycyjne-
go wieńca dożynkowego pierw-
sze miejsce sołectwu z Kamienicy 
Dolnej, a drugie miejsce sołectwu 
ze Zbludzy. W kategorii współcze-
snego wieńca dożynkowego przy-
znano dwa równorzędne pierwsze 
miejsca dla sołectwa z Zalesia i so-
łectwa Kamienica Górna. Drugie 

miejsce ex aequo zajęły sołectwa ze Szczawy 
i Zasadnego. 

W zorganizowanym konkursie na najlep-
sze ciasto z owocami pierwsze miejsce przy-
znano Agacie Musze z Zalesia. Drugim miej-
scem nagrodzono Czesławę Klimek z Zalesia. 
Trzecie miejsce zdobyły wypieki przygoto-
wane przez Bogumiłę Dudę z Zalesia i Koło 
Gospodyń Wiejskich z Zalesia. Wyróżnienia 
otrzymały: Stowarzyszenie Seniorów Gminy 
Kamienica, KGW z Kamienicy Dolnej, KGW 
z Kamienicy Górnej, KGW ze Szczawy, KGW 
z Zasadnego i KGW ze Zbludzy. 

Podczas uroczystości wręczono również list 
gratulacyjny, który otrzymał Robert Faron - zawodnik Salco 
Garmin Team z Zalesia (wielokrotny członek kadry Polski 
w biegach górskich na MŚ i ME) za owocną pracę oraz ener-
gię i czas poświęcony realizacji działań podejmowanych na 
rzecz rozwoju biegów górskich w  kraju, a tym samym pro-
mowanie gminy Kamienica.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja potraw 
regionalnych, przygotowana przez Koła Gospodyń Wiej-
skich z terenu gminy Kamienica.

Oprawę artystyczną imprezy zapewnił występ Orkiestry 
Dętej ze Szczawy, grupy artystycznej ze Stowarzyszenia Se-
niorów Gminy Kamienica, KGW ze Zbludzy, kapeli Zespo-
łu Regionalnego LIMANOWIANIE i zespołu AKORDSI.

Tegoroczne gminne święto plonów, jak zwykle, potwier-
dziło mocną więź mieszkańców gminy z tradycją, ich pamięć 
o przodkach, tożsamość regionalną. (S.F.) 
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WIEŚcI zE STaroSTWa

Modernizacja budynku SP 1 
w Szczawie 

Powiat Limanowski realizuje projekt pn. 
„Głęboka modernizacja energetyczna bu-
dynków użyteczności publicznej Powiatu 
Limanowskiego”.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014 -2020, w ramach dzia-
łania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 490 153,36 zł, z cze-
go koszty kwalifikowane to 6 135 539,76 zł. Wysokość do-
finansowania wynosi 3 380 710,20 zł. Zakres rzeczowy 
projektu obejmuje głęboką modernizację 13 obiektów uży-
teczności publicznej z terenu powiatu limanowskiego. Jed-
nym z beneficjentów projektu jest Szkoła Podstawowa nr 
1 im. PSP AK w Szczawie, gdzie dobiegają końca prace 
związane z termomodernizacja budynku. Zakres prac obej-
muje modernizację systemu grzewczego, docieplenie ścian 
zewnętrznych budynku szkoły, ścian piwnic nad gruntem, 
ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, docieplenie stro-
pów wewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okien-
nej, montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 15,68 kW oraz 
wymianę oświetlenia na energooszczędne lampy typu LED.

Wartość robót termomodernizacyjnych wraz z nadzorem 
inwestorskim w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 1 PSP AK 
w Szczawie wynosi 1 059 500,00 zł. Wartość dofinansowa-
nia sięga kwoty 574 704,20 zł. Termin zakończenia projektu 
przypada na koniec 2019 roku. 

Bardzo się cieszę, że udało nam się zakwalifikować Szkołę Podsta-
wową w Szczawie do projektu termomodernizacji. Efekty inwestycji 
z pewnością przełożą się na komfort nauki w szkole - podkreśla 
wicestarosta Agata Zięba. 

Remont drogi
Powiat Limanowski pozyskał dofinansowanie z Fundu-

szu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogo-
wej pn. „Remont drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście 
- Słopnice - Zalesie w km od 0+959,00 do km 2+112,40, 
w km od 3+288,00 do km 5+576,03 w km od 8+584,00 do 

km 12+008,00 w miejscowości Słopnice/Zalesie - powiat 
limanowski”.

Prace budowlane obejmą 3 odcinki drogi powiatowej, 
a ich łączna długość wyniesie 6865 metrów, z czego na te-
renie gminy Kamienica będzie to cały odcinek od granicy 
z gminą Słopnice (na przełęczy Słopnickiej) do skrzyżowa-
nia z drogą powiatową nr 1609 K Limanowa – Kamienica, 
obok kościoła w Zalesiu. Szacunkowy koszt robót budowla-
nych kształtuje się na poziomie 9 792 433, 00 zł, a pozyska-
ne dofinansowanie z budżetu państwa pokryje 50% kosztów 
i wyniesie 4 844 151,00 zł. Zakres prac obejmie m.in.: robo-

ty przygotowawcze, remont urządzeń odwodnienia drogi, 
odcinkowy remont chodników, likwidacja przeło-

mów, remont umocnień korpusu drogi, położenie 
nowej nawierzchni bitumicznej, oznakowanie 

drogi. W najbliższych dniach ogłoszony zosta-
nie przetarg na wyłonienie wykonawcy zada-
nia. Prace zostaną rozpoczęte jeszcze w tym 
roku, natomiast ich zakończenie i finansowa-
nie nastąpi w roku 2020. (red) 

Inwestycje na terenie gminy Kamienica
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Spacery historyczne
W  okresie od września do listopada w  każ-

dej gminie Powiatu Limanowskiego odbędą się 
spacery historyczne. Organizatorem spotkań 
jest Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu 
Limanowskiego. 

Każdy „Spacer historyczny” odbędzie się bez względu 
na warunki atmosferyczne. Należy mieć wygodne obu-
wie oraz coś przeciwdeszczowego. Godziny i miejsca 
zbiórki przed każdym kolejnym spacerem będą publi-
kowane na profilu Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Spacer historyczny „Śladami Marszałkowiczów” 
w naszej gminie zaplanowano na 19 października 2019 r. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. (red)



z ŻycIa ParafII

Uroczystości z okazji 
75 rocznicy powstania 1 PSP AK
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22 września 2019 r. przypadła 75 rocznica powsta-
nia 1 pułku strzelców podhalańskich armii krajo-
wej. z tej okazji w parafii pw. najświętszego serca 
pana Jezusa w szczawie odbyła się uroczysta msza 
święta, inaugurująca cykl uroczystości upamiętnia-
jących działania zbrojne armii krajowej na podhalu. 
Do wspólnej modlitwy włączyli się przedstawi-
ciele władz samorządowych, rodziny partyzantów, 
poczty sztandarowe oraz licznie zaproszeni goście. 

Od godz. 10.00 można było zwiedzać Muzeum 1 PSP 
AK, następnie o godz. 10.30 członkowie Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży – Oddział Szczawa zaprezen-
towali montaż słowno-muzyczny opowiadający o histo-
rii 1 PSP AK połączony z wypominkami za zmarłych 
i poległych żołnierzy. O godz. 11.00 rozpoczęła się uro-
czysta Msza św., której przewodniczył Ksiądz Biskup 
Andrzej Jeż, Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. Mszę 
świętą uświetniła Orkiestra Dęta OSP z Ochotnicy Dol-
nej. Ksiądz Biskup w skierowanym do zebranych Słowie 
Bożym okazał wdzięczność partyzantom, ich rodzinom 
oraz wszystkim, którzy przelewali krew, walcząc o wol-
ność naszej małej Ojczyzny. Podkreślił także ważną rolę 
młodego pokolenia we współczesnym świecie. 

Po uroczystościach zaproszeni goście udali się na 
poczęstunek, a wszyscy pozostali mogli skosztować 
wojskowej grochówki, którą przygotowało Koło Gospo-
dyń Wiejskich ze Szczawy.

KSM Szczawa



w dniach 17-18 sierpnia 2019 r. 
w szczawie odbył się doroczny 
odpust partyzancki poświęcony 
pamięci partyzantów 1 pułku 
strzelców podhalańskich ak. 
w tym roku przypada także 75 
rocznica utworzenia 1 psp ak.

W sobotę 17 sierpnia w starym 
kościółku w Szczawie miała miej-
sce uroczysta Msza św. w  inten-
cji Ojczyzny. W niedzielę uroczy-
stości rozpoczęły się od złożenia 
przez delegacje wiązanek kwiatów 
i zniczy pod pomnikiem w Szcza-
wie poświęconym pamięci Par-
tyzantów 1 PSP AK oraz okolicz-
nościowych przemówień. Kwiaty 
składali m. in. posłowie na Sejm 
RP: Anna Paluch, Arkadiusz Mular-
czyk, Jan Duda i Andrzej Czerwiń-
ski; Radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego - Grzegorz Biedroń; 
władze Powiatu Limanowskiego 
na czele ze Starostą Mieczysła-
wem Urygą. Wśród gości obecna 
była również Wicestarosta Powiatu 

Limanowskiego Agata Zięba oraz 
Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa 
Filipiak. Władze gminy reprezen-
towali Wójt Władysław Sadowski 
wraz z Sekretarzem gminy Jarosła-
wem Augustyniakiem. Obecni byli 
Radni gminy na czele z Przewodni-
czącym Rady - Hilarym Majewskim. 
Wiązanki składały także delegacje 
stowarzyszeń, organizacji i  rodzin 
partyzantów, a  także instytucje 
i   s łużby mundurowe. Gościem 
honorowym jak w każdym roku był 
płk Kazimierz Przymusiński (92 
lata), który jest prawdopodobnie, 
jak sam zaznaczył, ostatnim żyją-
cym partyzantem 1 PSP AK. 

Uroczystości pod pomnikiem 
uświetniły orkiestry dęte z Dobrej 
i  ze Szczawy, kompania repre-
zentacyjna Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej w Nowym Sączu, 
jednostka strzelecka Strzelec 
oddział w Limanowej, rekonstruk-
torzy ze Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznych 1 PSP AK, 

poczty sztandarowe oraz kawaleria 
konna ze Stowarzyszenia Kawalerii 
Ochotniczej im. Krakowskiej Bry-
gady Kawalerii w barwach 5 Dywi-
zjonu Artylerii Konnej. Wartę przy 
pomniku oprócz żołnierzy Karpac-
kiego Oddziału Straży Granicznej 
pełnili członkowie jednostki strze-
leckiej Strzelec z Limanowej.

Spod pomnika nastąpił prze-
marsz do kościoła, gdzie miała 
miejsce Msza św. przy oł tarzu 
polowym poprzedzona montażem 
słowno-muzycznym. W  czasie 
Mszy homilię wygłosił bp. Leszek 
Leszkiewicz. Po zakończonej Mszy 
św., mieszkańcy i przybyli goście 
mogli skosztować wojskowej gro-
chówki przygotowanej przez KGW 
w Szczawie, ciast KGW z Kamie-
n icy Dolne j  oraz serów KGW 
z  Zasadnego. Uroczystości sta-
nowiły także okazję do zwiedze-
nia muzeum 1 PSP AK oraz zabyt-
kowego drewnianego kościołka 
w Szczawie. (H.M.)

Odpust Partyzancki w Szczawie
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W dniach 27 - 28 lipca 2019 r. odbyły się ob-
chody XXXIX Dni Gorczańskich w Kamienicy. 

W sobotę 27 lipca obchody połączone były z organizo-
wanym po raz siódmy Festiwalem Kultury Beskidu 
Wyspowego „Beskidzkie rytmy i smaki”. Imprezę 
rozpoczął Konkurs Kulinarny Kół Gospodyń 
Wiejskich Gminy Kamienica. Ocenie Komisji 
Konkursowej podlegały przygotowane przez 
poszczególne Koła prezentacje potraw re-
gionalnych – po jednej – przeznaczonych do 
degustacji. Jury w składzie: Maria Winkie-
wicz – pracownik Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kamienicy, Barbara Matlęga – Firma 
„Kaminex”, technolog żywienia, ks. Jan Betlej 
- proboszcz kamienickiej parafii, Jarosław Au-
gustyniak – sekretarz Gminy Kamienica, Eugeniusz 
Rutka - przedstawiciel Gminy Kamienica w Izbie Rolniczej 

przyznało trzy równorzędne I miejsca dla KGW z Kamie-
nicy Dolnej, które przygotowało „Kapustę z pęczakami, 
grochem i bobem”, KGW z Zalesia („Ziemniaki z kapustą”) 
i  KGW ze Zbludzy („Kluski kudłate z  boczkiem, napój 
z domowego ogródka”). Trzy drugie miejsca ex aequo zajęły 
KGW z Kamienicy Górnej („Jadło żniwne babki”), KGW 
ze Szczawy („Żur z  ziemniakami i  omastą”) oraz KGW 
z Zasadnego („Rosół z gęsi z  ziemniakami”). Swoje pro-
dukty regionalne do degustacji wystawili również przed-
stawiciele partnerskich gmin: Wutha-Farnroda („Tradycyj-
ny turyngiski chleb ze specjałami”), Erdőhorváti („Gulasz 
węgierski z winem Tokaj"), Komorniki – KGW z Komor-
nik („Komornicka kaszanka z  tajemniczymi dodatkami”) 
oraz Koło Łowieckie GORCE z Kamienicy. Poza kulinar-
ną ucztą na uczestników tegorocznych Dni Gorczańskich 
czekała również impreza artystyczna - na scenie mogli zo-
baczyć występ Grupy Śpiewaczej GORCE i Zespół Regio-

nalny GORCE z programem „Tarcie lnu" (działające 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy).

Oficjalnego otwarcia XXXIX Dni Gorczań-
skich dokonał wójt gminy Kamienica – Wła-
dysław Sadowski, który powitał licznie przy-
byłych gości; byli wśród nich m.in.: posłowie 
– Wiesław Janczyk, Arkadiusz Mularczyk, 
Jan Duda, senator – Jan Hamerski, starosta 
powiatu limanowskiego – Mieczysław Uryga, 

wicestarosta – Agata Zięba, przewodnicząca 
Rady Powiatu – Ewa Filipiak, samorządowcy 

z sąsiednich gmin, a także goście z zaprzyjaźnio-
nych regionów Wutha-Farnroda (Niemcy), Smiżan 

(Słowacja), Erdohorvati (Węgry), Komornik z Wielkopolski. 

Obchody XXXIX 
Dni Gorczańskich
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Do tradycji należy już fakt, że Dni Gorczańskie to rów-
nież okazja do wyróżnień i odznaczeń osób zasłużonych 
dla naszej gminy. W bieżącym roku zaszczytny tytuł Ho-
norowego Gazdy Gminy Kamienica otrzymał starosta Mie-
czysław Uryga, natomiast tytuł Gazdy Gminy Kamienica 
przyznano Tadeuszowi Citakowi, Jarosławi Dudzikowi, Ja-
nowi Rusnarczykowi, Stanisławowi Majchrzakowi, Igna-
cemu Gromali, Łukaszowi Franczykowi, Hilaremu, Ma-
teuszowi Majewskiemu i  Stanisławowi Stecowi. Tytuł 
Honorowej Gaździny Gminy Kamienica otrzymała Ewa 
Filipiak - przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego, 
zaś Tytuł Gaździny Gminy Kamienica przyznano Józefie 
Gorczowskiej – wiceprzewodniczącej Rady Gminy Ka-
mienica, Stefanii Gierczyk – byłej przewodniczącej KGW 
z Zasadnego oraz przewodniczącym Kół Gospodyń Wiej-
skich: Bernadecie Chlipale, Zofii Dudzik, Krystynie Fa-
ron, Elżbiecie Franczyk, Wiesławie Gorczowskiej i Marii 
Opyd. Podziękowania otrzymali: wójt Władysław Sadowski 
(za 20 lat gazdowania na stanowisku Wójta Gminy Kamie-
nica) oraz Stefania Gierczyk (za inicjatywę założycielską 
Koła Gospodyń Wiejskich w Zasadnem i 18-letnie kiero-
wanie jego pracami). Wręczono również listy gratulacyjne, 
które otrzymali: Janusz Piotrowski – Prezes Międzyszkol-
nego Uczniowskiego Klubu Sportowego HALNY Kamie-
nica oraz Mirosław Haczek – trener sekcji cheerleaders 
DIAMOND CHEER, działającej przy GOK w Kamienicy 
(za owocną pracę oraz energię i czas poświęcony realizacji 
działań podejmowanych na rzecz budowania i propagowa-
nia aktywnych postaw wśród dzieci i młodzieży oraz pro-
mowanie gminy). Po oficjalnej części w amfiteatrze roz-
brzmiewała muzyka, taniec i śpiew w wykonaniu zespołu 
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KORDIAN. Pierwszy dzień obchodów Dni Gorczań-
skich zakończyła dyskoteka prowadzona przez DJ’a.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się w kamienic-
kim kościele o godz. 11.30 Mszą św. w oprawie góral-
skiej, podczas której homilię wygłosił ks. prałat Kazi-
mierz Pach. W swoim kazaniu podkreślił patriotyczny 
wymiar lokalnego święta, jego promocyjny charak-
ter. W amfiteatrze SATURN impreza rozpoczęła się 
o godz. 14.30 programem estradowym adresowanym 
do dzieci. Po nim wystąpił zespół cheerleaders DIA-
MOND CHEER z GOK w Kamienicy oraz Zespół Re-
gionalny ZASADNIOKI z Zasadnego. W dalszej czę-
ści gminnego święta publiczność bawił Kabaret pod 
WYRWIGROSZEM i  zespół CIUPAGA. Uwieńcze-
niem dorocznych Dni Gorczańskich był koncert ze-
społu GÓRALSI i wieczór muzyczno-taneczny z DJ-
-em WM.

W trakcie dwudniowej imprezy nie zabrakło innych 
atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Były 
stoiska z produktami regionalnymi, „Wesołe Miastecz-
ko” i gastronomia. (red)
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program „tarcie lnu” w wykonaniu zespołu regionalnego Gorce, działającego przy 
Gminnym ośrodku kultury w kamienicy, został wybrany jako jeden z trzech najlep-
szych spektakli podczas 34. międzywojewódzkiego sejmiku wiejskich zespołów 
teatralnych w Bukowinie tatrzańskiej. 

Zespół GORCE nominowany! 

W Bukowiańskim Centrum Kultury 
„Dom Ludowy” w dniach 13 – 14 lipca 
odbył się 34. Międzywojewódzki Sej-
mik Wiejskich Zespołów Teatralnych.

Rada Artystyczna w  składzie: Jan 
Zdziarski – logopeda artystyczny, 
animator słowa, wiceprezes Zarządu 
Głównego Towarzystwa Kultury Te-
atralnej, Andrzej Róg – aktor, reżyser, 
scenarzysta oraz Benedykt Kafel – et-
nograf z Małopolskiego Centrum Kul-
tury SOKÓŁ w  Nowym Sączu oce-
niła 12 spektakli. Do udziału w  36. 
SEJMIKU TEATRÓW WSI POL-
SKIEJ w  Tarnogrodzie nominowała 
Zespół Regionalny GORCE z Kamie-
nicy. (red)

25 sierpnia br. Zespół Re-
gionalny „Gorce” z  Kamie-
nicy wystąpił na Dożynkach 
Województwa Podkarpackie-

go w Markowej. 

Profesjonalizm i energetyczny przekaz 
sprawiły, że występ został przyjęty przez 

zgromadzoną publiczność w  bardzo entuzja-
styczny sposób. (red)

GORCE 
na dożynkach 
wojewódzkich

lipiec – wrzesień 2019 Gorczańskie Wieści 23



KULTUra

Gminny Ośrodek Kultury 
w  Kamienicy realizuje za-
danie w  ramach programu 
EtnoPolska 2019 pod nazwą 
„Renowacja i zakup strojów 
regionalnych dla zespołu 
GORCE”. 

Przedsięwzięcie zakłada zakup 
i  renowację strojów regionalnych 
dla Zespołu Regionalnego „Gorce”, 

co pozwoli na pełne wyposażenie zespołu w tradycyjny ubiór 
górali kamienickich. 

Celem zadania jest kultywowanie i promowanie dziedzic-
twa kulturowego regionu, kształcenie poczucia przynależno-
ści społeczno - terytorialnej oraz podnoszenie jakości życia 
społeczności lokalnej.

Zadanie to pozwoli na zachowania ciągłości tradycyj-
nej regionalnej kultury, m.in. przez zwiększenie aktywno-
ści wspólnotowej i  integrację społeczności lokalnej, która 
z dumą przekazuje tradycję i  szacunek do historii regionu 
coraz to młodszemu pokoleniu. Jest też alternatywą na spę-
dzanie czasu wolnego. 

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania wyno-
si 42 630,00 złotych, z czego 40 000,00 zł stanowią środki 
finansowe Narodowego Centrum Kultury, a 2 630,00 zł to 
wkład własny Gminnego Ośrodka Kultury. 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ra-
mach programu EtnoPolska 2019. (red)

Nowe stroje 
dla zespołu GORCE
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Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, 
Miejska Biblioteka Publiczna w  Chrzanowie, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu Ga-
leria Książki oraz Wadowicka Biblioteka Publicz-
na były głównymi celami wyjazdu studyjnego 
bibliotekarzy bibliotek publicznych, organizowa-
nego w ramach zadania: „Rozwijamy się, więc 
jesteśmy”.

12 września grupa pracowników publicznych książnic 
w tym z Kamienicy i Szczawy odwiedziła cztery pręż-
nie działające, nowoczesne, nowo wybudowane bibliote-
ki w województwie małopolskim. Placówki te najlepiej 
obrazują współczesną rolę bibliotek – jako ośrodków 
czytelnictwa, kultury, informacji, rozrywki, edukacji 
i  centrum integracji społecznej. Wyjazd miał na celu 
podpatrzenie ciekawych rozwiązań, innowacyjnych po-
mysłów, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Przypomnijmy: zadanie polegało na organizacji szko-
leń stacjonarnych i wyjazdowych, mających na celu roz-
wój bibliotekarzy i bibliotek na płaszczyźnie społecz-
nej, regionalnej, zawodowej i informatycznej. Szkolenia 
miały podnieść kompetencje bibliotekarzy i przez to 
wzmocnić rolę bibliotek publicznych w powiecie, tak by 
były prawdziwym miejscem spotkań integrującym spo-
łeczność lokalną, chroniącym dorobek kultury regionu 
i  rozwijającym się z duchem czasu. Tematyka szkoleń 
stacjonarnych ściśle łączyła się z wyjazdami do nowo-
czesnych, prężnie działających bibliotek, tak by w prak-
tyce zobaczyć nowoczesne, nieszablonowe rozwiązania 
i szeroką ofertę biblioteczną.

Patronat nad Projektem objęło Lustro Biblioteki. 
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury”. (H.M.)

Bibliotekarze na wyjeździe studyjnym



Od 26 czerwca do 2 lipca 2019 r. Ze-
spół Regionalny „Zasadnioki” wraz 
z Zespołem Regionalnym „Kiyrpecki” 
z Łącka przebywał na obozie warsz-
tatowym w Jastrzębiej Górze. 

Wyjazd odbył się w ramach realizacji zadania 
„Nasza Ostoja – Górale od Łącka i Kamieni-
cy” - III Edycji Budżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Małopolskiego. Podczas obozu człon-
kowie zespołów doskonalili swoje umiejętności 
w zakresie tańca, śpiewu, gry na tradycyjnych 
instrumentach. Kilkudniowe wspólne prze-
bywanie pozwoliło na wymianę doświadczeń 
między zespołami. Oprócz zajęć warsztatowych uczest-
nicy obozu wypoczywali na plaży, a także zwiedzili nad-
morskie miejscowości: Gdynię, Sopot, Gdańsk, jak również 
Półwysep Helski, a w drodze powrotnej Muzeum Zamko-
we w  Malborku. Podczas wyjazdu nie zabrakło również 

prezentacji kultury naszego regionu. W pięknych strojach 
obydwa zespoły zaprezentowały się w najbardziej repre-
zentatywnej części Gdańska na ulicy Długi Targ pod fon-
tanną Neptuna, tańcząc, śpiewając i  grając przed licznie 
zgromadzoną publicznością.). (B.G.)

zespół regionalny „zasadnioki” 
na obozie warsztatowym
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KULTUra

Tegoroczna edycja „Narodowego Czytania” w  powie-
cie limanowskim miała dwudniowy przebieg. Rozpoczęła 
się w piątek w Mszanie Dolnej w Folwarku Stara Winiar-
nia, a  zakończyła w  sobotę w   Pijalni Wód Mineralnych 
w Szczawie. 

W tym roku, podczas ósmej edycji Narodowego Czytania 
miała miejsce lektura ośmiu utworów, wybranych przez Parę 
Prezydencką. Wśród nich były: Dobra Pani Elizy Orzeszko-
wej, Dym Marii Konopnickiej, Katarynka Bolesława Prusa, 
Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru Sanatorium pod 
Klepsydrą) Bruno Schulza, Orka Władysława Stanisława 
Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony... Stefana Żeromskiego, 
Sachem Henryka Sienkiewicza oraz Sawa (z cyklu Pamiątki 
Soplicy) Henryka Rzewuskiego.

Teksty wybranych nowel polskich w Szczawie czytali: sta-
rosta limanowski - Mieczysław Uryga, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Limanowej - Joanna Michalik, rad-
ny Województwa Małopolskiego - Grzegorz Biedroń, prze-
wodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego - Ewa Filipiak, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego - Józef 
Pietrzak, przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Tury-
styki Rady Powiatu Limanowskiego - Agnieszka Orzeł, czło-
nek Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Li-
manowskiego - Marian Wójtowicz (który jednocześnie jako 
konferansjer prowadził Narodowe Czytanie), podróżnik, 

autor etiud filmowych o tematyce górskiej - Marek Dudek, 
wójt gminy Limanowa - Jan Skrzekut, kierownik Wydziału 
Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa - Wojciech 
Korabik, bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Szczawie - Zo-
fia Chlipała, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie 
- Agata Rokosz, radna gminy Kamienica - Renata Zacha-
ra, druh OSP ze Szczawy - Stanisław Chlipała, kierow-
nik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy - Jacek 
Rachwał, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie - 
Paweł Talar oraz przedstawiciele Limanowskiego Klubu Li-
terackiego i aktorzy Limanowskiego Teatru „Co się stało”.

Program „Narodowego Czytania” wzbogacił quest „Ka-
mienickie ślady przeszłości”, projekcja etiud regionalnych 
autorstwa Marka Dudka, występ Grupy Śpiewaczej „Gor-
ce” i Kapeli Regionalnej „Gorce” z Kamienicy. Uczestnicy 
czytania mogli również degustować regionalne przysmaki 
przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczawy.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Powiat Limanowski, 
Miasto Mszana Dolna, Gmina Kamienica, Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Limanowej, Miejska Biblioteka w Mszanie 
Dolnej, Gminny Ośrodek Kultury w  Kamienicy.

Honorowy patronat objęli: Starosta Powiatu Limanow-
skiego - Mieczysław Uryga, Burmistrz Miasta Mszana Dol-
na - Anna Pękała, Wójt Gminy Kamienica - Władysław Sa-
dowski. (S.F.) 
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Narodowe Czytanie w Szczawie
w sobotę, 7 września w pijalni wód mineralnych w szczawie, w ramach powiatowej 
akcji „narodowe czytanie” - samorządowcy, przedstawiciele instytucji kultury i szkół 
oraz artyści z powiatu limanowskiego - czytali nowele polskie. 
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KULTUra

Wakacje w świetlicach

28 Gorczańskie Wieści lipiec – wrzesień 2019

Oferta wakacyjnych zajęć w Świetlicach Środo-
wiskowych była bardzo urozmaicona. Korzystając 
z wolnego czasu, dzieci chętnie brały udział w za-
jęciach sportowych, plastycznych i artystycznych. 

Miały okazję do integracji, zawarcia nowych znajomości 
oraz przede wszystkim rozwijać swoją wiedzę i umiejętno-
ści, a przy tym dobrze się bawić. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zainicjowane 
wcześniej zajęcia folklorystyczne, podczas których dzie-
ci uczyły się śpiewu, tańca, zabaw oraz tradycji ludowej. 

Dla uczestników zajęć zorganizowano wyjazd do zagro-
dy „Kubalówka” w Podegrodziu, gdzie zapoznali się oni 
z kolekcją eksponatów prezentujących kulturę lachowską 
(znajduje się tam odtworzona drewniana chata chłopska 
z połowy ubiegłego wieku oraz spichlerz i kuźnia wypo-
sażone w stare, tradycyjne sprzęty). Podczas tak aktywnie 
spędzanych wakacji dzieci odwiedziły też twórcę ludowe-
go Ignacego Gromalę, gdzie pod okiem artysty mogli po-
rzeźbić w drewnie. 

Ciekawą alternatywą były zajęcia plastyczne, które cie-
szyły się dużym powodzeniem wśród dzieci. Rozwijały za-
interesowanie sztuką, wyzwoliły kreatywność i wrażliwość 
oraz umocniły poczucie własnej wartości. (red)

W zagrodzie w Podegrodziu

U artysty Ignacego Gromali

Zajęcia plastyczne
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W gronie twórców
Franciszek Kwit z Zalesia w tym roku skończył 95 lat; urodził się 
5 września 1924 roku. Jest bratem zmarłego w 2002 r. znanego 
ludowego artysty Piotra Kwita. Tak, jak i  jego cała rodzina, jest 
uzdolniony artystycznie. 

z  zawodu jest rolni-
kiem, który na brak 
pracy nie narzekał, 
bo jego gospodar-
stwo (od ślubu w roku 
1958 z  Genowefą 
Wierzycką) liczyło 8 
hektarów i  trzeba to 
było wszystko ręcznie 
obrobić na zalesiań-
skiej skalnej ziemi, 
którą do tej pory da-
rzy największym sza-
cunkiem. 
Poza pracą na go-

spodarstwie p. Franciszek pracował jako ceniony zdun, 
budując piece w zalesiu i sąsiednich miejscowościach. 
To m.in. dziełem jego rąk jest piec, który znajduje się 
w izbie regionalnej w kamienicy.
Wielką pasją p. kwita było myślistwo - od 1966 roku 
należy do koła Łowieckiego „Gorce” w kamienicy. zgro-
madził liczne trofea łowieckie. 
W  wolnych chwilach poświęcał się rzeźbie. Jak mówi 
o  swoim talencie: „z  rzeźbieniem w  drzewie zaś było 
tak: od najmłodszych lat lubiłem strugać fujarki, ptaszki 
i  inne zabawki, podpatrując ojca, jak dłubie w drzewie. 
Jednak w młodości miałem dużo innej pracy i dopiero 
na stare lata zabrałem się za to na poważnie.” rzeźbił 
głównie świątki, np. figury św. Jana Pawła ii, św. Mak-
symiliana Marii kolbego czy też podarowaną kościołowi 
w  zalesiu szopkę z  20 figurami (do metra wysokości). 
inspiracje czerpał również z przyrody, rzeźbiąc ptaszki 
i  małe zwierzęta. Poza tym pan Franciszek na swoim 
koncie ma kilkanaście płaskorzeźb, przeważnie różnych 
świętych. Wykonał też kilka rzeźbionych kredensów, ław 
i  innych mebli. Teraz od kilku lat już nie rzeźbi, bo jak 
sam przyznaje: „ręce nie te i wzrok odmawia posłuszeń-
stwa.”
Franciszek kwit w swoim gospodarstwie stworzył izbę 
Pamięci, w  której zgromadził dzieła brata Piotra oraz 
własne prace i myśliwskie trofea. 

M. Marek

TALENT Z NATURY
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Przed treningową przerwą

róŹnE/SPorT

25 sierpnia br., w parku miejskim 
w Limanowej odbył się XIX Powia-
towy Przegląd Dorobku Kulinar-
nego i Artystycznego Kół Gospo-
dyń Wiejskich. 

W przeglądzie udział wzięło pięć Kół Go-
spodyń Wiejskich z terenu powiatu limanow-
skiego. Naszą gminę reprezentowało Koło ze 
Zbludzy. Komisja konkursowa oceniała przygo-
towaną potrawę, rękodzieło artystyczne oraz występ 
sceniczny, podzielony na dwie kategorie: śpiew oraz scenka. 

Panie z  reprezentującego gminę Ka-
mienica KGW ze Zbludzy wzięły 
udział we wszystkich podlegających 
ocenie elementach. Przygotowaną 
przez nie potrawę konkursową stano-
wiły kluski kudłate. KGW przedstawi-

ło także scenkę pod nazwą „Imieniny 
u Stryka” oraz zaśpiewały pieśni naszego 

regionu. Za swe wystąpienie zdobyło wyso-
kie II miejsce. Nagrodę z rąk Starosty Powiatu 

Limanowskiego odebrała Przewodnicząca KGW 
- Krystyna Faron. (H.M.)

Sukces KGW ze Zbludzy

Zespół cheerleaders DIAMOND CHEER, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy, podsu-
mował długi sezon pełen treningów i  sportowych wystąpień. 

Spotkanie sekcji odbyło się na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Turystycznego DWOREK GORCE w Kamienicy. Wzięły 
w nim udział m.in. rodziny ćwiczących układy taneczno - akrobatyczne cheerleaderek. Tematem przewodnim było podsu-
mowanie bogatego w wydarzenia sportowe sezonu, w którym podopieczne Mirosława Haczka stawały wśród najlepszych 
w licznych zawodach krajowych i międzynarodowych, zajmując miejsca na podium. (S.F.)
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15 lipca br. w kościele 
parafialnym w  Zale-
siu pożegnaliśmy śp. 
Annę Wierzycką, oso-
bę bardzo zasłużoną 
dla naszej regionalnej 
kultury. Pani Anna, 
przewodnicząca KGW 
w  Zalesiu, działacz-
ka społeczna urodziła 
się 5 marca 1951 roku 
w Słopnicach. 

Ukończyła Szkołę Podstawową z wyróżnieniem. Na-
stępnie rozpoczęła naukę w Szkole Pedagogicznej, jed-
nak musiała ją przerwać, by przejąć opiekę nad chorą 
matką. Udało się jej ukończyć Szkołę Rolniczą. W wie-
ku 18 lat wyszła za mąż za Piotra Wierzyckiego z Zale-
sia, z osiedla Szlagi. Mąż pracował jako portier i stróż 
w różnych firmach. A ona poświęciła się rodzinie, pro-
wadziła gospodarstwo domowe. Urodziła 11 dzieci; 
w  tym pięciu synów i  sześć córek. Miała 31 wnuków 
i 1 prawnuka. 

Pomimo dużej rodziny i  licznych obowiązków pani 
Wierzycka podejmowała się różnych wyzwań, m.in. re-
alizowała się zawodowo. Ukończyła (jeszcze za czasów 
księdza Józefa Alberskiego) kurs katechetki, a następ-
nie prowadziła naukę religii organizowaną po domach 
(również w  czasie proboszczowania księdza Stani-
sława Burzawy). Gdy religia przeszła do szkół, pani 
Anna rozpoczęła pracę w Cepelii Rękodzieła Ludowe-
go w Krościenku, a potem otworzyła stołówkę na za-
pleczu kościoła w Zalesiu, gdzie gotowała posiłki dla 
dzieci szkolnych. 

Pani Anna udzielała się też społecznie. Przez 27 lat, 
od roku 1989 była przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich w Zalesiu. Aktywnie promowała Gminę Ka-
mienica przez udział w licznych konkursach kultural-
nych i kulinarnych. Była przykładem dobrej i wzorowej 
gospodyni. Podczas jej działalności KGW zdobywało 
liczne nagrody na różnego rodzaju konkursach. Chętnie 
angażowała się w występy Zespołu Regionalnego Gor-
ce, kilka razy grając różne role w  programach scenicz-
nych. Była słynną gawędziarką; wystąpiła wiele razy na 
scenie Limanowskiego Domu Kultury podczas festi-
walu Folklorystycznego „Limanowska Słaza”. W roku 
2017 podczas Dni Gorczańskich została uhonorowana 
nagrodą wójta Gminy Kamienica jako osoba zasłużona 
dla naszej lokalnej społeczności i   tytułem Gaździny, 
otrzymując góralskie korale.

Świętej pamięci Anna Wierzycka swoim życiem zbu-
dowała pomnik, którego trwałości nie naruszy żaden 
ząb czasu i  pozostanie w  pamięci ludzi kultury jako 
osoba zawsze życzliwa i zaangażowana w  trwanie na-
szej tradycji i  kultury regionalnej. Wieczne odpoczy-
wanie racz jej dać Panie. Droga Aniu, Spoczywaj w po-
koju. M. Marek

7 września 2019 r. delegacja samorządowa gmi-
ny Kamienica z wójtem Władysławem Sadow-
skim i przewodniczącym Rady Gminy Hilarym 
Majewskim wzięła udział w uroczystościach do-
żynkowych partnerskiej gminy Komorniki. 

Tegoroczne obchody dożynkowe zorganizowano w  Mu-
zeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie. Rozpoczęto je przy ołtarzu polowym dziękczyn-
ną mszą św., koncelebrowaną przez księży gminnych parafii. 
Następnie korowód gości dożynkowych, w asyście orkiestry dę-
tej, przeszedł na teren muzeum, gdzie odbyła się dalsza część 
rolniczego święta. W trakcie uroczystości Wójt naszej gmi-
ny odebrał z rąk włodarza gminy Komorniki okolicznościo-
wy grawerton z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 
współpracy i partnerstwa między gminą Komorniki a gminą 
Kamienica. Natomiast nasi przedstawiciele wręczyli gospoda-
rzom chleb i kosz z owocami plonów kamienickiej ziemi. (red)

Na dożynkach w Komornikach

Tego nie da się wymazać 
z pamięci

anna Wierzycka (1951 – 2019)

szkoła podstawowa nr 1 
w  kamienicy wygrała II 
edycję ogólnopolskiego 
programu „Drużyna ener-
gii” nagroda główna w  po-
staci czeku na 10 000 złotych 
na wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt spor-
towy oraz puchar Drużyny energii - trafiły do szko-
ły podstawowej nr 1 w kamienicy.

Wielki Finał, który odbył się na Stadionie Energa w Gdań-
sku, był znakomitym podsumowaniem sportowej zabawy, która 
przez kilka miesięcy rozgrywała się nie tylko w szkołach, ale 
także przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunika-
cji, z których nastolatkowie korzystają najchętniej.

W części oficjalnej, którą poprowadził znany i uwielbiany 
przez najmłodszych aktor Adam Zdrójkowski, nie zabrakło 
czasu na rozmaite podsumowania, ale punktem kulminacyj-
nym było nagrodzenie najlepszych szkół. Nagroda główna, 
czyli czek na 10 000 złotych na wyposażenie sali gimnastycz-
nej w sprzęt sportowy oraz Puchar Drużyny Energii, trafiły 
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Ka-
mienicy. (red)

Nagroda główna 
dla SP nr 1 w 
Kamienicy
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W pierwszym tygodniu wakacji druży-
ny U13, U11, U10 MUKS Halny Kamie-
nica brały udział w Międzynarodo-
wym Turnieju Piłki Nożnej „JADRAN 
CUP 2019” w Chorwacji. W turnieju 
startowały drużyny z Niemiec, Au-
strii, Francji, Włoch, Polski, Chorwa-
cji, Czech. 

Drużyna U11 wygrała pewnie wszystkie 
mecze, dopiero w  finale uległa drużynie 
francuskiej, zajmując II m. Drużyna U10 
nie miała rywala na turnieju, przegrała je-
den mecz po błędzie sędziego i ostatecz-
nie zajęła II m.

Drużyna U13 chłopców zagrała jeden 
z najlepszych turniejów i powinna go wy-
grać, niestety mimo wielu sytuacji bram-
kowych piłka nie chciała wpaść do siatki 
przeciwnika. Po dwóch remisach, dwóch 
wygranych i  jednej porażce zespół zajął 
ostatecznie VI m.

Kamienicka drużyna mieszkała w Ośrod-
ku Kanegra. Kompleks znajduje się 11 mil 
od miasta Umag – miasta, które zapewnia 
odwiedzającym wyjątkową okazję do po-
znania historii, architektury, wspaniałego 
wybrzeża i  środowiska naturalnego. Naj-
większą atrakcją rekreacyjną podczas po-
bytu w Chorwacji było pływanie w morzu, 
a oprócz tego wierność uprawianym dys-
cyplinom sportowym – drużyna miała do 
dyspozycji boiska wielofunkcyjne, gdzie 
wieczorami rozgrywała międzynarodowe 
mecze w siatkówce i piłce nożnej. (s.F.)

SPorT

24 sierpnia 2019 r. w Kamieni-
cy odbył się piknik sportowo 
– integracyjny dla zawodników 
i rodziców MUKS Halny Kamieni-
ca. Drużyny Halnego wszystkich 
roczników rozegrały mecze to-
warzyskie ze swoimi rodzicami.

Potem, dzięki uprzejmości właścicieli 
Ośrodka Szkoleniowo – Turystycznego 
DWOREK GORCE w Kamienicy, wszy-
scy świetnie się bawili na spotkaniu in-
tegracyjnym, na którym, w rodzinnej ry-
walizacji, odbyło się wiele zabawnych, 
niezwykłych i pełnych emocji konkuren-
cji. Pożegnano rocznik 2006, podzięko-
wano zawodnikom, rodzicom, trenerom, 
sponsorom, sympatykom za wspieranie 
działalności statutowej klubu, okazywaną 
sympatię i wielkie zaangażowanie w pro-
wadzoną przez klub działalność. (red)

MUKS HALNY Kamienica 

Na turnieju w Chorwacji

Rodzinny piknik
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Wychowanek 
MUKS Halny Ka-
mienica, Ma-
riusz Kutwa, 
grający od 
dwóch sezo-
nów w Wiśle 

Kraków, otrzy-
mał nagrodę dla 

najbardziej wyróż-
niającego się młodzie-

żowego zawodnika Wisły.

31 sierpnia, tuż przed meczem z Za-
głębiem Lubin, Mariusz Kutwa otrzymał 
wyróżnienie KURO Piłkarza Sezonu 
2018/19 - nagrodę dla najbardziej wyróż-
niającego się młodzieżowego zawodnika 
Wisły.

– Ta nagroda jest dla mnie wielkim wy-
różnieniem, ale i motywacją do dalszej pra-
cy – mówi 15-letni obrońca, który przed 
Wisłą reprezentował tylko jeden klub, 
w  którym zaczynał: MUKS Halny 
Kamienica. – Na boisko po raz pierwszy 

wyciągnął mnie tata, kiedy miałem 6 lat, 
a moją pierwszą boiskową pozycją była pozy-
cja bramkarza – wspomina Mariusz.

Młody obrońca szeregi Wisły zasilił 
przed sezonem 2017/2018 i od razu stał 
się jednym z  liderów drużyny prowa-
dzonej wówczas przez trenera Toma-
sza Tchórza. 

W  maju tego roku Mariusz Kutwa 
podpisał swój pierwszy profesjonalny 
kontrakt, związując się z Białą Gwiazdą 
dwuletnią umową. (red)

31 sierpnia br. w Kamienicy 
odbył się XVIII Ogólnopolski 
Turniej Piłki Nożnej GORCE 
2019. Turniej został zorga-
nizowany pod honorowym 
Patronatem Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Małopolskiego, Polskiego 
Związku Piłki Nożnej Starosty 
Powiatu Limanowskiego i Wój-
ta Gminy Kamienica.

Piękna słoneczna pogoda i jednocze-
śnie gorąca atmosfera sportowej rywa-
lizacji sprzyjała młodym zawodnikom. 
Licznie przybyli rodzice oraz kibice 
w miłej atmosferze dopingowali swoje pociechy. Wszyscy z za-
dowoleniem przyjęli końcowe wyniki, bo nie wygrana, lecz 
przeżycie sportowe i duch rywalizacji Fair Play wywoływał 
u wszystkich pozytywne emocje. Każdy uczestnik turnieju 
otrzymał pamiątkowy medal, wszystkie drużyny puchary, 
najlepsi zawodnicy statuetki i nagrody - specjalnie przygoto-
wane na tę okoliczność, również te ufundowane przez PZPN.

W turnieju startowały 31 drużyny, w tym 6 drużyn z MUKS 
Halny - które dzielnie walczyły w turnieju o jak najlepsze wy-
niki. Zespół z rocznika 2009 zwyciężył w swojej kategorii, 
pokonując w finale Wisłę Kraków 4:0. Bliscy zwycięstwa byli 

chłopcy z rocznika 2011, którzy w fina-
le przegrali z Wisłą Kraków 2:0, zajmu-
jąc drugie miejsce. Pozostałe nasze dru-
żyny dzielnie rozgrywały swoje mecze, 
dając z siebie wszystko na miarę swo-
ich możliwości. Na wielkie sukcesy na 
pewno przyjdzie jeszcze czas.

Organizatorzy dziękują Polskiemu Związ-
kowi Piłki Nożnej w Warszawie za ufundo-
wanie upominków dla najlepszych drużyn 
i zawodników, Urzędowi Marszałkowskie-
mu w Krakowie, Starostwu Powiatowemu 
w Limanowej, Wójtowi Gminy Kamienica 
- Władysławowi Sadowskiemu za wsparcie 
finansowe turnieju, ponadto Szkole Podsta-

wowej nr 1 w Kamienicy - współorganizatorowi turnieju, LKS GORCE 
w Kamienicy i MOS PL, sponsorom (firmom): Polskie Wody Leczni-
cze Rozlewnia Wód Mineralnych w Szczawie, Lewiatan Rajski w Ka-
mienicy, BDB-D. Syktus, Stefar, Pif Sport, Firma ZINA, jak również 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty.

Podziękowania kierują do trenerów, działaczy, sympatyków Klubu 
MUKS Halny Kamienica, a szczególnie do rodziców za wielkie zaan-
gażowanie i drogocenną pomoc przy organizacji i obsłudze turnieju.

Nad całością imprezy czuwała niezawodna firma Pif Sport - Teresa 
i Feliks Piwowar, którzy niezwykle sprawnie i profesjonalnie prowadzili 
obsługę turnieju. (S.F.)

Robert Faron z Zalesia odniósł kolejny wielki sukces. Został Mi-
strzem Polski w  wysokogórskim biegu skyrunning ultra (Bieg 
Granią Tatr), który rozegrano 17 sierpnia 2019 r. w Zakopanem. 

Zawodnicy do pokonania mieli trasę 70 km, o łącznym przewyższeniu 5 tys. me-
trów. Robert Faron spisał się znakomicie, uzyskując czas 9 godzin 9 minut i 20 se-
kund – wygrał, poprawiając jednocześnie o 9 sekund dotychczasowy rekord trasy. 

Na mecie Robert Faron nie krył zadowolenia. - Dojrzałem do tego mistrzostwa, 
jestem bardzo szczęśliwy - przyznał doświadczony zawodnik z Zalesia. - Byłem 
pełen obaw, bo dwa tygodnie temu miałem problem z kręgosłupem. To był efekt 
przeciążenia, gdy przebiegłem 102 km po Gorcach. Pokonałem trudności, zrege-
nerowałem siły i zrealizowałem swój cel. (red)

Kolejny sukces

Z nagrodą dla najbardziej 
wyróżniającego się zawodnika

Ogólnopolski turniej GORCE 2019
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HASŁO 
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Za rozwiązanie krzyżówki nr 113,  której hasło brzmi: „Łowiectwo”, nagrody ufundowane przez Przewodniczącą  Rady 
Powiatu Limanowskiego – Ewę Filipiak wylosowali: Monika Palkij z Kamienicy i Katarzyna Cepielik ze Szczawy. 
Nagrody do odebrania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.  
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POZIOMO: 1) chwalipięctwo, chełpliwość, 8) 
koń ciężki, pociągowy, 9) nauka kształcąca 
poczucie rytmu, 10) fornir, okładzina, 11) ilość, 
miara ustalona, 12) bylina z rodziny 
jaskrowatych; anemon, 15) ludowy pieśniarz i 
poeta w krajach wschodu, 17) gra rozgrywana 
na korcie, 19) figlarz, urwis, 21) wszelkie 
napoje wyskokowe, 22) plama z atramentu, 23) 
dźwignia uruchamiana nogą w pojazdach, 25) 
grono, kolegium, 28) szkodnik składów 
zbożowych, 29) niewielka praca publicystyczna, 
30) krztusiec, 32) kleryk, 34) pisarz, 37) przykry 
zapach, 38) szlachecki herb pol. używany był gł. 
w Wielkopolsce, 39) według dawnych wierzeń 
zły duch, 40) bogini mądrości, 41) typ 
szlachcica z XVII w. hołdującego dawnym 
obyczajom.  
 
PIONOWO: 1) degustator, koneser, 2) wzór, 
prototyp,  3) metalowy języczek w ręcznej  
broni palnej, 4) prawy dopływ Odry, 5) 
modlitwa złożona z pochwalnych inwokacji, 6) 
zdanie udowodnione, 7) załoga łodzi 
wioślarskiej, 13) skutek, rezultat, 14) przylądek, 
wierzchołek, 16) owoc palmy,  
17) wędrownik, tułacz, 18) bliski koniec, kres, 
20) zespół instrumentalny, 24) jamka w ziemi, 
wgłębienie, 25) uczestnik gry towarzyskiej, 
hazardowej,  26) technika zdobnicza, 27) szlam, 
28) śpiewak, 31) graniczy z Polską, 33) zabieg 
przed operacją, 35) żartobliwie: śpiew, 36) stan 
niepokoju, wzmożonej energii, 37) pionowa 
podpora konstrukcji.  
Litery z pól ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu, napisane od 1 do 18, utworzą 
rozwiązanie, które prosimy nadesłać  
do  31  października 2019 r.  na adres GOK. 
Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie, rozlosujemy nagrody. 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamienica, 
Drodzy Czytelnicy,

13 października zdecydujemy o kształcie przyszłego polskie-
go parlamentu. W związku z tym chciałabym tą drogą zachęcić 
Państwa do uczestnictwa w głosowaniu. Pragnę poinformować 
również, że będę ubiegała się w nich o mandat posła z naszego 
okręgu z listy PSL.

Dotychczas  byłam 
Waszym przedstawicie-
lem w  Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskie-
go. Zasiadałam tam 
w latach 2006-2010 oraz 
od 2014 roku, do chwili 
obecnej. Miałam wielki 
zaszczyt reprezentowa-
nia Was na forum Ma-
łopolski, jako Przewod-

nicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego. Za co serdecznie 
dziękuję.

Moja dotychczasowa działalność skupiona była przede 
wszystkim na tematach związanych ze zdrowiem, bezpieczeń-
stwem (szczególnie wsparcie OSP), kulturą, ochroną zabytków, 
a także inwestycjami, m.in. drogowymi. 

Niezmiernie cieszę się, że w czasie poprzedniej kadencji wspól-
nie z Marszałkami podpisaliśmy umowy na realizację zadań in-
westycyjnych, związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 
968, która jest szczególnie dla Was ważna, bo przebiega przez 
teren Gminy Kamienica. W ramach tych inwestycji, na podsta-
wie umowy zawartej 20 grudnia 2017 roku na kwotę około 36 
milionów złotych, realizowana będzie rozbudowa drogi Lubień-
-Zabrzeż na odcinku Szczawa-Kamienica. Zadanie to obejmuje 
wykonanie: około 14 km drogi, 1 most, 27 przepustów, 17 za-
tok autobusowych.

Obecnie Wykonawca, wykonał roboty na odcinku około 7 
km w miejscowości Szczawa. Do zrealizowania pozostało jesz-
cze oznakowanie poziome i pionowe oraz roboty wykończenio-
we. Na kolejnym odcinku o długości 1,7 km wykonywana jest 
kanalizacja i  roboty brukarskie. Dodatkowo na odcinku dro-
gi w miejscowości Szczawa, gdzie w ubiegłym roku, na sku-
tek ogromnych szkód 
powodziowych, po-
wstały uszkodzenia, 
Sejmik przeznaczył 
dodatkowe 4 milio-
ny złotych, m.in. na 
umocnienie brzegów 
rzeki poprzez wyko-
nanie murów oporo-
wych. Zakończenie 
realizacji zadania 
pierwotnie przewi-
dziane było na paź-
dziernik tego roku, 
jednak z  uwagi na 
dodatkowe roboty 
związane ze szkoda-
mi powodziowymi, 
termin został prze-
sunięty na kwiecień 

2020 roku.
Bezpieczeństwo na drogach jest dla 

mnie bardzo ważne, dlatego też wspar-
łam rozbudowę drogi 968 Lubień-
-Zabrzeż na odcinku Lubień-Mszana 
Dolna - na łączną kwotę około 21 mi-
lionów złotych - gdzie m.in. wykona-
na będzie przebudowa nawierzchni na 
odcinku około 8 km. Zakończenie tego 
zadania przewidziane jest na luty 2020 
roku. Ponadto wykonane będzie 3-wylotowe 
rondo turbinowe w miejscowości Zabrzeż. War-
tość tego zadania wynosi około 3,4 miliona złotych. Plano-
wane jest również rondo w Mszanie Dolnej przy ul. Orkana - 
na kwotę 3,7 miliona zł.

Kandyduję do Sejmu, bo chcę wspierać rozwój gmin, powia-
tów i województw. Zdrowie, bezpieczeństwo ludzi, rozwój lokal-
ny stawiam na pierwszym miejscu. 

Chcę wspierać:
•	 „Emeryturę i rentę bez podatku” - to prawie 400 złotych 

miesięcznie więcej dla emerytów i rencistów,
•	 rozwój programu 500+,
•	 dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców,
•	 szeroko dostępną służbę zdrowia,
•	 tani prąd i czyste powietrze,
•	 zdrową i tradycyjną żywność,
•	 program mieszkaniowy dla młodych „Własny kąt”,

Chcę, tak jak to tej pory, współpracować ponad wszelkimi 
podziałami politycznymi dla rozwoju i dobra naszych lokal-
nych społeczności.

Zapraszam na swoją stronę internetową www.nowogorska.
com.pl oraz portale społecznościowe, tam mnie lepiej poznacie 
i dowiecie się więcej o moim programie wyborczym.

Proszę o poparcie i oddanie głosu w wyborach do 
Sejmu. LISTA NR 1 POZYCJA NR 1.

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
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Kamienica Dolna

Koło Łowieckie GORCE z Kamienicy

Szczawa

Zasadne

Zalesie

Erdohorvati (Węgry) Zbludza
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