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„Życie małżeńskie i rodzinne jest duchową 
wędrówką. W małżeństwie i w rodzinie wszystkie 
relacje wymagają umiejętności odnoszenia się do 
drugiego człowieka z szacunkiem i delikatnością.”
� (Jan�Paweł�II)

50�wspólnie�przeżytych�lat�–�najpiękniejszy�dowód�miłości�
w słońcu�i deszczu�–�niech�umacnia�ZłOTYCH�JUBILaTÓw�
w dalszej�wędrówce.�

� Zespół�redakcyjny

Złoty Jubileusz



Wśród najlepszych  
wójtów Małopolski

 

Wójt naszej gminy dr Wła-
dysław sadowski znalazł się 
wśród 10 najlepszych wójtów 
małopolskich gmin w plebi-
scycie im. Wincentego Wi-
tosa, który współorganizuje 
Gazeta Krakowska. Do tytu-
łu najlepszego wójta Mało-
polski pretendowało w 2009 
roku 64 włodarzy gmin, na 
których oddano prawie 66 
tysięcy głosów.

Uroczyste� rozstrzygnięcie� ple-
biscytu� i  wręczenie� specjalnych�
nagród� –� witosowych� Kapelu-
szy� odbyło� się� w  podtarnowskich�
wierzchosławicach.�

Gośćmi� honorowymi� uroczysto-
ści�byli�m.in.:�wicepremier�–�walde-
mar�Pawlak�oraz�Minister�Rolnictwa�
i Rozwoju�wsi�–�Marek�Sawicki.

Członkowie OsP Kamienica i zaproszeni go-
ście po walnym zebraniu podsumowującym 
działalność jednostki w 2009 r.

Gratulacje składa Przewodniczący Rady Gminy Kamienica – stefan Kuchnia

Laureaci z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Markiem sawickim
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DRODZY� CZYTeLnICY,� to�
wydanie�Gorczańskich�wieści�
zawiera�dwa�numery�(93� i 94),��

ponieważ�nie�ukazał�się�pod�koniec�ub.�
roku�nr�93.�Spowodowane�to�było�przede�
wszystkim�moją�chorobą.�Prace�związane�
z naszą�gazetą�wykonuje�głównie�pan�
Stanisław�Faltyn�i ja.�Obowiązki�te�czę-
sto�wykonujemy�poza�godzinami�pracy,�
mimo,�że�wydawanie�Gorczańskich�wie-
ści�wpisane� jest�w zadania� statutowe�
Gminnego�Ośrodka�Kultury.�Chociaż�
nasza�gazeta�wcale�nie�jest�dla�nas�przy-
słowiowym�piątym�kołem�u wozu,�to�jed-
nak�największym�naszym�problemem�są�
warunki�techniczne,�a raczej�brak�odpo-
wiedniego�sprzętu�i profesjonalnego�pro-
gramu�komputerowego�do� jej� składa-
nia.�Może�się� to�zmienić� już�niedługo,�
w wypadku�otrzymania�nowego�sprzętu�
z  jednego�z zewnętrznych�programów.�
Młodsi�czytelnicy�może�się�uśmiechną,�
gdy�usłyszą,�że�nadal�pracujemy�w pro-
gramie�word�97.�nie�narzekamy�za� to�
na�spływ�materiałów�i osoby�współpra-
cujące�z naszym�pismem.�Bo�chociażby�
po�podpisach�pod�artykułami�możecie�
Państwo�wywnioskować,�że�współpra-
cuje�z nami�liczne�grono�„społecznych�
redaktorów”,�którym�za� to� serdecznie�
dziękuję.�Myślę,�że�osobom�tym,�które�
na�przestrzeni�15�lat� (bo� już�tyle� liczy�
nasza� gazeta)� współpracowały� z  nią,�
osobiste�podziękowanie�będę�mógł�zło-
żyć� już�niedługo,�przy�okazji�wydania�
100�numeru�naszego�pisma.�Może�teraz�
z okazji�tego�15–lecia,�kilka�informacji�
o nas.�Staramy�się�by�nasza�gazeta�była�
pismem�niezależnym�dlatego� też� jest�
zarejestrowana�w sądzie,�czyli��wpisana�
do��tzw.�KRS�dzienników�i czasopism.�
Ponadto�ja�i Stanisław�Faltyn�należymy�
do�Polskiego�Stowarzyszenia�Dzienni-
karzy�Prasy�Lokalnej.�Z drugiej�jednak�
strony� mam� świadomość,� że� pracuję�
w jednostce�organizacyjnej�samorządu�
Gminy�Kamienica.�nasze�pismo�było�
miesięcznikiem,�potem�dwumiesięcz-
nikiem,�teraz�jest�kwartalnikiem.�Jest�to�
spowodowane�tym,�że��nośnikiem�lokal-
nych�bieżących�informacji�coraz�bardziej�
staje�się�Internet.�Dlatego�też�rok�temu�
założyliśmy�nową�stronę� internetową�
www.kamienica.net.pl,�na�którą�zapra-
szamy�was�nie�tylko��w celu�przejrzenia�
kamienickich�aktualności,�lecz�również�
czekamy�na�propozycje�jej�ubogacenia.�
wracając�do�naszej�gazety�–�począwszy�
od�pierwszego�numeru�jesteśmy�otwarci�
na�wszelką�krytykę�i na�naszych�łamach�

wielokrotnie�pojawiały�się�apele�o opi-
nię�czytelników�i współpracę.�nie�ukry-
wam,�że�docierały�do�mnie�różne�opinie.�
Były�takie�które�zarzucały�nam�zbytnią�
„spolegliwość”�wobec�władz�lokalnych,�
niedopuszczenie�do�druku�kilku�listów.�
Pragnę�wyjaśnić,�że�naszym�celem�nie�
jest�skłócenie�środowiska,�publikowanie�
artykułów�zawierających�prywatne,�czę-
sto�nieuzasadnione�pretensje�i oskarże-
nia.�Jeżeli�ukazywały�się�artykuły�kry-
tyczne,�a krytykowany�miał��możliwość�
obrony,� to� takie� polemiki� ukazywały�
się�na� łamach�„Gorczańskich�wieści”.�
Z moich�obserwacji�wynika,�że�pisma�
lokalne�preferujące�przede�wszystkim�
tą� tematykę� i powstałe�na�zamówienie�
polityczne,�pojawiały�się� i znikały� jak�
przysłowiowe�komety�na�niebie.�naszym�
celem�jest�przede�wszystkim,�rzetelna�
informacja,�prezentacja�wszystkich�śro-
dowisk,�miejscowości�w obrębie�gminy�
i życia�kulturalnego�całego�regionu.�Sta-
ramy�się�być�tam,�gdzie�się�coś�dobrego�
dzieje,�a więc�na�uroczystościach�lokal-
nych,�obchodach�rocznic,�w szkołach,�
kościołach�i świetlicach�na�terenie�gminy.�
Z  tego� tytułu�wielokrotnie� słyszałem�
słowa�uznania�i podziękowania.�Myślę,�
że� nasze� pismo� integruje� środowiska�
i jest�nośnikiem�wartości�pozytywnych.��
Bardzo�chcemy�aby�w naszej�gazecie�
były� obecne� aktualne� tematy,� doty-
czące�naszego�życia�gminnego�(samo-
rządu�gminnego)�dlatego�cieszymy�się,�
że�chętnie�współpracują�z nami�m.in.�
wójt�władysław�Sadowski,�radni�–�Mar-
cin�Kulig,�eugeniusz�Rutka�(OSP),�czy�
Janusz�Piotrowski�(sport).�Przecież�bie-
żące� informowanie�społeczeństwa� jest�
jednym�z podstawowych�obowiązków�
samorządu�gminnego�i podstawą�demo-
kratycznego�społeczeństwa�obywatel-
skiego,�co�częściowo�można�czynić�za�
pomocą�naszej�gazety.�Drodzy�Czytel-
nicy,�to�dzięki�wam�jesteśmy�już�15�lat,�
bo�najważniejsze�jest�to,�że�chcecie�kupo-
wać�i czytać�naszą�gazetę.�Bardzo�was�
przepraszam,�że�w terminie�nie�mogli-
ście�przeczytać�naszego�93�wydania,�lecz�
za�to�w ramach�skromnej�rekompensaty�
otrzymujecie�podwójny�numer�naszego�
pisma�w niezmienionej�cenie.�najważ-
niejsze�jest�jednak�to,�by�nam��wszystkim�
zdrowie�dopisywało,�czego�wam�i sobie�
życzę�–�bo�jak�mówi�przysłowie�„dwóch�
rzeczy�nie�ceni�się�należycie,�dopóki�się�
ich�nie�straci:�młodości�i zdrowia”.

Z wyrazami szacunku, Mieczysław Marek

od redakcji
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w okresie�tym,�na�przełomie�XVI�
–�XVII�w.,�dochodzi�na�obsza-
rze� parafii� do� powstania� no-

wych�wsi:�Zasadnego,�Zalesia�i Szczawy.�
nowi�osadnicy,�w znacznej�mierze�wy-
wodzący�się�z bogatej�Kamienicy�i nieco�
uboższej�Zbludzy,�doprowadzają�do�uda-
nej�lokacji,�najpierw�Zasadnego�i Zalesia,�
a następnie�Szczawy.�Parafię,�a szczegól-
nie�miejscowy�kościół�nawiedzają� jed-
nak�w tym�czasie�pożary�i wylewy�rzeki�
Kamienicy.�Parafia�przeżywała,�niestety,�
upadek�moralny�w XVII�w.�(szerzący�się�
alkoholizm,�czy�odnawiające�się�co�kilka�
lat�konflikty�graniczne�z Ochotnicą�czy�
Porębą�i Mszaną,�doprowadzają�do�wa-
śni�i rabunków�sąsiedzkich).�Mimo�tego,�
miejscowi�duszpasterze,�co�prawda�dziś�
w ogóle�zapomniani,�przyczynili�się�do�
wzrostu�moralnego�i religijnego�wśród�
mieszkańców,�a także�poprzez�swoją�nie-
codzienną�osobowość�i zasługi�na�niwie�
duszpasterskiej,�byli�powołani�do�odpo-
wiedzialnych� funkcji� w  Kościele� kra-
kowskim.�To�w znacznej�mierze�dzięki�
proboszczom�kamienickim,�ich�uporowi�

i skuteczności,�życie�religijne�w parafii�
podniosło�się�z upadku,�i u schyłku�XVII�
w.�parafia�mogła�godnie�i chlubnie�prze-
żywać�w 1690�r.�chwilę�ogłoszenia�be-
atyfikacji�św.�Kingi,�Pani�Sądeckiej�i fun-
datorki�wielu�świątyń�na�Sądecczyźnie.

Z XVI�–�XVIII�wieku�posiadamy�wie-
le�źródeł�pisanych�do�dziejów�Kamieni-
cy�i okolicznych�wsi.�Poza�wizytacjami�
biskupimi,�dysponujemy�obszerną,� li-
czącą�kilkaset�stron,�dokumentacją�z lat�
1595�–�1688�do�sporów�granicznych�ka-
mienicy� z  okolicznymi� wsiami.� wie-
le�nieznanego�materiału�kryją,�nie�dla�
wszystkich�dostępne,�archiwa�kościelne�
w Polsce�i poza�jej�granicami.�w Tajnym�
archiwum� watykańskim� zachowały�
się�materiały�beatyfikacyjne�św.�Kingi,�
z których�dowiadujemy�się�o nieznanych�
do�tej�pory�związkach�Kamienicy�ze�św.�
Kingą�czy�zasługach�kamienickich�ad-
ministratorów� parafii� podczas� trwa-
nia�procesu�beatyfikacyjnego�w XVII�
w.�Także�akta�sądowe�kościelne�z XVII�

–�XVIII�w.�dostarczają,�czasami�również�
i bulwersujących�dla�dzisiejszej�społecz-
ności,�opisów�wydarzeń�z życia�wielu�
mieszkańców,� ale� przede� wszystkim�
ukazują� one� ogromne� zaangażowanie�
proboszczów�kamienickich,�nie�waha-
jących�się�bronić�dotychczasowej�formy�
opieki�duszpasterskiej�i stawać�do�obro-
ny� przed� zagrożeniem� alkoholowym�
parafii�w sądach�w nowym�Sączu�czy�
Krakowie.�Ponadto�inne�akta�(klasztor-
ne,�sądowe�grodzkie�sądeckie,�okolicznej�
szlachty,�itp.)�dają�wiele�nowego�materia-
łu�dla�poznania�życia�dzisiejszej�gminy�
Kamienica.

w XVI�wieku,�rozwijająca�się�na�Są-
decczyźnie�reformacja,�a zwłaszcza�aria-
nizm,�szczęśliwie�ominęła�Kamienicę.�
Prawo�patronatu�(wyznaczanie�probosz-
cza)�parafii�przez�cały�ten�czas�należa-
ło�do�starosądeckich�klarysek.�One�to,�
przyczyniły�się�w znaczącym�stopniu�
do�zahamowania�rozwoju�nowinek�re-
ligijnych�na�ziemi�sądeckiej.�Co�prawda�

Sześć wieków  
parafii w kamienicy (2)

Przemysław Stanko

Czasy nowożytne (XVI–XVIII w.), to dla kamienickiej parafii czas wielkich przemian 
w sieci osadniczej, jak również zmian społecznych i gospodarczych. 

Panorama Kamienicy z lat trzydziestych XX wieku.
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dobra�klasztorne�nie�zostały�zniszczone,�
ale�w najbliższej�ich�okolicy�(np.�łuko-
wica,�wielogłowy,�Męcina,�itp.)�znajdo-
wały�się�w drugiej�połowie�XVI w.�zbo-
ry�protestanckie.�Z Zalesia�pochodził,�co�
ciekawe,�jeden�z najważniejszych�dzia-
łaczy�reformacyjnych�na�Sądecczyźnie�–�
Marek�wiktor�z Zalesia,�zwany�też�wik-
torek�–�ale�nie�działał�on�ani�na�terenie�
parafii�kamienickiej,�ani� też�nie�pocią-
gnął�za�sobą�jakiejś�grupy�zwolenników�
nowych�prądów�religijnych,�co�zdaje�się�
świadczyć�o wysokim�poziomie�religij-
nym�ówczesnej�parafii�nad�Kamienicą�
i Zbludzą.�Przyczyna�przejścia�Marka�
wiktora�na�nową�wiarę� leżała�zapew-
ne�w niedalekim�oddaleniu�Zalesia�od�
zboru� w  łukowicy,� a  może� w  osobi-
stym�zamieszkiwaniu�w łukowickiej�pa-
rafii� (poprzez�ożenek?)�wspomnianego�
mieszkańca�Zalesia.�

Parafia�przeżywała�w roku�1565�lub�
1566�pierwszą�w swoich�dziejach�wi-
zytację� biskupią.� Przeprowadził� ją,�
w  imieniu�biskupa�krakowskiego�Fili-
pa�Padniewskiego,�Marek�pleban�z Lip-
nicy�Murowanej�i jednocześnie�oficjał�
sądecki.�Dokładnej�daty�dziennej�wi-
zytacji�nie�znamy,�niemniej�w jej�świe-
tle,�parafia�kamienicka�nie�odbiegała�
od�reszty�parafii�dekanatu�sądeckiego.�
Miejscowym�proboszczem�był�wtedy�
Stanisław�z Gorlic,�jednak�nie�rezydo-
wał�on�na�miejscu,�lecz�posługę�pełnił�
zastępca� Grzegorz� ze� Starego� Sącza.�
On� to,� jak� również� wójt� kamieniec-
ki�Mikołaj�Pierzga�(od�którego�pocho-
dzi�nazwa�osiedla�Pierzgi),�dostarczyli�
wizytatorowi�niezbędnych� informacji.�
warto�zaznaczyć,�że� już�z 1529�r.�po-
chodzą� informacje,�że�kamienicką�pa-
rafią�administrował�Bernard�ze�Starego�
Sącza.�Z najważniejszych�wiadomości�
z  lat�1565–1566� trzeba�odnotować,�że�
kościół� miał� wezwanie� nawiedzenia�
nMP,� niewątpliwie� pierwotne� z  cza-
sów�fundacji.�Świątynia�była�utrzyma-
na�porządnie,�czysto,�przy�niej� istniał�
cmentarz,�który�był�ogrodzony.�Man-
kamentem� był� jednak� brak� budynku�
szkolnego,� i z  tego�powodu�proboszcz�
Grzegorz�nauczał�dzieci�w kamienic-
kiej�karczmie,� co� jednak�spotkało� się�
z kategorycznym�sprzeciwem�wizytato-
ra.�Pouczył�on�księdza�i władze�(wójta�
i przysiężnych),�że�tego�typu�rozwiąza-
nie�jest�niedopuszczalne�i nie�da�się�po-
godzić�z doktryną�chrześcijańską.�

warto�pamiętać,�że�w dawnych�cza-
sach,�karczma�nie�była�miejscem,�prze-
znaczonym�jedynie�do�posilenia�się�czy�
odpoczynku.� w  budynku� karczem-
nym�i  jego�sąsiedztwie�bardzo�często,�

w wyniku�spożycia�alkoholu,�dochodzi-
ło�do�bójek�lub�rabunków�czy�nawet�za-
bójstw.�Już�samo�częste�przesiadywanie�
w karczmie,�czynne�bądź�bierne�uczest-
niczenie�w awanturach�czy�dopuszcze-
nie�się�grzechu�cudzołóstwa,�pociągało�
za�sobą�natychmiastowe�obciążenie�su-
mienia�grzechem�ciężkim,�a w przypad-
ku�uczestnictwa�bądź�dopuszczenia�się�
kradzieży,�pobicia�czy�zabójstwa�nawet�
nałożenie�ekskomuniki.�Tak�czy�inaczej,�
wierny,�który�popełniał�tego�typu�prze-
winienia�mógł�zostać�uwolniony�od�grze-
chu�jedynie�przez�Stolicę�apostolską,�po�
wcześniejszym�zwróceniu�się�do�Ojca�
Św.�z pisemną�supliką�(prośbą),�w któ-
rej�szczegółowo�miał�obowiązek�opisać�
sytuacje,�swój�udział�pośredni�i bezpo-
średni,�wyznać�żal�za�grzechy�i prosić�
papieża�o uwolnienie�z grzechu.�w Taj-
nym�archiwum�watykańskim�znajduje�
się�ogromna�ilość�tego�rodzaju�próśb�od�
XV�wieku,�także�z terenu�diecezji�kra-
kowskiej,�do�której�(do�1786�r.)�należa-
ła�Kamienica.�nie�może�zatem�zaskaki-
wać�reakcja�wizytatora,�który�w pełni�
zdawał� sobie� sprawę� z  zagrożeń� pły-
nących�z przebywania�w karczmie�nie�
tylko�dzieci,�lecz�także�ogółu�wiernych�
kamienickiej�parafii.�Sytuacja�odbywa-
nia�nauki�szkolnej�w karczmie�w Ka-
mienicy�była,�jak�można�przypuszczać,�
zjawiskiem�chwilowym,�wymuszonym�
zapewne� jakimś�nagłym�kataklizmem�
(powódź,�pożar,�itp.),�który�doprowadził�
do�zniszczenia�dotychczasowej�placówki�
oświatowej.�Trudno�zakładać,�aby�ple-
ban�kamienicki�świadomie�dopuszczał�
się�narażania�dzieci�na�kontakt�z miej-
scem,�do�którego�praktykujący�i gorliwy�

chrześcijanin�nie�powinien�uczęszczać,�
a co�za�tym�idzie�sprowadzać�na�siebie�
zagrożenie�ekskomuniką�bądź�umiesz-
czeniem�w wiezieniu�dla�duchownych�
w zamku�w Lipowcu�koło�Chrzanowa.�

napomnienie� przez� wizytatora� –�
wszyscy�parafianie,�którzy�byli�odpo-
wiedzialni� za� funkcjonowanie� szkoły,�
wzięli�sobie�głęboko�do�serca,�albowiem�
40�lat�po�wizytacji�Marka�z Lipnicy�Mu-
rowanej� jest�mowa�o osobnym�budyn-
ku�szkolnym�w dobrym�stanie�i należy-
tym�uposażeniu�nauczyciela.�Karczma�
jednak�nie�raz�jeszcze�będzie�stanowić�
w dziejach�Kamienicy�w XVII�–�XIX�
w.�punkt�zapalny�między�proboszczem�
a wiernymi.�

Kościół� w  Kamienicy� był� niewąt-
pliwie� drewniany,� zresztą� wizytacja�
z 1596 r.,�mówi� już�o  tym�wprost.�Za-
kładać�należy,�że�wizytowana�w 1565�–�
1566�r.�świątynia�była�drugą�z kolei.�nie�
wiadomo,�w którym�roku�ją�zbudowano,�
przetrwała�ona� jednak�do�1646�r.�wy-
strój�świątyni�szczegółowo�przedstawia�
wizytacja�z 1596�r.�z czasów�biskupa�kra-
kowskiego�Jerzego�Radziwiłła.�Dzięki�
niej�można�pokusić�się�o próbę�nakreśle-
nia�pierwotnego�wystroju�kamienickiej�
świątyni.�(cdn.)

Fragmentaryczne przykłady oryginal-
nych dokumentów z  1629 r. (u  góry) 
i 1604 r. (poniżej) źródeł do dziejów Ka-
mienicy i Zbludzy. na drugim zdjęciu 
wymienione są nazwiska Więcławek 
i  sopata – jednych z  najbogatszych 
kmieci ze Zbludzy.
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Przemysław Stanko

mocne  
korzenie
W  trwającym w  dzisiejszych 
czasach w Europie, w  tym tak-
że i w Polsce, rozbijaniu dotych-
czasowych więzi religijnych, spo-
łecznych i kulturowych, jak sądzę, 
należy widzieć kontynuację XIX–
wiecznych tendencji realizowa-
nych skutecznie w  niektórych 
państwach przez środowiska nie-
chętne, bądź wrogo, ustosunko-
wane do Kościoła, czy dotychcza-
sowego ustroju. 

Tym�bardziej�zatem,�dzisiejszemu�spo-
łeczeństwu,� także� na� tym� najniższym�
szczeblu�administracji�samorządowej�ja-
kim�są�gminy,�potrzeba�nierzadko,�przy-
pomnieć�o tym�co�umyka�na�co�dzień,�
a mianowicie�o swoich�korzeniach.�

Z punktu�historycznego,�a częściej�ra-
czej�z politycznego,�niektórzy�z naszych�
polityków�często�o wspomnianych�korze-
niach�mówią,�deklarując�swoje�przywią-
zanie�do�nich.�niestety�często�mają�o nich�
tylko� niewielkie� pojęcie.� Stan� wiedzy�
w tej�materii�nie�jest�też�o wiele�większy,�
w ogólnym�podsumowaniu,�kiedy�o swo-
je�korzenie�zacznie�się�pytać�przeciętnego�
mieszkańca�gminy�Kamienica.�

Gmina�Kamienica�bowiem�należy�do�
tych�nielicznych�jednostek�samorządo-
wych�w powiecie�limanowskim,�które�na�
przestrzeni�swoich�dziejów,�nie�zmienia-
ły�przynależności�administracyjnej�czy�
kościelnej,�w  tym� także�wyznaniowej,�
a jednocześnie�stanowiły�od�czasów�lo-
kacji� jeden�zwarty�region,�usytuowany�
nad�Kamienicą�i Zbludzą.�Region,�któ-
ry�co�warto�podkreślić,�z  jednej�strony�
był�i jest�geograficznie�zamknięty�doliną�
rzeki�Kamienicy�w sposób�naturalny�od�
samych�początków�lokacji,�z drugiej�na-
tomiast�przedstawiał�jeden�zwarty�kom-
pleks�dóbr�na�przestrzeni�wielu�wieków.�

w czasach�bowiem,�kiedy�na�tym�ob-
szarze�nie� istniało� jeszcze�osadnictwo,�
a więc�w XIII�wieku,�obszar�współcze-
snej�gminy�stanowił�po�części,�od�co�naj-
mniej�lat�1257–1280,�własność�klarysek�
starosądeckich�(dolna�i środkowa�część�
biegu�Kamienicy)�i księcia�krakowskiego�
(górna�jej�część�wraz�z dopływam,�tj.�te-
ren�obecnego�Zasadnego�i Szczawy,�a po�
części�Zalesia).�Z chwilą� lokacji�przez�

klaryski�wsi�Kamienicy�w 1330 r.�roz-
poczęło�się�zagospodarowywanie�dzikiej�
doliny�Kamienicy.�Siostry�ze�Starego�
Sącza�nie�mogły�jednak�na�samym�po-
czątku�prowadzić�na�tym�obszarze�poli-
tyki�osadniczej�w sposób�do�końca�prze-
myślany.�Górna�część�doliny�znajdowała�
się�w rękach�króla�władysława�łokietka,�
którego�syn�Kazimierz�wielki�dopiero�
w 1345�r.�przekazał�klaryskom�tereny,�
na�których�u schyłku�XVI�w.� lokowa-
no�Zasadne,�Zalesie�i Szczawę�(w takiej�
kolejności� te�wsie�powstawały).�Zago-
spodarowywanie�obszarów�nad�górną�
Zbludzą,�Zasadnym�i Głębieńcem�było�
możliwe,�gdyż�akcji�tej�podjęli�się�kmie-
cie�kamieniccy�(Zasadne�i Szczawa)�oraz�
zbludzcy�(Zalesie).�Stanowili�oni�gwa-
rancję�skutecznego�doprowadzenia�ak-
cji�osadniczej�do�końca,�a co�więcej,�byli�
też�gwarantami,�iż�nowo�założone�osady�
będą�działać�kilka�pokoleń�i nie�znikną�
jak�wiele� innych�miejscowości�w oko-
licach�Limanowej� i Sącza� lokowanych�
także�w tym�samym�czasie,�tj.�na�prze-
łomie�XVI/XVII�w.�Jest�pewne,�że�ak-
cja�lokacyjna�ruszyła�na�dobre�po�1596�
r.�a już�w 1604�r.�źródła�historyczne�po-
twierdzają�istnienie�Zasadnego�i Zalesia.�
Szczawa�powstała�niebawem�po�1604�r.,�
lokacja�jej�przeciągnęła�się,�gdyż�poten-
cjał� ludzki�zintensyfikowany�w pierw-
szym�momencie�na�Zasadnem�okazał�
się�niewystarczający.�niemniej,�gdy�tyl-
ko�nowo�założone�Zasadne�okrzepło,�ka-
mieniccy�kmiecie� i zagrodnicy�zaczęli�
karczunek�lasów�nad�Głębieńcem.�nowo�
zagospodarowywane�tereny�podlegały�
pod�kamienicką�parafię,�o którą�klaryski�
dobrze�dbały.�Cała�dolina�rzeki�Kamie-
nicy�znajdowała�się�w ich�posiadaniu�do�
1782�r.�czyli�do�czasu�kasaty�klasztoru�
przez�władze�zaborcze�(po�1772�r.�tere-
ny�Kamienicy�znalazły�się�w posiada-
niu�austrii).�

wraz�z kasatą�rozpoczęło�się�wyprze-
dawanie�klasztornego�majątku,�niemniej�
przez�cały�okres�XIX�wieku�dolina�Ka-
mienicy�znajdowała�się�w rękach�jedne-
go�właściciela.�Po�rodzinie�Szalayów,�Ka-
mienicą�zarządzał�Józef�Kirchner,�a po�
nim�tereny�te�objęła�w posiadanie�rodzi-
na�Marszałkowiczów,�doprowadzając�do�
rozkwitu�życia�kulturalnego�i gospodar-
czego�całej�doliny,�na�skalę�nie�spotyka-
ną�w całej�Galicji.�Po�Marszałkowiczach,�
Kamienicę�przejął�prawnik�z nowego�Są-
cza,�a po�nim�czasowo�znalazła�się�w rę-
kach�hrabiego�Potulickiego,�a potem�prze-
jęli� ją�Żydzi.�Od�nich�zakupił� ją�hrabia�
Dębicki.�w Kamienicy�utworzono� już�
wczasach�Szalayów�zarząd�dóbr�(domi-
nium)�obejmujący�nie�tylko�teren�obecnej�

gminy,�lecz�także�Zagórzyn,�wolę�Pisku-
liną,�wolę�Kosnową�i Kicznię.�Pod�wzglę-
dem�kościelnym,�od�1786�r.�obszar�Ka-
mienicy�znalazł�się�w granicach�nowo�
utworzonej�–�przez�zaborcę–�diecezji�ze�
stolicą�w Tarnowie.�Parafia�w XIX�wie-
ku�przeżywała,�podobnie�jak�cała�Galicja,�
upadek�moralności�i oświaty.�Miejscowi�
duszpasterze,�jak�chociażby�księża�Józef�
Kmietowicz,�Jan�Górski,�Józef�Hudzic-
ki,�i inni,�dbali�o wysoki�poziom�moral-
ny�ludności�swojej�parafii.�Gdy�w 1792 r.�
zaistniał� problem� braku� nauczyciela,�
wszystkie�sołectwa�(Kamienica,�Szcza-
wa,�Zasadne,�Zalesie� i Zbludza)� zobo-
wiązały�się�na�piśmie� i pod�pieczęcia-
mi�utrzymywać�nauczyciela.�największe�
opłaty�zobowiązały�się�ponosić�Kamieni-
ca�(16�zł�reńskich)�i Zalesie�(6�zł�reńskich),�
najmniej�Zbludza�(4�zł�r.).�Podobnych�ini-
cjatyw�było�w tym�czasie�wiele.�

wraz�z nastaniem�autonomii�galicyj-
skiej,�od�1866�r.�zaborca�austriacki�usta-
nowił�odgórnie�tworzenie�jednowiosko-
wych�gmin�i obszarów�dworskich�na�ich�
terenie.�Miało�to�na�celu�lepsze�i ściślej-
sze�przywiązanie�ludzi�do�nowo�powsta-
łych�powiatów�oraz�dokładniejsze�ścią-
ganie�podatków,�a także�odseparowanie�
się�dworu�od�ponoszenia�kosztów�utrzy-
mania�wsi.�Każda�miejscowość�tworzyła�
gminę,�na�czele�której�stała�30–osobowa�
Rada�Gminna.

wraz�z odrodzeniem�się�państwa�pol-
skiego�w 1918�r.,�zrezygnowano�z syste-
mu�administracji�samorządowej,�oparte-
go�o prawodawstwo�zaborcze.�w 1933�r.�
powstały�na�obszarze�II�Rzeczypospoli-
tej�tzw.�gminy�zbiorowe,�m.in.�w Kamie-
nicy.�Swoim�obszarem�kamienicka�gmi-
na�zbiorowa�z okresu�międzywojennego�
pokrywa�się�z obecnym.�

Mimo�licznych�planów�likwidacji�sa-
morządności�nad�Kamienicą�w okresie�
PRL–u,�poprzez�włączenie�Kamienicy�
i Ochotnicy�do�„wielkiej�gminy”�łącko,�
nie�udało�się�nikomu,�tak�austriackiemu�
zaborcy,�jak�i reżimowi�komunistyczne-
mu,�rozerwać�wielowiekowych�więzi�spo-
łeczności�kamienickiej.�Ogromną�barie-
rę�dla�tego�typu�planów�stanowił�zawsze�
Kościół,� jego�zdrowe�i solidne�korzenie�
wraz�z wielką�wiarą�kamienickiej�parafii.�
On�to,� jak�również�niewątpliwie�opieka�
św.�Kingi,�pani�ziemi�sądeckiej,�która�na�
wieki�pozyskała�dolinę�Dunajca�i Kamie-
nicy�dla�nowo�fundowanego�przez�siebie�
klasztoru�w Starym�Sączu,�były�zawsze�
dla�parafii� i  samorządności� kamienic-
kiej�w dawnych�i w tych�bliższych�stu-
leciach�podstawowym�filarem�egzysten-
cji�i gwarantem�mocnej�dobrosąsiedzkiej�
koegzystencji.
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Dziś,�kiedy�tak�wiele�słyszymy�o róż-
nego�rodzaju�działaniach�w wielu�gmi-
nach�czy�powiatach,�zmierzających�za�
wszelką� cenę� do� tworzenia� nowych�
jednostek�powiatowych�czy�gminnych,�
trzeba�nam�sobie�uświadomić,�że�tego�
typu� inicjatywy�zawsze�prowadzą�do�
zerwania� wielokulturowych� i  gospo-
darczych� więzi� małych� ojczyzn.� Dą-
żenia�te,�realizowane�najczęściej�przez�
garstkę�ludzi,�nie�rzadko�widzących�dla�
siebie� intratne�posady�w nowych� jed-
nostkach� samorządowych,� są� często�
prowadzone�w oderwaniu�od�znajomo-
ści�historii,�kultury�i specyfiki�danego�
obszaru,�a  jednocześnie�nie�rzadko�re-
alizują�zasadę�„divide�et�impera”�(z ję-
zyka�łacińskiego:�dziel�i rządź),�tak�bar-
dzo�właściwą�dla�życia� społeczeństw�
w Cesarstwie�Rzymskim�czy�w krajach�
Układu�warszawskiego.�Jakie�są�obecne�
losy�tych�imperiów�nikomu�nie�trzeba�
przypominać.�

w przypadku�obszaru�gminy�Kamie-
nicy� jakiekolwiek�próby�odwoływania�
się�do�gminnej�historii�Szczawy�czy�in-
nego�sołectwa,�są�i będą,�zawsze�sięga-
ły�do�korzeni,�a więc�do�czasów�zabor-
czych.�Każdemu,�kto� chciałby�mówić�
o  wieloletnich� dziejach� takiej� gminy�
trzeba�powiedzieć� jasno,� że�odwołuje�
się�do�jednych�z najciemniejszych�kart�
historii�narodu�polskiego.�Powinien�so-
bie� jednak� odpowiedzieć� na� pytanie,�
czy�takie�resymenty�będą�dzisiaj�przez�
starsze�i młode�pokolenie�stawiane�jako�
wzór�dla� tożsamości�historycznej� tego�
typu� jednostek� samorządowych.� Czy�
nie�realizujemy,�nieświadomie,�polity-
ki�zaborców,�kiedy�odwołujemy�się�do�
ustawodawstwa�tych�czasów�i stawiamy�
je� jako�„kamień�milowy”�na�drodze�do�
osiągnięcia�współczesnego�statusu�jed-
nostki�samorządowej?�Czy�nasi�pradzia-
dowie�są�z tego�typu�zachowań�dumni,�
zwłaszcza�ci,�którzy�w okresie�wzmo-
żonej�germanizacji�i walki�z Kościołem�
stawali�do�„pracy�u podstaw”�i włącza-
li� się�czynnie�w działalność�kościelną�
i samorządową�tamtych�czasów?�Odpo-
wiedź�na� te,� i  inne�pytania,�winna�się�
stać�dla�wszystkich,�pragnących�nowych�
jednostek�samorządowych,�wyznaczni-
kiem�ich�własnego�stosunku�do�trady-
cji,�historii�i kultury�regionu�w którym�
mieszkają.�Co�więcej,�winni�samym�oby-
watelom�nowych�jednostek�samorządo-
wych,�powiedzieć� jasno,�do� jakich�ko-
rzeni�sięgają.�Relatywizacja�historii,�tak�
częsta�w obecnych�czasach,�prowadzić�
będzie�zawsze�do�podcinania�wielowie-
kowych�korzeni,�tym�bardziej�bogatych,�
bo�dotykających�małej�ojczyzny.

Jubileusz� ten� obchodziło� 28� par� mał-
żeńskich� z  Gminy� Kamienica,� które�
w  latach� 2007�–�2009� mogą� poszczy-
cić�się�50�–�letnim�wspólnym�pożyciem�
małżeńskim.�

Są�nimi:�Zofia�i Jan�adamczyk,�Mela-
nia�i władysław�Brzeczek,�Jan�i Geno-
wefa�Bulanda,�waleriai� Józef�Bulanda,�
Zofia�i Stanisław�Bulanda,�Maria�i Józef�
Chlipała,�Maria�i Kazimierz�Faltyn,�Zo-
fia�i Jan�Gromala,�Maria�i Józef�Jurkow-
ski,�Julia�i antoni�Kula,�Stefania�i Józef�
Kurzeja,�Genowefa� i Franciszek�Kwit,�
Stanisława�i Józef�Majchrzak,�Zofia�i Jan�
Matyszczak,�Stefania� i Franciszek�Ma-
zur,�Irena�i Jan�Mazurek,�Zofia�i antoni�
Michalski,�Stanisława�i Mieczysław�Mi-
kołajczyk,�Bronisława�i wojciech�Miko-
łajczyk,�Maria�i wojciech�Opyd,�Teresa�
i Julian�Pawłowski,�Maria�i władysław�
Podgórni,�Rozalia�i Ludwik�Tokarczyk,�

Maria�i Stanisław�wąchała,�Maria�i Jó-
zef�wąchała,�Maria�i Franciszek�wąchała,�
Bronisława�i Bronisław�wilk,�władysła-
wa�i Jan�wójcik.

Gratulacje� Jubilatom� złożyli� obecni�
na�uroczystości:�Przewodniczący�Rady�
Gminy�–�Stefan�Kuchnia,�sekretarz�gmi-
ny�–�Rozalia�Cedzidło,�zastępca�Kierow-
nika�USC�–�Maria�augustyniak,�ks.�Leon�
Królczyk�–�proboszcz�parafii�Szczawa,�
ks.�Ryszard�Kochanowicz�–�proboszcz�
parafii�Zalesie,�radni�powiatu�limanow-
skiego�z gminy�Kamienica:�Mieczysław�
Kuziel,�Paweł�Talar�i agata�Zięba�oraz��
radni�gminy�Kamienica:� �Danuta�Brze-
czek,�Marcin�Kulig,�Michał�Mikołajczyk�
i Janusz�Piotrowski.

Po�części�oficjalnej�wszyscy�składali�
sobie�życzenia,�dzieląc�się�opłatkiem.

S. Faltyn

Złote Gody
15 grudnia 2009 r. wójt Gminy Kamienica dr Władysław sadowski 
uroczyście wręczył przyznane przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.  
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w pierwszych�dwóch�latach�obec-
nej� kadencji,� czyli� w  2007–
2008,�ze�względu�na�opóźnie-

nia�programów�unijnych,� skupiono�się�
na� inwestycjach�drogowych�oraz�zada-
niach�związanych�z budową�chodników�
przy�drodze�wojewódzkiej�i powiatowej.�
Były�realizowane�oczywiście�inne�zada-
nia,�ale�najwięcej�środków�finansowych�
wydatkowane�właśnie�na�te.�w tym�cza-
sie�wykonano�rekordową�ilość�dróg�z na-
wierzchnią�asfaltową�–�ok.�19�km.�wy-
jątkowym� pod� tym� względem� był� rok�
2008,�w którym�wykonano�ok.�10�km�
dróg�z nawierzchnią�asfaltową,�co�nigdy�
wcześniej�nie�zdarzyło�się�w historii�gmi-
ny.�w Kamienicy�wykonano�4,8�km�dróg,�
w Szczawie�3,�85�km,�w Zalesiu�4,8�km,�
w Zbludzy�3,01�km�oraz�1,01�km�w Za-
sadnem.�w latach�2007–2008�wykona-

no�1,55�km�chodników�przy�drodze�wo-
jewódzkiej,�w tym�1,1�km�w Szczawie�
i 0,45�km�w Kamienicy.�Przy�drodze�po-
wiatowej�w obecnej�kadencji�wykonano�
łącznie�3,2�km�chodników,�w tym�1,1�km�
w Zalesiu,�1,4�w Kamienicy�oraz�0,7�km�
w Zbludzy.�Dodatkowo�w Zbludzy�wy-
remontowano�stary�chodnik�na�długości�
ok.�1,1�km.�Inwestorem�był�ZDP�w Lima-
nowej.�Trzeba�przyznać,�że�jeżeli�chodzi�
o budowę�chodników,�jesteśmy�wyróżnia-
jącą�się�gminą�w regionie.�Te�inwestycje�
były�bardzo�ważne�ze�względów�bezpie-
czeństwa,�szczególnie�w odniesieniu�do�
dzieci,�które�codziennie�uczęszczając�do�
szkoły,�narażane�były�wcześniej�na�rożne�
zagrożenia�drogowe.

w 2008�roku�ważną�inwestycją�była�
też�budowa�kompleksu�sportowego�w Ka-
mienicy�w ramach�rządowego�programu�

Orlik.�w tych�latach�wykonano�wiele�in-
nych,�równie�ważnych� inwestycji.�wy-
konano� roboty� wykończeniowe� w  bu-
dynkach�domów�kultury�z funkcją�OSP�
w Zasadnem�i w Zalesiu�oraz�mniejsze�
remonty�w OSP�w Szczawie,�Kamieni-
cy�i garażu�OSP�w Zbludzy.�Uruchomio-
no�świetlicę�w Zasadnem,�gdzie�dzieci�
mogą�mile�spędzać�czas�na�różnych�grach�
czy�przy�komputerze.�w latach�tych�do-
kończono�stan�surowy�pijalni�w Szcza-
wie�z zamontowaniem�stolarki�aluminio-
wej.�Po�otrzymaniu�środków�z programu�
PROw�–�Odnowa�wsi�rozpisano�już�prze-
targ�na�roboty�wykończeniowe,�tak�że�na�
czerwiec� planowane� jest� oddanie� tego�
obiektu�do�użytku.

Bardzo�ważną�inwestycją�w tych�latach�
jest�budowa�Szkoły�Podstawowej�w Za-
lesiu.�w roku�2008�wykonano�stan�ze-
rowy�budynku�szkoły.�Obecnie� trwają�
prace� związane� z  dokończeniem� sta-
nu� surowego.� Rozpisano� już� przetarg�
na� roboty� wykończeniowe� budynku�
wraz�z przyszkolną�salą�gimnastyczną.�
Z niecierpliwością�oczekujemy�na�przyz-
nanie�dotacji�z programu�MRPO�na�lata�
2007–2013.�Decyzja�będzie�podjęta�do�
końca�lutego�2010�roku.�

Z  innych� inwestycji� zrealizowanych�
w  obecnej� kadencji� należy� wymienić�
zmodernizowanie�parkingów�w Zalesiu,�
Szczawie,�Zasadnem�i Kamienicy.�ważną�
inwestycją�jest�rozbudowa�Ośrodka�Zd-
rowia�w Kamienicy.�Jesteśmy�na�etapie�
wykonania� stanu� surowego� tego� bu-
dynku.�w tym�roku�realizujemy�również�
remont�boiska�piłkarskiego�w Kamienicy�
w ramach�programu�Orlik�Plus.

we�wspomnianym�okresie�wykonano�
również�termomodernizacje�budynków�
szkolnych,�w tym�budynku�SP1�i Gim-
nazjum�w Kamienicy,�SP�w Zasadnem,�
SP2�w Szczawie.�w 2009�roku�w ramach�
programu�wojewódzkiego�„Modernizacji�
dróg�gminnych”�wykonano�remont�drogi�
Kuźle�–�wąchały�w Szczawie.�

w  tabeli� przedstawiamy� zestawie-
nie� wydatków� majątkowych� w  latach�
2007–09� w  rozbiciu� na� poszczególne�
miejscowości.

Trzeba�przyznać,�że�zwiększone�środki�
finansowe�w przeliczeniu�na�1 mieszkańca�
otrzymała�Zbludza�i Zalesie.�wyniknęło�
to� z  realizacji� kosztownych� inwestycji�
w tych�miejscowościach.�w Zbludzy�real-
izowana�jest�budowa�kanalizacji�sanitar-
nej,�natomiast�w Zalesiu�budowa�Szkoły�
Podstawowej.�Dodatkowo�zrealizowano�

Podsumowanie trzeciego roku kadencji

Minął kolejny, trzeci już rok obecnej kadencji, w związ-
ku z czym przedstawiamy podsumowanie tego okresu. 
Były to lata intensywnej pracy – opracowywania pro-
jektów (zadań planowanych do współfinansowania ze 
środków Unii Europejskiej), wielu ważnych inwestycji. 

Budowa chodnika w Zbludzy
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większą� ilość� dróg� z  nawierzchnią�
asfaltową.�w przyszłym�roku�zwiększone�
środki� f inansowe� skierowane� będą�
również�do�Zasadnego,�gdzie�planowana�
jest�budowa�kanalizacji�sanitarnej.

Podsumowując�miniony�okres,�należy�
stwierdzić,�że�w obecnej�kadencji�„wz-
mocniono� finansowo� i  inwestycyjnie”�
mniejsze�miejscowości�(Zasadne,�Zbludzę�
i Zalesie),�które�w poprzednich�latach�były�
trochę�pomijane.�w tych�miejscowościach�
widać�wyraźne�ożywienie.�nie�zapomi-
na� się� o  ważnych� inwestycjach� w  Ka-
mienicy�i Szczawie.�Myślę,�że�większość�
mieszkańców�gminy�będzie�zadowolona�
z naszych�przedsięwzięć,�gdyż�to�co�rob-
imy,�skierowane�jest�właśnie�na�naszych�
mieszkańców,�aby�standard�życia�ulegał�
poprawie,�aby�wszystkim�żyło�się�lepiej�
i łatwiej.

wszystkim�mieszkańcom�gminy�życzę,�
aby�kolejny�rok�spełnił�wasze�najskrytsze�
pragnienia�i �obdarzył�wiarą�w szczęśliwą�
przyszłość.

Władysław Sadowski – wójt gminy

WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2007–2009

Rok Wydatki łącznie Kamienica szczawa Zalesie Zbludza Zasadne
2007 2 743 019,70 1 123 912,23 740 604,37 424 219,02 178 586,36 230 111,76
2008 5 621 897,15 2 833 897,66 969 895,21 1 407 867,09 409 223,45 189 616,16
2009 5 585 561,60 1 980 844,60 1 124 717,00 550 000,00 1 700 000,00 180 000,00
RAZEM 13 950 478,45 5 938 654,49 2 835 216,58 2 382 086,11 2 287 809,81 599 727,92
Udział proc. mieszkańców 42,63% 26,27% 13,35% 9,24% 8,61%
Udział proc budżetu 42,57% 20,32% 17,08% 16,40% 4,30%

Modernizacja drogi Kuźle – Wąchały w szczawie

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Kamienicy
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w spotkaniach�uczestniczyli:�Komen-
dant�Powiatowy�PSP�w Limanowej�mł.�
bryg.�Grzegorz�Janczy,�Prezes�Zarządu�
Oddziału�Powiatowego�ZOSP�RP�druh�
Kazimierz�Czernek,� ze� strony�gminy,�
wójt�dr�władysław�Sadowski,�Przewod-
niczący�Rady�Gminy�p.�Stefan�Kuchnia.�
Zarządy�wszystkich�OSP�uzyskały�abso-
lutorium�za�swoją�działalność�w okresie�
sprawozdawczym.�na�salach�zebrań�licz-
nie�zgromadzili�się�również�członkowie�
Młodzieżowych�Drużyn�Pożarniczych,�
co�świadczy�o aktywnej�pracy�z mło-
dzieżą�w poszczególnych�OSP.�wszyst-
kie�OSP�poza�typową�działalnością�po-
żarniczo–�ratowniczą,�są�zaangażowane�
w działalność�kulturalną,�sportową,�or-
ganizowanie�turniejów�lub�konkursów�
dla�młodzieży,�pomoc�parafiom�oraz�in-

nym�instytucjom�w organizacji�różne-
go�rodzaju�imprez�i uroczystości.�Zarzą-
dy�OSP�przedstawiały�sprawozdania�ze�
swojej�działalności� i zadań,�które�uda-
ło�się�zrealizować�w roku�sprawozdaw-
czym,�a z nich�między�innymi�najważ-
niejsze�były:�
OSP Zalesie�–�6�wyjazdów�alarmo-
wych,�zabezpieczanie�imprez�masowych,�
udział�w zawodach�i turniejach,�urządze-
nie�świetlicy�środowiskowej�w remizie�
przy�udziale�Urzędu�Gminy,�przeszkole-

nie�strażaków�z ratownictwa�medyczne-
go,�zakup�umundurowania.
OSP Kamienica�–�45�wyjazdów�alar-
mowych,�zakup�samochodu�pożarniczego�
z napędem�terenowym�sfinansowanego�
ze�środków�urzędu�gminy�oraz�pożyczki�
preferencyjnej�z wojewódzkiego�Fundu-
szu�Ochrony�Środowiska,�zakup�umun-
durowania,�przeszkolenie�druhów�z za-
kresu�ratownictwa�medycznego,�zakup�
agregatu� oddymiającego,� oraz� sprzętu�
ochrony�dróg�oddechowych.
OSP Zbludza�–�3�wyjazdy�alarmo-
we,�zakup�agregatu�prądotwórczego,�za-
kup�umundurowania,�podjęcie�uchwały�
o przekształceniu�formy�własności�bu-
dynku�remizy�na�mienie�komunalne,�po-
zyskanie� samochodu� pożarniczego� od�
OSP�Kamienica.

OSP Zasadne�–�urządzenie�sali�kom-
puterowej�w remizie�z programu�„wioska�
Internetowa”,�uzyskanie�dofinansowania�
z Urzędu�Marszałkowskiego�w Krako-
wie,�do�zakupu�strojów�regionalnych�dla�
kapeli�działającej�przy�OSP,�zakup�samo-
chodu�dla�OSP�z funkcją�wykorzystania�
go�w razie�potrzeby�przez�gminę,�udział�
w zawodach,�konkursach,�turniejach.
OSP Szczawa�–�36�wyjazdów�alar-
mowych,� przeszkolenie� strażaków� na�
kursach�w zakresie:�kierowania�ruchem�

drogowym,� ratownictwa� medycznego�
i kursu�podstawowego,�zakupiono�dodat-
kowy�sprzęt�ratownictwa�medycznego,�
łączności,�armaturę�wodną,�pompę�szla-
mową�dużej�wydajności,�maszt�oświetle-
niowy,�kamizelki�asekuracyjne,�wodery,�
umundurowanie�i sprzęt�ochrony�osobi-
stej�strażaka,�wykonano�część�projektu�
architektonicznego�związanego�z rozbu-
dową�i remontem�budynku�remizy,�poło-
żono�kostkę�brukową�na�placu�OSP�i wy-
konano�kolejny�etap�wymiany�stolarki�
okiennej�w budynku�remizy.

Ochotnicze�Straże�Pożarne�nakreśliły�
również�swoje�plany�i zamierzenia�na�rok�
następny,�w poszczególnych�miejscowo-
ściach�za�najpilniejsze�potrzeby�uznano:
OSP Zalesie�–�zakup�samochodu�pożar-
niczego�z napędem�terenowym,�remont�
budynku�starej�remizy,�przeszkolenie�ra-
towników�i doposażenie�OSP�w sprzęt�ra-
townictwa�drogowego.
OSP Kamienica�–�zakup�opon�do�samo-
chodu�pożarniczego,�zakup�umunduro-
wania�i armatury�wodnej,�zakup�pompy�
do�substancji�ropopochodnych.
OSP Zbludza�–�remont�budynku�remi-
zy�(wymiana�stolarki�okiennej,�wymia-
na�instalacji�CO),�udział�w szkoleniach�
organizowanych�przez�Komendę�Powia-
tową�PSP.
OSP Zasadne� –� złożenie� wniosku� do�
Urzędu� Marszałkowskiego� na� działal-
ność� Zespołu� Regionalnego� „Zasad-
nioki”,� zakup� umundurowania,� udział�
w szkoleniach,�zawodach,�konkursach.
OSP Szczawa�–�dokończenie�projektu�
na�rozbudowę� i  remont�remizy,�zakup�
zestawu�do�ratownictwa�medycznego,�
zakup�sprzętu�ochrony�osobistej� stra-
żaka,� sprzętu� ochrony� dróg� oddecho-
wych,�przeszkolenie�ratowników�w za-
kresie�obsługi�sprzętu,�oraz�ratownictwa�
medycznego,�udział�w konkursach,�za-
wodach� i  turniejach,� organizowanych�
przez�Związek�OSP�i Komendę�Powia-
tową�PSP.

Zarząd�Oddziału�Gminnego�Związku�
OSP�RP,�składa�podziękowanie�dla�wójta�
gminy�dr�władysława�Sadowskiego,�oraz�
Rady�Gminy�Kamienica,�za�zrozumienie,�
życzliwość�i wspieranie,�zwłaszcza�finan-
sowe,�Ochotniczych�Straży�Pożarnych,�
dzięki�czemu�wzrasta�poziom�profesjo-
nalizmu�i wyposażenia�strażaków,�a co�za�
tym�idzie�również�skuteczności�podczas�
działań�ratowniczych�lub�gaśniczych.

E. Rutka

oSP – podsumowanie 2009

W dniu 17 stycznia br., Ochotnicze straże Pożarne z te-
renu Gminy Kamienica, odbyły zebrania sprawozdaw-
cze za rok 2009.

Zebranie sprawozdawcze w szczawie
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w grudniu�minionego�roku,�w świątecz-
nej�oprawie,�Gminny�Ośrodek�Kultury�
we�współpracy�z Gminną�Komisją�Pro-
filaktyki�Rozwiązywania�Problemów�al-
koholowych�zorganizował�„wigilię”�dla�
emerytów� i  rencistów.�Spotkania�mia-
ły�miejsce�w Świetlicy�Środowiskowej�
w Szczawie�i GOK�w Kamienicy.�Senio-
rom�towarzyszyli:�wójt�gminy�–�dr�wła-
dysław�Sadowski,�Przewodniczący�Rady�
Gminy�–�Stefan�Kuchnia,�księża:�Leon�
Królczyk�–�proboszcz�parafii�w Szczawie�
i Jan�Betlej�–�proboszcz�parafii�w Kamie-
nicy,�siostry�zakonne:�Sylwia�Osetek,�Bar-
bara�Gawełda,�Barbara�nowak�(autorki�
oprawy�muzycznej�i słowa�poetyckiego�
spotkania),�przewodnicząca�Gminnej�Ko-
misji�Profilaktyki�i Rozwiązywania�Pro-
blemów�alkoholowych�–�Zofia�Kuchnia,�
kierownik�GOPS�w Kamienicy�–�Mie-
czysław� Kuziel� oraz� Dyrektor� Zespo-
łu� Szkoły� Podstawowej� i  Gimnazjum�
w Szczawie�–�Paweł�Talar.�

Spotkania 
opłatkowe
Przedświąteczne spotkania 
opłatkowe już na stałe weszły 
w kalendarz corocznych spo-
tkań różnych środowisk.

spotkanie opłatkowe w szczawie

spotkanie opłatkowe w Kamienicy
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Zarząd� województwa� Małopolskiego�
podjął�uchwałę�w sprawie�zatwierdzenia�
listy�projektów,�które�wpłynęły�w ramach�
I naboru�wniosków�o przyznanie�pomocy�
z tytułu�„Odnowa�i rozwój�wsi”�–�działa-
nia�objętego�Programem�Rozwoju�Obsza-
rów�wiejskich�na�lata�2007–2013.

wśród� wnioskodawców� była� rów-
nież�Gmina�Kamienica,�która�złożyła�
dwa�projekty.�Obydwa�zyskały�akcep-
tację,�a tym�samym�dofinansowanie�na�
„budowę�centrum�turystyczno�–�uzdro-
wiskowego�w Szczawie�z pijalnią�wód�
mineralnych”�w kwocie�500 000,00�zł�

i  modernizację� ośrodka� rekreacyjne-
go� „Saturn”� w  Kamienicy� w  kwocie�
430 248,00�zł.

Po� wyłonieniu� wykonawców� gmina�
niezwłocznie�przystąpi�do�realizacji�za-
dań�ujętych�w projektach,�a prowadzą-
cych�do�finalizacji�wyżej�wymienionych�
inwestycji.�

w/w  projekty� współfinansowane� są�
ze�środków�Unii�europejskiej�w ramach�
działania�„Odnowa�i rozwój�wsi”�–�Pro-
gramu�Rozwoju�Obszarów�wiejskich�na�
lata�2007�–�2013.

S. Faltyn

Pozyskano 
fundusze

Zebrani�najpierw�podzielili�się�opłat-
kiem,�co�wprawiło�ich�w świąteczny�na-
strój�serdeczności� i radości.�Potem�był�
czas� na� poczęstunek,� część� artystycz-
ną,�długie�rozmowy�i wspólne�śpiewa-
nie�kolęd.

Organizatorzy dziękują dr Władysławowi 
Sadowskiemi – wójtowi Gminy Kamienica 
oraz ks. proboszczowi Leonowi Królczykowi 
z parafii Szczawa za sfinansowanie spotkań 
opłatkowych.

(red)

spotkanie opłatkowe w szczawie
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Tymczasem�Ue�naciska,�aby�jak�najwięk-
sza�ich�ilość�trafiała�do�sortowni,�zakła-
dów�utylizacji�i ponownego�przerobu�do�
2015�r.�Polacy,�zgodnie�ze�swoimi�zobo-
wiązaniami�wobec�Ue�muszą�segrego-
wać� papier,� metal,� tworzywa� sztuczne�
i  szkło,�w  innym�wypadku�grożą�nam�
poważne�sankcje�finansowe.�należy�się�
spodziewać,�że�wraz�z dążeniem�Polski�
do�osiągnięcia�poziomu�gospodarczego�
zbliżonego�do�państw�wysokorozwinię-
tych,�lawinowo�rosnąć�będą�ilości�śmieci.�
Obecnie�przeciętnie�obywatel�Polski�pro-
dukuje�ponad�300�kg�odpadów�rocznie,�
mieszkaniec�europy�Zachodniej�ok.�600�
kg,�w Stanach�Zjednoczonych�wielkość�ta�
wynosi�około�1200�kg/rok.�

Można�utyskiwać�na�brak�rozwiązań�
systemowych�w prawodawstwie�krajo-
wym�dotyczących�gospodarką�odpadami,�
na�brak�punktów�skupu�materiałów,�któ-
re�można�przetworzyć�i użyć�ponownie,�
jednak�najbardziej�palącym�problemem�
wydaje�się�właściwa�edukacja�obywate-
li�w zakresie�ekologii.�Brak�świadomości�
ekologicznej,�a tym�samym�brak�poczucia�
odpowiedzialności�za�własne�postępowa-
nie�w dziedzinie�szeroko�rozumianej�eko-
logii�prowadzi�wprost�do�niedopuszczal-
nych�nadużyć,�zaniedbań�a ostatecznie�
do�ignorancji�całych�społeczności�wobec�
tego�problemu.�

Znane� powszechnie� powiedzenie:�
przyzwyczajenie� drugą� naturą,� mówi�
wiele� o  nas� –� także� w  kwestii� naszej�
wrażliwości�na�środowisko�i to,�co�po�so-
bie�codziennie�pozostawiamy.�najwyż-
szy�już�chyba�czas�te�przyzwyczajenia,�
chociaż�to�nieraz�bardzo�trudne,�zmienić.�
Tym�bardziej,�że�nam�się�to�także�z eko-
nomicznego�punktu�widzenia�po�prostu�
opłaca!�Poświęcając�kilka�minut�na�od-
powiednią�segregację�odpadów�zauwa-
żymy,�że�zamiast�zapełniać�kolejny�worek�
na�tzw.�„odpady�zmieszane”�(cena�wor-
ka�około�10�złotych),�część�śmieci� tra-
fia�do�trzykrotnie�tańszych�worków�na�
odpady�segregowane�(szkło�i plastik).�Je-
żeli�do�tego�dodamy�wyrobienie�nawy-
ku�dokręcania�kranów,�wyłączania�zbęd-
nego�oświetlenia�lub�wymianę�żarówek�
na�mniej�energochłonne�oraz�świadome�
zakupy�(rezygnacja�z dodatkowego�opa-
kowania,�wybieranie�artykułów�opako-
wanych�w materiały�przyjazne�środowi-
sku),� wówczas� rachunek� ekonomiczny�

znacznie�się�zmniejszy.�Pozwala�to�nam,�
konsumentom�wpływać�na�producentów,�
by�wybierali�oni�w przyszłości�materiały�
biodegradowalne�–�będzie�to�miało�tak-
że�przełożenie�na�otaczające�nas�środo-
wisko� i przyniesie�w niedługim�czasie�
wymierne�efekty�w postaci�znacznych�
oszczędności.�

Tymczasem�wielu�z nas,�w dalszym�
ciągu,�segregację�rozumie�jako�podział�
śmieci�na�„palne�i niepalne”,�efektem�cze-
go�w paleniskach�kotłowni�ląduje�wszyst-
ko�czemu�ogień�może�podołać.�w ten�spo-
sób�zatruwamy�wodę,�glebę�i powietrze,�
co�ma�oczywisty�wpływ�na�nasze�zdro-
wie�(ileż�to�razy�w rozmowach�słyszymy�
pytanie�skąd�też�w ostatnich�latach�taki�
wysyp�rozmaitych�alergii,�chorób�skóry,�
przewodu�pokarmowego,�nowotworów�
itp.�schorzeń�–�odpowiedzmy�sobie�sami).�
Inną,�bardzo�widoczną�metodą�„segrega-
cji”�jest�porzucanie�śmieci�gdziekolwiek,�
byle�daleko�od�własnego�domu�(tutaj�naj-
popularniejszy�jest�brzeg�rzeki�i potoków�
zgodnie�z zasadą�„przyjdzie�woda�to�za-
bierze…”).�Dla�wielu�ludzi�sposobem�na�
segregację�śmieci�jest�także�wywiezienie�
ich�do�lasu�–�niekoniecznie�własnego�–�
a nawet�zakopywanie�śmieci�w różnych�
miejscach.�nie�można�nie�zauważyć�tak-
że�faktu�podrzucania�własnych,�domo-
wych�odpadów�do�śmietników�na�przy-
stankach,�czy�do�śmietnika�na�cmentarzu.�
niestety,�wydaje�się,�że�mamy�tu�do�czy-
nienia�właśnie�ze�skrajnym�brakiem�od-
powiedzialności�za�własne�otoczenie.�

Oto� kilka,� powszechnie� publikowa-
nych�i dostępnych�faktów,�które�być�może�
w sposób�bardziej�obrazowy�przedstawią�
korzyści�płynące�z segregacji�odpadów:�
z jednej�tony�makulatury�–�można�wy-
produkować�900�kg�nowego�papieru,�co�
oszczędza�życie�17�drzewom;�wykorzy-
stanie�stłuczki�szklanej�w procesie�topie-
nia�szkła�pozwala�zaoszczędzić�ogromne�
ilości�energii�(niższa�temperatura�topie-
nia)�–�do�atmosfery�jest�emitowane�mniej�
zanieczyszczeń;�aluminium�pochodzące�
ze�zużytych�puszek�jest�pełnowartościo-
wym�surowcem,�który�pozwala�zaoszczę-
dzić�95%�energii�zużywanej�na�wypro-
dukowanie�nowych�opakowań;�plastiki�
mają�bardzo�długi�okres�rozkładu�(wzra-
sta�więc�koszt�ich�składowania),�przetwa-
rzając�go�oszczędzamy�surowce�naturalne�
i nie�zwiększamy�jego�ilości;�jedna�mała�

bateria�(używana�w zegarkach)�jest�w sta-
nie�zatruć�kilkaset�litrów�wody�lub�kil-
ka�metrów�sześciennych�gleby,�dlatego�
warto�oddawać�je�do�właściwych�miejsc�
składowania.

w roku�2009�firma�zajmująca�się�wy-
wozem�odpadów�odebrała�z wszystkich�
miejscowości� Gminy� Kamienica� łącz-
nie�503�tony,�czyli�około�70�kg/na�jed-
nego�mieszkańca�(57�ton�śmieci�segrego-
wanych,�53�tony�eternitu�oraz�393�tony�
odpadów� „zmieszanych”).� Rok� 2008�
zamknął� się� ilością� 456� ton� odpadów�
(w tym�43�tony�eternitu,�ilości�śmieci�se-
gregowanych�nie�monitorowano).�Róż-
nica�pomiędzy�średnią�krajową�a ilością�
odpadów�wytwarzanych�przez�mieszkań-
ców�gminy�wynika�zapewne�ze�specy-
fiki�zamieszkiwania�terenów�wiejskich�
(odpady�biologiczne�takie�jak�resztki�je-
dzenia�wykorzystywane�są�do�karmienia�
zwierząt�gospodarskich,�część�zapewne�
jest�kompostowana�itp.)�jednak�duża�ich�
ilość,� jak�wspomniano�wyżej� trafia�na�
dzikie�wysypiska�lub�do�pieca.�analiza�
ilości�zbieranych�worków�z segregowa-
nymi�odpadami�na�terenie�gminy�w roku�
2009�wykazała�postęp�w tym�względzie�–�
szczególnie�w drugiej�połowie�ubiegłego�
roku.�Ilość�ich�wzrosła,�w porównaniu�do�
początku�tegoż�roku�o kilkadziesiąt�pro-
cent.�Chociaż�zaobserwowany�progres,�to�
jednak�w dalszym�ciągu�jest�to�ilość�zbyt�
mała� i  jeszcze�wiele�pracy�przed�nami�
wszystkimi.�

Jeżeli�chodzi�o gospodarkę�odpadami�
na�terenie�gminy,�to�w samym�systemie�
wywożenia� śmieci�w roku�2010�zmie-
ni�się�niewiele.�najtańszą�ofertę�złożyła�
ponownie�firma�SITa�z nowego�Sącza.�
Koszty�worków�wzrosły�nieznacznie:�wo-
rek�„czarny”�na�śmieci�zmieszane�będzie�
kosztował�10�zł�(1�zł�drożej�niż�w roku�
ubiegłym),�worki�na�szkło�i plastik�3,50�
zł�(50�gr.�więcej).�Śmieci�odbierane�będą�
w sposób�następujący:

Odpady�zmieszane�(niesegregowane�–�
worki�czarne�z nazwą�firmy�odbierającej)�
– w każdy wtorek miesiąca;

Odpady� segregowane� (plastik,� szkło�
–� w  odpowiednich� workach)� w  każdy 
czwartek miesiąca;

Odpady� wielkogabarytowe� (elektro-
nika,�sprzęt�aGD�–�pralki,�lodówki�itp.)�
–�ostatni czwartek czerwca i  listopa-
da. Odpady tego rodzaju można także 
odwozić codziennie (od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 – 13.00) na te-
ren oczyszczalni ścieków w Szczawie – 
tam pracownik oczyszczalni odbierze je 
NIEODPŁATNIE;

Gruz� i popioły�–�w  tej� sprawie�pro-
szę�kontaktować�się�z poszczególnymi�

śmieciowy dylemat
Zgodnie z danymi Ministerstwa Środowiska prawie wszystkie na-
sze śmieci (w 2008 r. aż 86,6 proc!) lądują na wysypiskach, a Pol-
ska pokrywa się śmierdzącymi górami sprasowanych odpadów. 
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Sołtysami.� wskażą� oni� miejsce� ich�
składowania.�

Baterie�–�traktowane�są�jako�materiał�
niebezpieczny,�którego�nie�można�mie-
szać�ze�zwykłymi�śmieciami!�Odpowied-
nie pojemniki znajdują się we wszyst-
kich szkołach oraz budynku Urzędu 
Gminy w Kamienicy.

Od�kilku�miesięcy,�przy�szkołach�we�
wszystkich�miejscowościach�gminy,�usta-
wione�są�specjalne�kontenery�na�odpady�
segregowane�(szkło,�plastik�i papier).�Po-
stawiono�je�przede�wszystkim�w celach�
edukacyjnych,�dlatego�też�nie�ma�żadnych�
przeciwwskazań,�żeby�także�nasze�domo-
we,�posegregowane�śmieci�dzieci�wrzu-
cały�także�do�nich.�Być�może�to�kiedyś�
w przyszłości�zaowocuje�mniejszą�ilością�
śmieci�wokół�nas.�

w niedługim�czasie�na�stronie�Gmi-
ny�Kamienica�www.kamienica.net.pl�po-
jawi�się�zakładka,�w której�znajdzie�się�
harmonogram�wywozu�śmieci�oraz�kilka�
innych�porad�dotyczących�tego,�co�każdy�
z nas�może�zrobić�dla�ochrony�naszych�
zasobów�naturalnych.�Zapraszamy�do�jej�
odwiedzenia.�

Marcin Kulig

Jakie stawki podatku
Ustalono�następujące�roczne�stawki�po-
datku�od�nieruchomości:
1.�Od�budynków�lub�ich�części:
•� mieszkalnych�–�0,55�zł.�od�1�m2�po-

wierzchni�użytkowej,
•� związanych�z prowadzeniem�działal-

ności�gospodarczej�oraz�od�budynków�
mieszkalnych�lub�ich�części�zajętych�
na� prowadzenie� działalności� gospo-
darczej�–12,00�zł.�od�1�m2�powierzch-
ni�użytkowej,�a od�budynków�zajętych�
na� działalność� gospodarczą� produk-
cyjną�–�11,00zł.�od�1�m2�powierzchni�
użytkowej,

•� zajętych�na�prowadzenie�działalności�
gospodarczej�w zakresie�obrotu�kwa-
lifikowanym� materiałem� siewnym� –�
8,00�zł�od�1�m2�powierzchni�użytkowej,

•� zajętych�na�prowadzenie�działalności�
gospodarczej� w  zakresie� udzielania�
świadczeń�zdrowotnych�–�4,00�zł�od�1�
m2�powierzchni�użytkowej,

•� domki�letniskowe�–�6,00�zł�od�1�m2�po-
wierzchni�użytkowej,

•� od�pozostałych�budynków�(m.in.�ga-
raże� wolno� stojące,� komórki,� szo-
py�–� jeśli�są�budynkami�w rozumie-
niu�prawa�budowlanego)�–�3,50�zł�od�
1�m2�powierzchni�użytkowej,�w tym�
zajętych� na� prowadzenie� odpłatnej�
statutowej�działalności�pożytku�pu-
blicznego,�przez�organizacje�pożytku�
publicznego.

2.�Od�budowli�2�%�ich�wartości�określonej�
na�podstawie�art.4�ust.i pkt.�3�i ust.3–7.

3.�Od�gruntów:
•� związanych�z prowadzeniem�działal-

ności� gospodarczej,� bez� względu� na�
sposób�zakwalifikowania�w ewidencji�
gruntów�i budynków�–�0,70�zł�od�1�m2�
powierzchni,

•� pod�jeziorami,�zajęte�na�zbiorniki�wod-
ne�retencyjne�lub�elektrowni�wodnych�
–�3,60�zł.�od�1�ha�powierzchni,

•� pozostałych� –� 0,10� zł� od� 1m2� po-
wierzchni,� w  tym� zajętych� na� pro-
wadzenie�odpłatnej� statutowej�dzia-
łalności� pożytku� publicznego� przez�
organizacje�pożytku�publicznego.

XXVII Sesja Rady Gminy 
Podczas� ostatniej� w  roku� 2009� Sesji�
Rady�Gminy�Kamienica,�która�odbyła�
się�28�grudnia�2009�r.�podjęto�uchwa-
ły,�dotyczące�m.in.:� zmian�w budżecie�
na�rok�2009,�przyjęcia�programu�współ-
pracy�Gminy�Kamienica�z podmiotami�
prowadzącymi�działalność�pożytku�pu-
blicznego�na�rok�2010,�uchwalenia�zmia-
ny�miejscowego�planu�zagospodarowa-
nia�Przestrzennego�Gminy�Kamienica,�
przyjęcia�Gminnego�Programu�Profilak-
tyki�i Rozwiązywania�Problemów�alko-
holowych�oraz�Ochrony�Ofiar�Przemocy�
w Rodzinie�na�2010�r.�

w trakcie�obrad�wójt�gminy�–�dr�wła-
dysław� Sadowski� (który� w  plebiscy-
cie� im.�wincentego�witosa�znalazł�się�
w gronie�10�najlepszych�wójtów�mało-
polskich�gmin)�otrzymał� listy�gratula-
cyjne�–�podziękowanie�za�współpracę�
i zaangażowanie�w tworzenie�dobrego�
wizerunku�gminy.�wręczyli�je:�w imie-
niu�Rady�Gminy�–�przewodniczący�Ste-
fan�Kuchnia,�z ramienia�Starostwa�Po-
wiatowego� w  Limanowej� –� sekretarz�
andrzej�Matlęga,�w imieniu�posła�wie-
sława�Janczyka� i  sołtysów�gminy�Ka-
mienica�–�radna�powiatu�limanowskiego�
agata�Zięba.

S. Faltyn

Z sesji rady Gminy
Podczas XXVI sesji Rady Gminy Kamienica radni podjęli uchwałę 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na tere-
nie Gminy Kamienica.

na�sesji�w�dniu�28�stycznia�2010�r�Rada�
Gminy�przyjęła�budżet�na�2010�r.� �Do-
chody�gminy�zaplanowano�na�poziomie�
22�770�010�zł,�zaś�wydatki�24 �880�tys.�zł.�
łączne�wydatki� inwestycyjne�zamknę-
ły�się�kwotą� �7 590�tys.�zł.� Jest� to�bar-
dzo� wysoki,� optymistyczny� ale� realny�
poziom�wydatków,�dzięki�któremu�po-
wstanie�wiele�ważnych�dla�gminy�inwe-
stycji.�największą�inwestycją�to�dokoń-
czenie�Szkoły�Podstawowej�w�Zalesiu�

wraz�z�przyszkolną�salą�gimnastyczną�
przy�założeniu�uzyskania�dofinansowa-
nia�z�programu�Unii�europejskiej.��waż-
ne�inwestycje�to�budowa�kanalizacji�sani-
tarnej�w�Zasadnem,�dokończenie�pijalni�
wód�mineralnych�w�Szczawie�oraz�mo-
dernizacja�amfiteatru�Saturn.

wykaz�zadań�planowanych�do�reali-
zacji�w�2010�r.�zawiera�poniższa�tabela.

W. Sadowski – wójt gminy

nazwa zadania Wydatki  
inwestycyjne (zł)

Środki  
zewnętrzne (zł)

Budowa wodociągu gminnego 150 000
Modernizacja dróg 200 000
Modernizacja Urzędu Gminy /projekt/ 50 000
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia 400 000
Modernizacja OsP w szczawie 50 000
Modernizacja sP w Zasadnem 50 000
Budowa sP w Zalesiu 3 180 000
Budowa sali przy sP 2 w Kamienicy 50 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasadnem 2 000 000 1 000 000
Infrastruktura Kultury 40 000
Modernizacja Ośrodka Rekreacyjnego saturn 270 000 430 000
Budowa centrum turystyczno-uzdrowiskowego  
z pijalnią wód mineralnych w szczawie 850 000 500 000

razeM 7 290 000 1 930 000

budżet 2010
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Do�pierwszego�etapu�tego�programu�zo-
stała�zgłoszona�nasza�Gminna�Biblioteka�
Publiczna�w Kamienicy�ze�swoimi�filiami�
w Szczawie�i Zbludzy.�Po�ocenie�naszego�
wniosku�została�ona�wraz�z 150�innymi�
bibliotekami�w Polsce�zakwalifikowana�
jako�biblioteka�wiodąca.

Założenia�w projekcie�Programu�Roz-
woju�Bibliotek�określają�warunki,�jakie�
mają�być�spełnione,�aby�projekt�mógł�
zostać�zrealizowany.�Biblioteka�m.in.�ma�
być�zlokalizowana�w centrum�miejsco-
wości,�wyposażona�w łącza�internetowe�
o dużej�przepustowości,�dostosowana�
dla� osób� niepełnosprawnych,� dyspo-
nować�sprzętem�informatycznym�i au-
diowizualnym.�Biblioteki� te�mają�być�
przekształcone� w  nowoczesne� centra�
kultury.�Środki�na�realizację�tego�pro-
jektu�pochodzą�z Programu�Rozwoju�
Bibliotek� oraz� od� samorządu� gminy.�
Prace�związane�z przystosowaniem�po-
mieszczeń�pod�bibliotekę�winne�być�fi-
nansowane�przez�samorząd�gminy,�zaś�
wyposażenie�w nowoczesny�sprzęt�po-
chodzić� będzie� z  tego� programu.� Już�
w marcu�br.�nasze�biblioteki�otrzymają�
bezpłatnie�szerokopasmowe�łącza�inter-
netowe�oraz�sprzęt�komputerowy,�ska-
nery,�kserokopiarki� i  inne�urządzenia�
biurowe.�

w dniach�14�–�15�grudnia�2009�r.�oraz�
3� i 4� lutego�br.�w Ośrodku�Szkolenio-
wo�–�Turystycznym�„Dworek�–Gorce”�

w Kamienicy�odbyły�się�pierwsze�szkole-
nia�bibliotekarzy,�których�placówki�przy-
stąpiły�do�realizacji�tego�programu.�Szko-
lenia�dla�bibliotekarzy�to�jeden�z czterech�
komponentów�tego�programu.�Celem�tej�
części�programu�jest�uzyskanie�przez�bi-
bliotekarzy�nowych�kompetencji�zawodo-

wych�wykraczających�poza�standardowe�
umiejętności�bibliotekarskie.�Szkolenia�
te�są�organizowane�nieodpłatnie,�czas�re-
alizacji�szkoleń�to�lata�2010�–�2012�(trzy�
roczne�etapy).

w szkoleniu�prócz�bibliotekarzy�z na-
szej�biblioteki�głównej�oraz�jej�filii�wzię-
li�udział�przedstawiciele�bibliotek�part-
nerskich:�Gminnej�Biblioteki�Publicznej�
w Limanowej�z siedzibą�w Starej�wsi,�
Gminnej� Biblioteki� Publicznej� w  Do-
brej� i  Gminnej� Biblioteki� Publicznej�
w Jodłowniku.

Dodatkowo� w  grupie� szkoleniowej�
byli�przedstawiciele�bibliotek�wiodących�
z Krynicy,�Starego�Sącza�i Białego�Du-
najca�wraz�ze�swoimi�bibliotekami�part-
nerskimi.� Zajęcia� te� były� wstępem� do�
tworzenia�planu�rozwoju�bibliotek,�który�
będzie�wypracowywany�podczas�kolej-
nych�spotkań.

Uczestnicy�szkoleń�mają�również�oka-
zję�wymienić�się�doświadczeniami�oraz�
możliwość�przedstawienia�warunków�lo-
kalowych�swoich�bibliotek.�

w świetle�przedstawionych�prezenta-
cji�nasza�Gminna�Biblioteka�Publiczna�

posiada�bardzo�skromne�warunki�loka-
lowe.�Dlatego�też�bardzo�ważna�jest�de-
klaracja�wójta� i  radnych�naszej�gminy�
o przystosowaniu�pod�potrzeby�Gmin-
nej�Biblioteki�Publicznej�pomieszczeń�
na�parterze�budynku�remizy�OSP�w Ka-
mienicy.�Ma�się�tam�mieścić�oprócz�wy-
pożyczalni�księgozbioru,�czytelnia�głów-
na�i czytelnia�dla�dzieci,�pomieszczenie�
multimedialne�i �pomieszczenie�na�spo-
tkania�różnych�grup�społecznych�np.�se-
niorów.�ważnym�udogodnieniem�jest�to,�
że�pomieszczenia�te�są�w centrum�Ka-
mienicy�i na�parterze,�co�umożliwi�ko-

rzystanie�z biblioteki�nie�tylko�osobom�
starszym�lecz�nawet�osobom�niepełno-
sprawnym.� Gdyby� na� adaptację� tych�
pomieszczeń�udało�się�pozyskać�środ-
ki�pozabudżetowe,�to�mielibyśmy�w Ka-
mienicy�bibliotekę�na�miarę�XXI�wieku.�
Bo�dalsza�realizacja�Programu�Rozwoju�
Bibliotek�w obecnych�warunkach�loka-
lowych�biblioteki�w Kamienicy�jest�nie-
możliwa.�Już�w XIX�wieku�Joachim�Le-
lewel�pisał�„Biblioteka�nie�jest�po�to,�by�
była�w paki�pozamykana�albo�do�ozdoby�
służąca,� jest�po�to,�aby�była�powszech-
nie�używana”.�Słowa�te�jak�i tradycja�zo-
bowiązują�–�zwłaszcza�nas,�bo�przecież�
w XIX�wieku�u nas�w Kamienicy�była�
jedna�z największych�w Galicji�dworskich�
bibliotek.�Założył�ją�dziedzic�kamienic-
ki�Maksymilian�Marszałkowicz,�liczyła�
ona�około�10 000�tomów�(obecnie�w GBP�
mamy�15�000),�korzystali�z niej�nie�tylko�
mieszkańcy�Kamienicy�lecz�także�cieszy-
ła�się�ona�dużym�rozgłosem,�wśród�oko-
licznej�szlachty�oraz�galicyjskich�biblio-
filów�i historyków.

M. Marek

w trosce o nowego czytelnika
W drugiej połowie minionego roku ruszył Program Rozwoju Bi-
bliotek, realizowany przy współudziale Polsko–Amerykańskiej 
Fundacji Wolności Billa i Melindy Gates.
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Kiedy ksiądz pomyślał o służbie Bogu 
jako o drodze swojego życia?
�– w pamięci�utkwiło�mi�bardzo�proza-

iczne�wydarzenie,�które�dzisiaj�po�latach�
uznałbym�za�pierwszą�jasną�oznakę�po-
wołania�kapłańskiego.

Było� to�wkrótce�po�mojej�Pierwszej�
Komunii�św.�wracałem�nieco�później�ze�
szkoły.�Chyba�zatrzymałem�się�dłużej�
z kolegą.�Spotkałem�starszego�brata,�któ-
ry�z wyrzutem�zapytał�mnie�czy�idę�do�

kościoła,�bo�dzisiaj�jest�pierwszy�piątek.�
Było�mi�bardzo�przykro,�że�zapomnia-
łem�o tak�ważnym�dniu�i że�o mały�włos�
nie�przegapiłem�Mszy�św.�Chciało�mi�się�
płakać.�To�chyba�pierwsze�wydarzenie,�
które�świadczyło�o jakimś�szczególnym�
przywiązaniu�do�Mszy�św.

Myśl� o  kapłaństwie� obecna� była�
w  moim� sercu� przez� całe� dzieciństwo�
i młodość,� chociaż� starałem�się� ją�od-
suwać.�Chciałem�być� jak� inni�koledzy.�

Rodzina�zawsze�była�dla�mnie�podstawo-
wą�wartością.�nie�mogłem�się�pogodzić�
z myślą,�że�nie�będę�miał�własnej�rodziny.�

Po�trzeciej�klasie�liceum,�w czasie�wa-
kacji�Rodzice�pozwolili�mi�z kilkoma�ko-
legami�pojechać�na�oazę�do�księży�Chry-
stusowców�do�Mórkowa�koło�Poznania.�
Przełożonym�kleryków�był�także�Ksiądz�
pochodzący�ze�Starego�Sącza.�Podczas�
tej� oazy� oddałem� swoje� życie� w  Boże�
ręce,�zgodziłem�się�na�powołanie,�które�

wywiad z księdzem Leonem królczykiem
proboszczem parafii szczawa
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odczuwałem�w swoim�wnętrzu�od�daw-
na,�ale�które�starałem�się�dotąd�zagłuszyć.�
Potem�przyszła�klasa�maturalna�i były�
chwile�pokusy,�ucieczki�od�tej�decyzji.�
Ostatecznie� jednak� zdecydowałem� się�
pójść�za�głosem�powołania.

Po� zdaniu� matury� zgłosiłem� się� do�
Seminarium�Duchownego�w Tarnowie�
(w piątek,�w Uroczystość�najświętszego�
Serca�Pana�Jezusa).�Był�rok�1987.�Potem�6�
lat�studiów�filozoficznych�i teologicznych.�

Pracę�magisterską�miałem�zaszczyt�pisać�
pod�kierunkiem�znanego�naukowca�i teo-
loga�Księdza�Profesora�Michała�Hellera,�
laureata�nagrody�Tempeltona.�Rok�1993�
–�święcenia�kapłańskie�z rąk�Ks.�Bpa�Jó-
zefa�Życińskiego.�Potem�dwuletnia�pra-
ca�jako�katechety�w parafii�św.�Krzyża�
w Dębicy�i w Limanowej�–�Sowlinach.�
a następnie�praca�za�granicą�w Czechach�
i niemczech.

Co skłoniło księdza do wyjazdu za gra-
nicę?
�– Ksiądz�Biskup�Józef�Życiński�często�

przypominał� nam� klerykom� i  kapła-
nom�potrzeby�misji.�w wielki�Czwartek�
1996�r.�zostałem�przez�Księdza�Dzieka-
na�Porębę�posłany�do�katedry�na�Mszę�
św.�Krzyżma�–�czyli�Mszę�św.�odprawia-
ną�w wielki�Czwartek�do�południa,�pod-
czas�której�są�święcone�oleje�krzyżma,�
katechumenów�i chorych.�Ksiądz�Biskup�
Życiński�mówił�w kazaniu�o potrzebach�
misyjnych.�wielu�Biskupów�zwracało�się�
do�niego�z prośbą,�aby�posłał�im�swoich�
kapłanów.�Kilka�tygodni�wcześniej�sam�
odczuwałem�już�taką�potrzebę.�Zgłosiłem�
się�więc�telefonicznie.�Ksiądz�Biskup�za-
prosił�mnie�na�rozmowę�a następnie�za-
proponował�Brazylię,�ale�za�rok.�nie�mia-
łem�bowiem�sprecyzowanego�kierunku,�
dokąd�miałbym�się�udać.�Po�prostu�od-
dałem�się�do�dyspozycji�księdza�Biskupa�
na�rzecz�misji.�

w pierwszy�dzień�wakacji�Ksiądz�Bi-
skup�zadzwonił�z propozycja�wyjazdu�na�
pięć�lat�do�archidiecezji�Praskiej�w Cze-
chach,�ale� już�w tym�roku�(1996).�Zgo-
dziłem�się.�

Tak�więc�od�1�września�1996�r.�wraz�
z kolegą�księdzem�Józefem�łagowskim�
rozpoczęliśmy�naukę�języka�czeskiego.�
Po�trzech�miesiącach�zostaliśmy�posła-
ni�do�parafii.�

Moją� pierwszą� placówką� był� zespół�
sześciu�parafii�w Pradze.�Rozciągały�się�
one�od�Centrum�Pragi�aż�po�jej�obrzeża�
(dla�zorientowanych�od�narodni�Tridy�aż�
po�Cerny�Most).�na�tym�terenie�mieszka-
ło�ok.�150�tys.�ludzi,�na�co�było�nas�trzech�
księży,�z tego�jeden�chory.�Frekwencja�na�
niedzielnych�Mszach�św.�była�bardzo�ni-
ska�w sześciu�kościołach�ok.�sześciuset�
ludzi� łącznie.� Była� to� ogromna� próba,�
wielki�szok�dla�młodego�księdza�przyby-
łego�z Polski.�Oprócz�jazdy�tramwajami�
do�kościołów�często�odwiedzałem�cho-
rych,�którzy�sobie�tego�życzyli� i odpra-
wiałem�pogrzeby�po�całej�Pradze,�a tak-
że�katechizowałem�kilkoro�dzieci�w salce�
przy�parafii.

Po� roku� otrzymałem� probostwo�
w  trzech� małych� parafiach� 60� km� od�

Pragi,� z pięcioma� tysiącami� ludzi.�Zły�
stan�plebanii�nie�pozwalał�na�zamiesz-
kanie.�Mieszkałem�u organisty,�wynajmo-
wałem�jeden�pokój.�w ciągu�roku�dzię-
ki�życzliwości�kilku�parafian�udało�się�
wyremontować�mieszkanie�na�plebanii.�
w następnych�latach�dokonaliśmy�kapi-
talnego�remontu�XIX�wiecznej�plebanii.�
Stała�się�najpiękniejszym�budynkiem�na�
rynku.�Ciekawostką�jest,�że�jedna�z mo-
ich�parafii�–�Prcice�była�miejscem�uro-
dzenia�Biskupa�Franciszka�de�Paula�Mi-
steka,�który�w XIX�wieku�był�Biskupem�
diecezji�Tarnowskiej.�wówczas�południo-
wa�Polska�i Czechy�należały�do�austrii.�
Biskup�ten�swój�dom�rodzinny�zamienił�
na�szpital.�Do�dnia�dzisiejszego�służy�on�
jako�hospicjum.�Tam�również�odprawia-
łem�Msze�św.�dla�pacjentów.�

na� teren�moich�parafii�przyjeżdżało�
wielu�Prażaków,�tutaj�mieli�swoje�dom-
ki� wypoczynkowe.� Chyba� dwudziestu�
dorosłych�przygotowałem�do�chrztu�św.�
Udzieliłem� też�ok.� czterdziestu�pięciu�
ślubów� kościelnych� (w  ciągu� czterech�
lat).�Chyba�chcieli�mieć�młodego�księdza�
na�video.�wszystkie�dzieci�w wieku�dzie-
więciu�lat�chodziły�na�przygotowanie�do�
I Komunii�Świętej,�co�było�ewenemen-
tem.�Spotkałem�tam�wielu�wspaniałych�
ludzi,�chociaż�warunki�na�początku�były�
bardzo�trudne.�

Następnie Ksiądz pojechał do Niemiec… 
Jak do tego doszło?
�– Ksiądz�Biskup�Życiński,�jak�już�wspo-

mniałem,�posłał�nas�na�pięć�lat�do�Czech.�
Po�upływie�tego�okresu�zwróciliśmy�się�
do�obecnego�Księdza�Biskupa�wiktora�
Skworca�z chęcią�powrotu�do�diecezji.�
Ks.�Biskup�Skworc�zaproponował�nam�
na�pięć�lat�wyjazd�do�niemiec,�do�diece-
zji�Hildesheim.�Byliśmy�zbyt�młodzi,�aby�
wówczas�otrzymać�probostwo�w Polsce.�

No właśnie, co trzeba zrobić, żeby zo-
stać proboszczem?
�– w Diecezji�Tarnowskiej�trzeba�być�wi-

kariuszem�17–18�lat.�Dopiero�po�upływie�
takiego�okresu�można�otrzymać�probo-
stwo.�Droga�mojego�kolegi� i moja�były�
inne.�w wieku�czterech�lat�kapłaństwa�
zostałem�po�raz�pierwszy�proboszczem�
w Czechach.�

Jak potoczyły się dalsze losy Księdza?
�– Tak�więc�po�miesięcznym�urlopie�uda-

liśmy�się�z kolegą�do�niemiec,�do�diece-
zji�Hildesheim.�nowy�język�–�tym�razem�
zupełnie�obcy�i trudny.�Kurs�językowy�
siedmiomiesięczny� i  praca� wikariusza�
w Hanowerze�przez�rok,�potem�w trzech�
parafiach� koło� Helmstedt� a  następnie�

Uroczysta Msza św. podczas doroczne-
go Odpustu Partyzanckiego w szczawie
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probostwo�w Braunschweigu.�Ma-
jąc�więc�dziesięć�lat�kapłaństwa�zo-
stałem�po�raz�drugi�proboszczem.

Czym różniła się posługa Księdza 
w Czechach a w Niemczech?
�– Różnice�były�ogromne.�Trochę�

więcej�ludzi�niż�w Czechach,�ale�at-
mosfera�nie�tak�spontaniczna�i ser-
deczna.�warunki�materialne�bardzo�
dobre,�ale�ograniczona�możliwość�
głoszenia�prawd�Bożych,�miesza-
nie�się�świeckich�do�sposobu�spra-
wowania�Mszy�św.�i treści�kazań.�

Na czym polegało to mieszanie się 
świeckich do sposobu sprawowa-
nia Mszy św. czy do kazań?
�– Otóż�świeccy�usiłowali�wymóc�

na�mnie,�abym�nie�mówił�o wier-
ności� małżeńskiej,� bo� wielu� jest�
rozwiedzionych,�o potrzebie�łaski�
uświęcającej,�bo�wszyscy�chodzi-
li�do�Komunii�Świętej�a tylko�nie-
liczni�się�w ogóle�spowiadali.�Gru-
pa�liturgiczna�składająca�się�z kilku�
osób�układała�własne�modlitwy�do�
Mszy�św.,�czytania�z Pisma�Świę-
tego�zastępowano�jakimiś�historyjkami,�
a w najlepszym�razie�z Pisma�św.�wy-
kreślano�te�fragmenty,�które�się� im�nie�
podobały,�np.�o grzechu�czy�sądzie�sta-
tecznym,�o karze.�aż�wreszcie�chciano�
tańczyć�podczas�Mszy�św.�Faktem�jest,�że�
niektórzy�księża�pozwalali�na�tego�typu�
nadużycia�w liturgii.�Można�powiedzieć,�
że�część�z tych�nadużyć�była�powszechna�
w diecezji�Hildesheim.�

Stolica�apostolska�wiele�razy�zwracała�
uwagę�biskupom�i księżom�na�bezwzględ-
ny�obowiązek�trzymania�się�norm�litur-
gicznych,�czyli�ogólnie�mówiąc�Mszału.�

w trosce�o zbawienie�własne�i powie-
rzonych� mi� parafian� przypomniałem�
o tych�normach.�Kiedy�jednak�nie�otrzy-
małem�odpowiedniego�wsparcia�ze�stro-
ny�przełożonych�niemieckich,�wiedzia-
łem,�że�trzeba�odejść.�

To znaczy wrócić do Polski?
�– Tak.�Tutaj�przecież�jest�moje�miejsce.�

Stąd�wyszedłem.�Chociaż�Bóg�mi�świad-
kiem,�że�z całych�sił�starałem�się�służyć�
Bogu�i  ludziom�wszędzie,�gdzie�praco-
wałem:�w Polsce,�Czechach�i niemczech.�

Jak wyglądały dalsze losy Księdza?
�– Po�powrocie�do�Polski�Ksiądz�Biskup�

Skworc�skierował�mnie�do�parafii�Gry-
bów,� abym� przywykł� do� nowych� wa-
runków.�Miałem�bowiem�trzynaście�lat�
kapłaństwa,�z czego�dziesięć�spędziłem�
poza�granicami�kraju.�

Czego Księdzu najbardziej brakowało 
za granicą?
�– Zrozumienia�i normalnego�duszpaster-

stwa:�dzieci,�młodzieży,�dorosłych,� tej�
trudnej�pracy,�ale�dającej�wiele�kapłań-
skiej�radości.�

Jakie były Księdza odczucia po powro-
cie do Polski?
�– Podstawowe� odczucie� streściłbym�

w ten�sposób:�Polska�się�zmieniła�i ja�się�
zmieniłem.�Zastałem�mniej�serdeczności�
i zaufania�do�księdza�niż�to�było�przed�
dziesięciu�laty.�Sam�byłem�zmęczony�za-
granicznymi�doświadczeniami�i postano-
wiłem�sobie�przed�Bogiem,�że�na�ile�mi�
sił�starczy,�nie�pozwolę�aby�tak�zniszczo-
no�Kościół�jak�za�granicą.�To�znaczy,�że�
ludzie�depczą�Boże�przykazania�a księżą�
milczą,�albo�mówią�co�się�komu�podo-
ba,�chociaż�są�pasterzami�i nikt�ich�nie�
zwolnił�z odpowiedzialności�głoszenia�
nauki�Bożej.�Księża�mają�głosić�Słowo�
Boże� i podobać� się�Bogu,� jak�prorocy,�
a nie�być�fałszywymi�prorokami,�którzy�
chcą�przypodobać�się�ludziom�i mówią,�

co�się�ludziom�podoba,�a zaniedbują�na-
woływanie�do�nawrócenia�i pokuty,�bez�
czego�nie�ma�zbawienia.

Myślę,�że�Kościół�w Polsce� jest�dziś�
konfrontowany�z tym�samym�problemem�
co�na�Zachodzie.�Mam�jednak�nadzieję,�
że�wytrzyma�napór�i pozostanie�Chry-
stusowi�wierny,�a przez�to�będzie�nadal�
ludziom�wskazywał�drogę�do�nieba.�

Po roku otrzymał Ksiądz probostwo. Czy 
probostwo w takiej parafii jak Szczawa 
jest trudnym zadaniem?
�– Zadaniem� proboszcza� jest� przede�

wszystkim�troska�o zbawienie�powierzo-
nych�mu�parafian�i własne.�To�odpowie-
dzialne�zadanie�i bardzo�trudne.�Trudne�
są�szczególnie�początki.�Trzeba�się�wza-
jemnie�poznać� i nauczyć�rozumieć�nie�
tylko�to�co�wypowiedziane�ale�głównie�to�
czego�nikt�nie�wyartykułował.�Jeśli�jed-
nak�uświadomimy�sobie,�że�w parafii�Pan�
Bóg� jest�najważniejszy,�ponieważ�bar-
dzo�nas�kocha�i wszystko�Mu�zawdzię-
czamy,�drugorzędne�sprawy�ustąpią�tym�
zasadniczym.�

Co cieszy Księdza w parafii a co smuci?
�– Cieszy�każde�dobro,�nieraz�niewidocz-

ne,� ale� przecież� obecne� w  rodzinach,�
w zaangażowaniu�różnych�osób�i grup�
w  życie� parafialne.� Dobro� jest� ciche,�

Prymicje

 
Księża mają głosić Słowo Boże 
i podobać się Bogu, jak proro-
cy, a nie być fałszywymi pro-
rokami, którzy chcą przypo-
dobać się ludziom…
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normalne,�dlatego�nie�zawsze�dostrzegal-
ne.�Zło,�ponieważ�jest�nienormalne�rzuca�
się�w oczy.�Smuci�mnie�zło.�Dlatego�mo-
dlę�się�kiedy�je�widzę�lub�czuję.�Modlę�się�
za�ludzi,�aby�mu�nie�ulegali.�

Jak Ksiądz widzi relacje Państwo – Ko-
ściół także w tym małym, lokalnym wy-
miarze?
�– Relacje�Państwo�–�Kościół�cechuje�au-

tonomia�i współpraca�a reguluje�je�kon-
kordat.�w lokalnym�wymiarze�–�„pomię-
dzy�wójtem�a plebanem”�–�relacje�powinny�
być�podporządkowane�dobru�wspólnemu�
danej�społeczności.�Tym�dobrem�wspól-
nym�jest�powodzenie�ziemskie�(„sprawa�
wójta”)�i szczęście�niebieskie�(„sprawa�ple-
bana”)�członków�danej�społeczności.�Do-
bro�wspólne�wymaga�współpracy�władzy�
świeckiej�i duchowej.�włada�świecka�po-
winna�wspierać�Kościół,�ponieważ�oby-
watele� wychowywani� w  duchu� posłu-
szeństwa�przykazaniom�Bożym�uczciwie�
pracują,� zachowują� zasady� sprawiedli-
wości�i miłosierdzia�(caritas).�wspólnota�
świecka�złożona�z prawdziwie�wierzących�
ludzi�jest�skarbem�dla�władzy�świeckiej.�
Dlatego�przed�wojną�i w czasach�odległych�
była�ścisła�współpraca�między�„wójtem�
a plebanem”,�między�wójtem�a probosz-
czem.�niestety�po�wojnie�komuniści�pró-
bowali�oderwać�człowieka�od�Boga�i dla-
tego�walczyli�z Kościołem.�

Dzisiaj�żyjemy�w czasach�postkomu-
nistycznych.� wielu� przedstawicielom�

władzy�pozostały�we�krwi�stare�i trzeba�
podkreślić�bardzo�szkodliwe�przyzwy-
czajenia�zwalczania�Boga�i Jego�Kościo-
ła�w życiu�publicznym.�Proces�ten�przy-
biera�różne�oblicza�od�oschłości,�poprzez�
ukrytą�niechęć,�do�otwartej�walki�prze-
ciwko� Kościołowi� ze� starymi� hasłami�
wolności�na�transparentach.�Duża�gru-
pa�polityków:�tych�wielkich�z telewizji�
i małych�z lokalnych�środowisk�próbuje�
wykorzystać�Kościół�dla�zdobycia�elek-
toratu.�Zawsze�są�na�uroczystościach�ko-
ścielnych,�ale�rzadko�robią�cokolwiek�dla�
spraw�Bożych:�np.�nie�bronią�życia�nie-
narodzonych,�są�za�eutanazją,�odrzucają�
święto�Trzech�Króli,�a rękami�i nogami�
bronią�1 Maja.�Te�postawy�są�godne�po-
tępienia.� Jeżeli�komuś�zależy�na�praw-
dziwym�dobru�obywateli�i dlatego�chce�
władzy�cywilnej,�będzie�współpracował�
z Kościołem.�Kto�próbuje�odrzucić�Boga�
i Kościół,�to�jakby�chciał�odcinać�rośli-
nę�od�jej�korzeni.�Taka�roślina�musi�zgi-
nąć.�Taki�system�upada.�Dlatego�upadł�
komunizm.�

Jeżeli�ktoś�sprzeciwia�się�władzy�du-
chowej,�zawsze�ma�coś�na�sumieniu.�naj-
częściej�to�ci,�co�próbują�ubijać�prywatny�
interes�nie�licząc�się�z dobrem�wspólnym,�
ze� szczęściem�doczesnym� i wiecznym�
swoich�współobywateli.

Pan� Bóg� pragnie� szczęścia� człowie-
ka.�Trzeba�kroczyć�drogami�Jego�przy-
kazań�tak�w sprawach�duchowych,� jak�
i świeckich.

Jakie plany na przyszłość?
�– Robić�wszystko,� co� służy�zbawieniu�

parafian:�modlitwa,�udzielanie�sakramen-
tów�św.,�głoszenie�słowa�Bożego.

w  sprawach� materialnych� kontynu-
ować�prace�poprzedników:�śp.�Ks.�Pra-
łata� edwarda� Fąfary,� Ks.� Zygmunta�
warzechy,� tzn.�dokończyć�poszerzenie�
cmentarza,�dokończyć�prace�w kościele�
i wokół�kościoła�oraz�plebanii.�w kwiet-
niu�br.�planuję�wznowić�Festiwal�Piosen-
ki�Partyzanckiej.�Udział�w jego�organiza-
cji�zapowiedziała�Kancelaria�Prezydenta�
i Posłowie�RP.

najważniejsze�jest�jednak�zbawienie�–�
Kościół�duchowy�w sercach�ludzi.�w die-
cezji�Hildesheim,�gdzie�pracowałem,�za-
mykają�połowę�kościołów,�bo�są�puste,�
nie�ma�wiernych.�Zaniedbano�bowiem�
głoszenia� ewangelii� –� budowania� Ko-
ścioła�żywego�w ludzkich�sercach.�Dla-
tego�świątynie�z kamienia�są�dzisiaj�im�
niepotrzebne.

Bogu i Matce Najświętszej zawierzam 
przyszłość powierzonej mi wspólnoty 
parafialnej w Szczawie!

Dziękuję za rozmowę.

M. Marek

Boże Ciało – niemcy
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Pani przewodnicząca, proszę się nam 
przedstawić?
�– nazywam�się�Krystyna�Faron,�jestem�

rodowitą�zbludzanką.�Ukończyłam�szkołę�
gastronomiczną�w Krościenku.�w swoim�
wyuczonym�zawodzie�przepracowałam�
w sumie�30�lat.�Pracowałam�kolejno�w re-
stauracji�„Kiczora”�w Szczawie,�w restau-
racji�„Jodełka”�w Kamienicy,�przedszko-
lach�w Kamienicy�i Zbludzy,�a ostatnio�
w Szkole�Podstawowej�w Zbludzy.�Razem�
z mężem�Tadeuszem�prowadzimy�gospo-
darstwo�rolne.�Mamy�troje�dzieci�i troje�
wnucząt�–�dwie�wnuczki�i jednego�wnuka.

Pani Krysiu, Koła Gospodyń Wiejskich to 
chyba jedyne organizacje feministyczne 
działające w naszej gminie?
�– Tak,� obecnie� Koła� Gospodyń� wiej-

skich�działają�w każdej�z pięciu�miejsco-
wości�naszej�gminy.�Świadczy�to�o za-
angażowaniu�kobiet�w życie�kulturalne�
naszej�lokalnej�społeczności.�a czy�one�
są�organizacjami�feministycznymi,�chy-
ba�nie�w stu�procentach,�bo�przy�KGw�
w Kamienicy�jest�męska�kapela,�a u nas�
jednym�z członków�KGw�w Zbludzy�jest�
mężczyzna.

KGW w Zbludzy to kawał historii, proszę 
mi o nim coś powiedzieć?
�– KGw�w Zbludzy�powstało�w�1950�r.�

przy�Gminnej�Spółdzielni�Związku�Sa-
mopomocy�Chłopskiej�w Kamienicy.�na-
stępnie�działało�pod�patronatem�Kółka�
Rolniczego�w �Kamienicy.�Od�lat�90�–�
tych�nasze�działania�koordynuje�Gmin-
ny�Ośrodek�Kultury�w Kamienicy.�Przez�
ten�czas�przewinęło�się�wiele�członkiń.�
Pierwszą�przewodniczącą�była�Rozalia�
Sopata.�Od�1980�–�2008�funkcje�prze-
wodniczącej�pełniła�Maria�Miśkowicz.�
wcześniej�były�organizowane�różne�kur-
sy�szycia,�gotowania,�pieczenia,�szydełko-
wania�oraz�robienia�swetrów�i skarpet�na�
drutach.�a obecnie�zajmujemy�się�życiem�
kulturalnym�i kulinarnym�naszej�wsi.

Czyli w tym roku KGW w Zbludzy będzie 
miało 60 lat?
�– Tak�się�składa,�że�przed�tą�rozmową�

przeglądałam�kronikę�koła�i tak�wycho-
dzi,�że�w tym�roku�rzeczywiście�wypada�
jubileusz�60�–�lecia�naszego�koła.�Przy-
słowie�mówi,�że�po�kopie�to�po�chłopie,�
ale�dotyczy�ono�tylko�mężczyzn,�bo�nasze�
koło�mimo�tego�wieku�dobrze�się�trzyma.

Dobrze się trzyma i prowadzi bogatą 
działalność artystyczną, a kiedy się ona 
rozpoczęła?

�– w roku�2002�zaczęły�się�nasze�pierw-
sze� występy� artystyczne,� było� to� na�
I  Przeglądzie� Dorobku� Kulturalnego�
i Kulinarnego�KGw�w Szczawie� i  tak�
już�co�roku�były�gdzieś�wyjazdy.�Scen-
ki�artystyczne�pomaga�nam�przygotować�
pani�anastazja�wojcieszak.�na�początku�
zostałyśmy�zaproszone�do�teatru�„eL–
JOT”�w Krakowie� z programem�„Za-
pusty�góralskie”.�Trzy�razy�nasze�koło�
było�w Czarnym�Dunajcu�na�„Przepa-
trzowinach�Teatrów�Regionalnych�Ma-
łopolski”.�Zostaliśmy�tam�nagrodzone,�
srebrną� maską� (II� miejsce)� i  dwiema�
brązowymi.�występowałyśmy�także�w  �
Bukowinie� Tatrzańskiej,� zdobywając�
tam�drugie�miejsce.�Z przedstawieniem�

„Kumotry”�występowaliśmy�w Piwnicz-
nej�oraz�w Starej�Lubowni�na�Słowacji.�
Dwa�razy�na�przeglądzie�KGw�powia-
tu� limanowskiego�zdobyłyśmy�drugie�
miejsca.�nagradzane�także�byłyśmy�na�
Konkursie�Muzyk,�Śpiewaków�Ludo-
wych� i  Drużbów� weselnych� w  Pode-
grodziu�i �Słazie�Limanowskiej.�Z naszą�
kuchnią�regionalną�byliśmy�zaś�w Bobo-
wej� i  trzy�razy�w Miasteczku�Galicyj-
skim�w nowym�Sączu,�a  także�w Ko-
mornikach�koło�Poznania.�nasze�koło�
jest�również� laureatem�konkursu�kuli-
narnego�„Małopolski�Smak”�w ten�spo-
sób�rozsławiamy�naszą�piękną�Gminę�
Kamienicę.

Udział w finale konkursu „Małopolski 
Smak” był wielkim wyróżnieniem dla 
Waszego koła oraz dużą promocją na-
szej gminy, proszę nam o tym coś wię-
cej opowiedzieć?

�– Tak�się�złożyło,�że�w roku�2008�zosta-
łyśmy�zaproszone�na�półfinał�konkursu�
kulinarnego�„Małopolski�Smak”�w no-
wym�Sączu.�Do�konkursu�przygotowa-
łyśmy�zraziki�z kaszą�gryczaną�i sosem�
grzybowym�i  to�danie�zdobyło�pierw-
sze�miejsce,�a zarazem�zostałyśmy�za-
kwalifikowane�do�finału�tego�konkursu,�
który�odbył�się�w Krakowie�na�Placu�
wolnic�i trwał�dwa�dni.�Udział�w �tym�
finale�spowodował,�że�nasze�koło� jest�
znane�na�terenie�małopolski�i zaprasza-
ne�między� innymi�przez�Urząd�Mar-
szałkowski�na�różnego�rodzaju�uroczy-
stości�i imprezy.�

„Małopolski Smak” zaowocował także 
udziałem Waszego koła w nagraniu te-
lewizyjnego programu kulinarnego oraz 
udziałem w kiermaszu przedświątecz-
nym, proszę opowiedzieć o waszych wo-
jażach?
�– 29� listopada� 2009� r.� został� nagrany�

przez�Telewizję�Kraków�program�o ob-
rzędach�wigilijnych�w naszej�gminie.�na-
sze�koło�przygotowywało�w nim�pierogi�
z wędzonymi�śliwami�i krupy�ze�śliwami.�
Było�to�gotowane�w restauracji�„Młyn’�
w Kamienicy.�Oprócz�tego�14�grudnia�na-
grywany�był�z moim�udziałem�w restau-
racji�„wesele”�w Krakowie�program,�któ-
rego�tematem�był�stół�świąteczny,�było�to�
połączone�ze�spotkaniem�z panem�Mar-
kiem�nawarą�marszałkiem�wojewódz-
twa�małopolskiego.�a 21�grudnia�podczas�

wywiad z panią krystyną Faron 
Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Zbludzy
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kiermaszu�przedświątecznego�na�Rynku�
Głównym�w Krakowie�były�serwowane�
i sprzedawane�przez�nasze�koło�potrawy�
świąteczne,�które�cieszyły�się�bardzo�du-
żym�powodzeniem.�Poza�tym�krakowia-
nom�i turystom�opowiadałyśmy�o pięknej�
naszej�Gminie�Kamienica.

Z jakimi organizacjami współpracujecie?
�– Pierwszy�to�jest�GOK�w Kamienicy,�

który�nas�mobilizuje�do�pracy.�następ-
nie�Urząd�Gminy�w Kamienicy�i tu�przy�
okazji�chciałabym�bardzo�podziękować�
panu�wójtowi�władysławowi�Sadowskie-
mu�za�zorganizowanie�transportu�na�na-
sze�wyjazdy�na�festiwale�smaków�do�no-
wego�Sącza�i Krakowa.�Dziękuję�straży�

pożarnej�w Zbludzy�za�udostępnienie�sali�
na�różne�spotkania�oraz�pomieszczenia�
na�magazynowanie�talerzy,�bo�prowadzi-
my�wypożyczalnie�naczyń.�Dobrze�ukła-
da�się�nam�współpraca�z innymi�Koła-
mi�Gospodyń�wiejskich�naszej�gminy,�
z którymi�organizowane�są�wspólne�wie-
czorki�w Zalesiu,�Kamienicy,�Zasadnem�
i Szczawie.

Pani Krysiu, czy ma pani receptę na 
przyciągnięcie młodych gospodyń do 
waszego koła?
�– Ciężko�jest�namówić�młode�gospody-

nie�do�naszego�koła,�bo�pracują�zawodo-
wo�lub�wychowują�małe�dzieci.�ale�może�
da�się�kogoś�namówić,�każda�nowa�twarz�
będzie�mile�widziana.�Czasem�złożą�się�
nam�dwa�wyjazdy�na�jeden�dzień�i trud-
no�się�podzielić,�dlatego�bardzo�chętnie�
powiększymy�grono�naszego�koła.�Koło�

nie�jest�liczne,�ale�cieszymy�się�że�mamy�
jednego� rodzynka,� naszego� gazdę� na�
przeglądy�kulturalne,�pana�Mieczysława�
Franczyka.�Jest�on�niezawodny�i zawsze�
możemy�na�niego�liczyć,�a ponadto�swoją�
postawą�i poczuciem�humoru�uprzyjem-
nia�nam�czas.

Czego Wam życzyć na kolejne dni i mie-
siące tego roku?
�– nie�jest�tak�źle,�ale�zawsze�może�być�le-

piej,�byle�dalej�tak�nam�się�dobrze�współ-
praca�układała�w naszym�kole�i różnymi�
organizacjami,�do�których�zwracamy�się�
czasem�o pomoc.�Przecież�my�nie�tylko�
reklamujemy�nasze�koło,�ale�również�pro-
mujemy�naszą�gminę�Kamienicę.

Dziękuję za rozmowę.

M. Marek

W karczmie MŁYn podczas nagrania 
programu telewizyjnego
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Praca w Sejmie RP
Poseł� Bronisław� Dutka� uczestniczył�
czynnie� w  54� posiedzeniach� Sejmu,�
w  190� posiedzeniach� Komisji� Samo-
rządu�Terytorialnego�i Polityki�Regio-
nalnej�oraz�219�posiedzeniach�Komi-
sji� Infrastruktury.�Podczas�posiedzeń�
plenarnych�43�razy�występował�z Try-
buny�Sejmowej,�najczęściej� jako�Poseł�
sprawozdawca� ważnych� ustaw� mają-
cych�służyć�nie�tylko�wszystkim�Pola-
kom�tu� i  teraz,� lecz� także�następnym�
pokoleniom.

Jako� Poseł� RP� pełni� funkcję� prze-
wodniczącego�Komisji�Samorządu�Te-
rytorialnego� i  Polityki� Regionalnej,�
jest� członkiem� Komisji� Infrastruktu-
ry�oraz�uczestniczy�w pracach�Komi-
sji� wspólnej� Rządu� i  Samorządu� Te-
rytorialnego.� Przewodniczy� grupie�
parlamentarnej�polsko–koreańskiej,�zo-
stał�wiceprzewodniczącym�grupy�par-
lamentarnej� polsko–brytyjskiej� oraz�

polsko–indonezyjskiej.� Pełni� także�
funkcję�zastępcy�przedstawiciela�Dele-
gata�Sejmu�i Senatu�RP�do�Zgromadze-
nia�Parlamentarnego�naTO.

najwięcej� satysfakcji� sprawia� po-
słowi�przewodnictwo�w Komisji�Sa-
morządu�Terytorialnego�i Polityki�Re-
gionalnej,� z  racji� tej�Poseł�Bronisław�
Dutka�bierze�czynny�udział�w przygo-
towywaniu�przepisów�prawa.�współ-
pracuje�także�z samorządami�europej-
skimi� w  celu� zasięgnięcia� ich� opinii�
i wypracowaniu�dla�naszego�ustawo-
dawstwa�najlepszych�rozwiązań�praw-
nych.�Brał�udział�w wielu�pracach� le-
gislacyjnych,�dotyczących�m.in.�ustawy�
o dochodach�jednostek�samorządu�te-
rytorialnego,�wojewodzie,�dochodach�
w systemie�oświaty,� a  także�zmianie�
prawa�kreowania�inwestycji�w gminach�
uzdrowiskowych,�czy� też�o  funduszu�
społecznym.

Praca w okręgu
Jako�poseł�Ziemi�Limanowskiej�może�po-
szczycić�się�wieloma�sukcesami.�Dzięki�
jego�zasługom�sprawa�drogi�krajowej�nr�28�
ruszyła�z miejsca.�Sam�powiedział�„na�to�
trzeba�czasu”,�to�inwestycje,�na�których�re-
alizację�potrzeba�wiele�lat.�Jeśli�doprowa-
dzi�do�ich�finału,�jego�zasługi�dla�naszego�
regionu�będą�nieocenione.�Jemu�także�za-
wdzięczamy�utworzenie�Specjalnej�Stre-
fy�ekonomicznej�w Sowlinach,�mającej�na�
celu�złagodzenie�bezrobocia�strukturalne-
go,�poprzez�zagwarantowanie�przedsię-
biorcom�korzystnych�warunków�do�pro-
wadzenia�działalności.�Dzięki�staraniom�
Posła�została�utworzona�filia�Uniwersy-
tetu�Pedagogicznego�w Limanowej,�był�to�
krok�w przyszłość,�inwestycja�w potencjał�
ludzki,�który�w przyszłości�zaowocuje�in-
nowacyjnością�w naszym�regionie.�

Jako�przedstawiciel�wyborców�stara�się�
w sposób�sumienny�wykonywać�swoje�obo-
wiązki.�Świadectwem�jego�pełnego�zaan-
gażowania�w wypełnianiu�misji�poselskiej�
jest�liczba�interpelacji�i  interwencji,�któ-
re�najlepiej�obrazują�pracę�Posła�w Broni-
sława�Dutki�w swoim�okręgu�wyborczym.

opracowanie: biuro poselskie posła  
Bronisław Dutki

Parlament na półmetku
Minęła pierwsza połowa VI kadencji sejmu RP. Czas na podsu-
mowanie pracy posła Bronisława Dutki w pierwszej połowie ka-
dencji.

Hazard w Sejmie…
wydarzenia,�którymi�ostatnio�żyła�cała�
Polska,� to� głównie� afera� hazardowa,�
w  której� wysoko� postawieni� politycy�
Platformy�pokazali�standardy�tworzenia�
prawa�i lobbingu�przy�powstawaniu�i blo-
kowaniu�ustaw.�

w związku�z tym�powołano�komisję�do�
zbadania�wątków�afery.

Dla� uspokojenia� nastrojów� społecz-
nych�rząd�przedłożył�nową�ustawę�re-
gulującą�rynek�hazardu�w Polsce.�Sejm�
przyjął�ją�w ciągu�3�dni.

w imieniu�Klubu�PiS�brałem�udział�
w  omawianiu� wątpliwych� zapisów� tej�
ustawy�ze� stroną� rządową� reprezento-
waną� przez� M.� Boniego.� Ostatecznie�
przyjęty�projekt�stawia�jednak�w pozy-
cji�uprzywilejowanej�firmy,�które�otrzy-
mały�licencje�na�sadowienie�automatów�
typu:�„Jednoręki�Bandyta”�za�rządów�PO.�
Ponieważ�zakaz�udzielania�nowych�po-
zwoleń�na�tę�działalność�spowoduje,�że�
na�gasnącym�rynku�najdłużej�funkcjo-
nować�będą�firmy,�które�uzyskały�licen-
cje�od�obecnego�rządu.�Przeforsowano�też�
zmniejszenie�monopolu�Państwa�w za-
kresie�urządzania�gier�videoloterii.�

W regionie…
Mając� na� względzie� konieczność� po-
dejmowania�działań�poprawy�stanu� li-
manowskich� dróg,� doprowadziłem� do�
spotkania�w warszawie�Burmistrza�Li-
manowej�z prezesem�Generalnej�Dyrek-
cji�DKia.�

Rozmowa�z�L.�witeckim�okazała�się�
sukcesem.�Padła�deklaracja�o przeznacze-
niu�20�mln�zł�na�remont�dróg�krajowej�nr�
28,�przebiegającej�przez�Limanową.�Prio-
rytetowymi�inwestycjami�będą:�budowa�
ronda�w Sowlinach�oraz�remont�ulic:�Pił-
sudskiego�i Kościuszki.�O innych,�kluczo-
wych�dla�naszego�regionu�rozwiązaniach,�
o których�dyskutowaliśmy�z Panem�pre-
zesem,�przeczytają�Państwo�w artykule�
„Dziennika�Polskiego”�na�mojej�stronie�
internetowej:�www.janczyk.pl/prasa.

w  minionym� czasie� moja� praca� po-
selska� nie� dotyczyła� wyłącznie� spraw,�
których� rezultaty� mogą� przynieść� za-
uważalne�dla�społeczności�korzyści.�Po�
wyjściu�na�jaw�nieprawidłowości�w pra-
cy�jednej�z  limanowskich�kancelarii�fi-
nansowo� –� ubezpieczeniowych,� które�
doprowadziły� do� utraty� oszczędności�
przez�wielu�mieszkańców,�postanowiłem�

interweniować� u  Ministra� Finansów�
w tej�sprawie.�Kierowało�mną�przeko-
nanie,�że�trzeba�wyjaśnić,�czy�działające�
w Polsce�tego�typu�firmy�inwestycyjne�są�
objęte�wystarczającym�nadzorem,�a pie-
niądze�ludzi�zbierane�na�czarną�godzinę�
wystarczająco�bezpieczne.�

Treść�powyższego�zapytania�oraz�mo-
ich�wystąpień� sejmowych�znajdą�Pań-
stwo�na�stronie:�www.janczyk.pl.�

Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP
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w gronie  
wyróżnionych
Jan Puchała jednym z  trzech 
najbardziej podziwianych sta-
rostów w Polsce

nagrody�InnOwaTOR�2009�dla�najlep-
szych�samorządowców�rozdane!�3�grud-
nia�2009�r.�w warszawie�odbył�się�finał�
trzeciej�edycji�projektu�Innowator�Dni�
Samorządu.�nominację�do�pierwszej�trój-
ki�w kategorii�„najbardziej�Podziwiany�
Starosta�w Polsce”�otrzymał�Jan�Puchała�
Starosta�Limanowski.

w  konkursie� na� najbardziej� Podzi-
wianych�Samorządowców�wyboru�lau-
reatów�dokonało� środowisko�samorzą-
dowe.�Głosy�oddawały�osoby,�stojące�na�
czele�jednostek�samorządowych�–�wójto-
wie,�burmistrzowie,�starości,�prezydenci�
i marszałkowie.�

nagroda�Innowator�wyróżnia�osobę,�
która�za�dokonania�w swojej�jednostce�sa-
morządowej�cieszy�się�największym�po-
dziwem�środowiska.�

Promocja�jednostki�samorządowej�jest�
symbolem�przedsiębiorczości�władz�sa-
morządowych,�zwiększa�także�jej�szanse�
rozwojowe,�a co�za�tym�idzie�wszystkich�
pozostałych�jednostek.

Przedstawiciele�lokalnych�władz�samo-
rządowych�z terenu�Powiatu�Limanow-
skiego�zgłosili�do�projektu�najbardziej�
Podziwianych�Samorządowców�–� Jana�
Puchałę�Starostę�Limanowskiego.

w  wybranej� argumentacji� samorzą-
dowców�możemy�przeczytać�m.in.:� (…)�
„Pan Jan Puchała zasługuje na nagrodę IN-
NOWATOR 2009 w kategorii Najbardziej Po-
dziwiany Starosta, ponieważ jest osobą, która 
za dokonania w swojej jednostce samorządowej 
cieszy się wielkim podziwem środowiska.(…).”

Organizatorem� projektu� Innowa-
tor� Dni� Samorządu� jest� Centrum� im.�
adama�Smitha�oraz�agencja�PR�MMT�
Management.�

„Amicus Hominum” 2009  
dla Tomasza Krupińskiego

Kapituła�IV�edycji�nagrody�Samorządu�
województwa�Małopolskiego�„amicus�
Hominum”�wybrała� laureatów�konkur-
su.�nagroda�Samorządu�województwa�
Małopolskiego� dla� Osób� Działających�
na�rzecz�Dobra�Innych�„amicus�Homi-
num”�ustanowiona�została�w 2006�roku �
w celu�wyróżnienia�osób�prywatnych,�
które� swoją� bezinteresowną� aktywno-
ścią�wspierają�realizację�ważnych�celów�
społecznych.

na�posiedzeniu�kapituła�wyłoniła�oso-
by,�które�wyróżniły�się�bezinteresowną�
pracą�na�rzecz�innych.�w gronie�nagro-
dzonych�znalazła�się�osoba�szczególnie�
związana� z  Powiatem� Limanowskim�

–�lekarz,�opiekun�pielgrzymek�osób�nie-
pełnosprawnych� do� Lourdes,� założy-
ciel�Stowarzyszenia�Ochrony�i Promo-
cji�Zdrowia�w Szczyrzycu,�Maltańczyk,�
opiekun�młodzieży,�społecznik,�a także 
wiceprzewodniczący�Rady�Powiatu�Li-
manowskiego�Tomasz�Krupiński,�który�
został� laureatem�w kategorii� „ochrona�
zdrowia”.

nagroda� „amicus� Hominum”� czyli�
„Przyjaciel�Ludzi”�ma�charakter�hono-
rowy�i przyznawana�jest  �w sześciu�ka-
tegoriach.�wręczenie�nagród�dla� laure-
atów�i wyróżnionych�nastąpiło�podczas�
grudniowego� spotkania� opłatkowego�
w Urzędzie�Marszałkowskim�wojewódz-
twa�Małopolskiego.

Karetki dla Szpitala  
w Limanowej

Dwie�nowe�karetki�trafiły�do�Szpitala�Po-
wiatowego�w Limanowej.�Piękne�volks-
wageny� z  pełnym� wyposażeniem� me-
dycznym�kosztowały�936� tys.� zł,� przy�
czym�udało�się�na�nie�pozyskać�dofinan-
sowanie�w kwocie�660�tysięcy�złotych�ze�
środków�europejskiego�Funduszu�Roz-
woju�Regionalnego�w ramach�Programu�
Infrastruktura� i Środowisko,�pozostałe�
środki�dołożył�szpital.

Tym� samych� Kolumna� Transportu�
Sanitarnego�przy�Szpitalu�Powiatowym�
w Limanowej�stała�się�jedną�z najlepiej�
doposażonych,�na�dzień�dzisiejszy�posia-
da�20�karetek,�z czego�18�jest�nowych.

D. Jasica
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Jako� duchowego� przewodnika� człon-
kowie� Szkolnego� Koła� Caritas� obra-
li�sobie�Ojca�Świętego�–�Jana�Pawła�II,�
który�w swoim�nauczaniu�wciąż�wołał�
o nową�wyobraźnie�miłosierdzia.�Czyli�
o dostrzeżenie�wszelkiego�rodzaju�bie-
dy,� tej�duchowej� i materialnej,� i przyj-
ście�z pomocą�ludziom,�którzy�tej�biedy�
doświadczają.

Pierwszą�akcją�przeprowadzoną�przez�
członków� Koła� było� rozprowadzenie�
świec,�jako�wigilijne�dzieło�pomocy�dzie-
ciom.�Z okazji�Świąt�Bożego�narodzenia�
młodzież�zorganizowała�również�kier-
masz�własnoręcznie�wykonanych�ozdób�
świątecznych.�

największą�akcją� jaką�udało�się�zor-
ganizować� członkom� Szkolnego� Koła�

Caritas�była�zbiórka�żywności.�Przez�dwa�
dni�zebrano�ponad�pół� tony�żywności,�
z czego�zrobiono�około�40�paczek�świą-
tecznych�dla�najuboższych�rodzin�i osób�
samotnych�z naszej�parafii.�

Korzystając z okazji pragniemy wyrazić na-
szą szczególną wdzięczność właścicielom skle-
pów: Groszek, Grabiec i Centrum w Kamienicy 
za życzliwość i pomoc w zorganizowaniu zbiór-
ki żywności. Wyrazy wdzięczności pragniemy 
również wyrazić wszystkim ludziom – naszym 
parafianom, którzy poprzez swój dar pomogli 
ludziom, będącym w potrzebie, przeżyć rado-
śniej Święta Bożego Narodzenia. Wszystkim 
za wszystko – Bóg zapłać!

Ks. Paweł

Powstanie szkolnego 
koła caritas

Dziękujemy�Bogu�za�przywilej�niepo-
kalanego�Poczęcia,� jakim�obdarzył�po-
korną�dziewczynę�z nazaretu,�czyniąc�
Ją�jednocześnie�„pełną�łaski”�i gotową�na�
przyjęcie�Zbawiciela� świata.�niepoka-
lana�prowadzi�nas�po�drogach�życia�do�
światła�wiary,�sama�będąc�najdoskonal-
szym�wzorem�świętości.�Patronuje�także�
wszystkim,�którzy�z ufnością�chcą�po-
dążać�za�nią�w łączności�z Chrystusem.�
w szczególny�sposób�jest�Patronką�Zgro-
madzenia�Sióstr�Służebniczek�najświęt-
szej�Maryi�Panny�niepokalanie�Poczętej,�
które�8�grudnia�obchodzą�święto�tytułu�
Zgromadzenia.

Tego�dnia�w naszym�kościele�parafial-
nym�została�odprawiona�uroczysta�Msza�
św.�w intencji�sióstr�pracujących�w na-
szej�parafii�i całego�Zgromadzenia�Słu-
żebniczek�nMP�nP,�której�przewodni-
czył�Proboszcz�ks.� Jan�Betlej.�Podczas�
Mszy� św.� uroczyście� przyjęto� do� pa-
rafialnej�wspólnoty�Dziewczęcej�Służ-
by� Maryjnej� –� 14� nowych� dziewcząt.�
Dziewczęta�zrzeszone�w DSM�starają�
się�naśladować�Maryję�w Jej�posłuszeń-
stwie,� czystości,�gorliwym�spełnianiu�

swoich�obowiązków.�Modlą� się� też�za�
parafię,�kapłanów,�osoby�konsekrowa-
ne,� tworząc� różę� różańcową.�na�coty-
godniowych�spotkaniach� formują� swą�
osobowość�w duchu�maryjnym,�przygo-
towują�się�także�do�czytania�Słowa�Bo-
żego�w niedziele�i święta.�Chętnie�biorą�
udział�w uroczystościach�parafialnych,�
procesjach,�nabożeństwach.�Pomagają�

też�w pracach�parafialnych,�przy�rozno-
szeniu�opłatków,�czy�świątecznych�upo-
minków�dla�starszych.

Obecnie�do�DSM�należy�35�dziewcząt�
ze�szkoły�podstawowej�z naszej�parafii,�
a opiekę�nad�nimi�sprawuje�s.�Barbara�
nowak.�Dziękując�Bogu�za�Maryję�nie-
pokalaną,�dziękujmy�także�za�tych,�którzy�
starają�się�podążać�Jej�śladem,�ukazując�
światu�nieprzemijające�wartości:�czysto-
ści,�pokory,�radosnego�otwarcia�na�dru-
giego�człowieka.

s. Barbara Gawełda

szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum w Kamienicy rozpoczęło 
swoją działalność uroczystą Mszą świętą 16 listopada 2009 r. pod 
przewodnictwem Księdza Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej 
– Ryszarda Podstołowicza. 

w służbie niepokalanej
8 grudnia w kościele obchodzimy uroczystość niepokalanego 
Poczęcia najświętszej Maryi Panny.
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Chóralny śpiew
Przez�całą�niedzielę�17�stycznia�br.�w�mu-
rach�kamienickiego�kościoła�rozbrzmie-
wał� chóralny� śpiew.� najpierw� były� to�
głosy�goszczącego�w�Kamienicy�chóru�
z�parafii�Bł.�M.�Teresy�Ledóchowskiej�
z�Muszyny,�następnie�o�godzinie�15.00�
koncert�miejscowego�Chóru�im.�edmun-
da�Bojanowskiego,�który�na�tę�okazję�wy-

stąpił�w�nowo�zaprojektowanych�strojach.�
w�jego�wykonaniu�usłyszeliśmy�szereg�
najpiękniejszych�kolęd�–�od�najdawniej-
szych�po�całkiem�współczesne,�od�góral-
skich�po�takie,�co�wyszły�spod�pióra�po-
ety.�Treść�bożonarodzeniowych�pieśni�
dopełniało�słowo�recytowane�–�refleksja�
nt.�Tajemnicy�Objawienia�Pańskiego.

Niezapomniany koncert
31�stycznia�br.�w�Kościele�Parafialnym�
w�Zalesiu�odbył�się�koncert�kolęd�i�pa-
storałek.�najpiękniejsze�polskie�kolędy�
wykonali� laureaci� szkolnego� festiwa-
lu�kolędowego�w�Zalesiu,�kapela�„Cyr-
wone� Korole”� z� Kamienicy� i� Schola�
Parafialna.

Koncert�poprzedziła�Msza�św.,�na�którą�
licznie�przybyli�mieszkańcy�Zalesia�i�za-
proszeni�goście�wśród�których�byli,�m.in.:�
wójt�gminy�–�dr�władysław�Sadowski,�
Przewodniczący�Rady�Gminy�–�Stefan�
Kuchnia�oraz�radni�naszej�gminy.

S. Faltyn

Koncert�kolęd
Koncert w Zalesiu

Koncert w Kamienicy
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na�ich�konta�bankowe�agencja�przelała�
około�4,65�miliarda�złotych.�Jest�to�naj-
lepszy�wynik�w całej�historii�aRiMR.�
Prezes�agencji,�Tomasz�Kołodziej,�pod-
kreśla,�że�tak�szybkie�wypłaty�nie�byłyby�
możliwe,�gdyby�nie�profesjonalizm�i zna-
komite�przygotowanie�merytoryczne�pra-
cowników�agencji,�począwszy�od�tych�
zatrudnionych�w biurach�powiatowych�
i oddziałach�regionalnych,�a skończyw-
szy�na�pracownikach�Centrali�z depar-
tamentów�dopłat�bezpośrednich,�finan-
sów�i księgowości.�w tym�roku�pieniądze�
z dopłat�bezpośrednich�przekazywane�
są�w pierwszej�kolejności�rolnikom,�któ-
rych�gospodarstwa�ucierpiały�z powodu�
klęsk�żywiołowych.�Ponadto�właściciele�
dużych�gospodarstw�nie�będą�czekali�na�
płatności�obszarowe�dłużej�niż�pozostali�
rolnicy.�na�realizację�dopłat�bezpośred-
nich�za�2009�rok�przewidziano�łącznie�
około�12,6�mld�zł.�Jest�to�kwota�o blisko�
40%�wyższa�od�wypłaconej�za�2008�rok.�
aRiMR�zaplanowała,�że�jeszcze�w grud-

niu�tegoroczne�płatności�otrzyma�około�
milion�uprawnionych�rolników.�

aRiMR,�zgodnie�z prawem�Unii�euro-
pejskiej,�rozpoczęła realizację�tegorocz-
nych�dopłat�bezpośrednich�od�1�grudnia�
2009�r. i powinna�zakończyć ich�wypła-
tę�do 30�czerwca�br.�wnioski�o przyzna-
nie�takich�płatności złożyło�wiosną�br.�
blisko�1,4�miliona�rolników.�Dopłaty�ob-
szarowe,�jakie�za�2009�rok�otrzymają�pol-
scy�rolnicy,�stanowią�około�90%�płatno-
ści�wypłacanych�rolnikom�w państwach�
„starej�unii”.�Płatności�bezpośrednie�po-
zwalają�na�poprawienie�sytuacji� rolni-
ków�bez�windowania�cen�za�płody�rol-
ne�przy�rosnących�w rolnictwie�kosztach,�
z powodu�drożejących�nawozów�i innych�
środków�potrzebnych�rolnikom.�Unijne�
dopłaty�bezpośrednie,�współfinansowane�
z krajowego�budżetu,�zapewniają�konsu-
mentom�tańszą�żywność�i sprawiają,�że�
nasze�produkty�rolno–spożywcze�są�ce-
nowo�bardziej�konkurencyjne�na�rynkach�
zagranicznych.�

Rodzaje�płatności�bezpośrednich�przy-
znawane�rolnikom�oraz�stawki�płatności�
obowiązujące�w 2009�roku�to:�
�– jednolita�płatność�obszarowa�(JPO)�–�
506,98�zł/ha�

�– krajowe�uzupełniające�płatności�obsza-
rowe,�w tym:�

�– płatność�do�grupy�upraw�podstawo-
wych�(UPO)�–�356,47�zł/ha�

�– płatność� do� powierzchni� uprawy�
chmielu�(płatność�związana�z produk-
cją)�–�507,54�zł/ha�

�– płatność� do� powierzchni� uprawy�
chmielu�(płatność�niezwiązana�z pro-
dukcją)�–�861,32�zł/ha�

�– płatność�do�powierzchni�roślin�prze-
znaczonych�na�paszę,�uprawianych�na�
trwałych�użytkach�zielonych�(płatności�
zwierzęce)�–�502,62�zł/ha�

�– płatność�do�upraw�roślin�energetycz-
nych�–�190,33�zł/ha�

�– płatność�cukrowa�–�53,47�zł/tonę�
�– pomoc�do�rzepaku�–�176�zł/ha�
�– oddzielna�płatność�z  tytułu�owoców�
i warzyw�(płatność�do�pomidorów)�–�
166,82�zł/tonę�

�– przejściowe�płatności� z  tytułu�owo-
ców�miękkich�–�1691,80�zł/ha�(z czego�
972,78�zł�z budżetu�Ue,�719,02�zł�z bu-
dżetu�krajowego).�

Witold Ćwikowski – PZDR Limanowa  
(źródło: ARiMR)

wysokie tempo wypłaty  
dopłat bezpośrednich
Do 14 grudnia 2009 r., czyli w ciągu pierwszych dziesięciu dni 
wypłacania dopłat bezpośrednich za 2009 r., pieniądze z ARiMR 
otrzymało już ponad 564 tys. rolników.

Program�ten�zawiera�propozycję�wyko-
rzystania�środków�dostępnych�w ramach�
tzw.�wsparcia�specjalnego�określonego�
w art.�68�rozporządzenia�Rady�Unii�eu-
ropejskiej�nr�73/2009�adresowanego�do�
wrażliwych�pod�względem�ekonomicz-
nym�lub�środowiskowym�sektorów�pro-
dukcji�rolnej.

Jak� udało� się� dowiedzieć,� głównym�
celem� przygotowanego� programu� jest�
przede�wszystkim�utrzymanie�produk-
cji�owczarskiej�na�wybranym�obszarze,�
pielęgnacja�krajobrazu�oraz�zapobiega-
nie�degradacji�środowiska�naturalnego�na�
obszarach�górskich�i podgórskich,�a także�
podtrzymanie�tradycji�produkcji�serów�
górskich�zarejestrowanych�jako�Chronio-
ne�nazwy�Pochodzenia.

Resort�rolnictwa�zakłada,�że�po�uzy-
skaniu�akceptacji�ze�strony�Komisji�eu-
ropejskiej�program�będzie�realizowany�
w latach�2010–2012.�Swoim�zasięgiem�
obejmie�województwa�Polski�Południo-
wej,� tj.�podkarpackie,�małopolskie,�ślą-
skie,�opolskie�i dolnośląskie.

wsparcie� przyjmie� formę� płatności�
rocznej�do�sztuki�matki�owczej,�pod�wa-
runkiem,�że�rolnik�na�dzień�14�marca�po-
siada�stado�liczące�co�najmniej�10�sztuk�
maciorek�oraz�spełnia�warunki�do�przy-
znania� jednolitej�płatności�obszarowej.�
Liczba�owiec�zadeklarowanych�przez�rol-
nika�weryfikowana�będzie�na�podstawie�
wpisów�w systemie�identyfikacji� i reje-
stracji�zwierząt.�wyłączone�z programu�
będą�te�zwierzęta,�które�podlegają�innym�
instrumentom�wsparcia,�np.�w ramach�
Programu�Rozwoju�Obszarów�wiejskich.

MRiRw�szacuje,�że�program�obejmie�50�
000�zwierząt,�a stawka�płatności�wyniesie�
30�euro/sztukę.�Podmiotem�odpowiedzial-
nym�za�realizację�programu�będzie�agencja�
Restrukturyzacji�i Modernizacji�Rolnictwa.

Witold Ćwikowski – PZDR Limanowa  
(źródło: www.farmer.pl)

wsparcie produkcji owczarskiej
Z myślą o zatrzymaniu spadku pogłowia owiec i wsparciu pro-
dukcji owczarskiej w Polsce, szczególnie na obszarach górskich 
i podgórskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowa-
ło i przekazało do Komisji Europejskiej program: Wsparcie dla rol-
ników utrzymujących owce w województwach Polski południowej.
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Umiłowanie� tradycji� i  jej� kultywowa-
nie�przez�mieszkańców�da�się�zauważyć�
przy�okazji�świąt�i organizowania�wszel-
kich�uroczystości,�np.�prymicji,�otwar-
cia�nowych�instytucji,�itp.�Zadawala�fakt,�
że�w czasach�ogromnego�postępu�i nie-
ustannego�pędu�jest� jeszcze�miejsce�na�
to,�aby�odkrywać�na�nowo�piękno�wła-
snej,�małej�ojczyzny,�zasoby�jej�dziedzic-
twa�kulturowego.

Kultywowanie� i  przekazywanie� tra-
dycji� to� działania� priorytetowe,� jakie�
wyznaczyła� sobie� Szkoła� Podstawowa�
w Zasadnem.�Przy�szkole�działa�Zespół�
Regionalny�Zosadnioki,�wystrój�koryta-
rzy�szkolnych�nawiązuje�do�lokalnej�tra-
dycji,� a  najlepszym� dowodem� umiło-
wania�tradycji� jest�organizowanie�Dnia�
Regionalnego.�

w tym�roku�obchodziliśmy�już�VIII�
Dzień�Regionalny.�Jest�to�bardzo�ważna�
uroczystość�dla�całej�społeczności�szkol-
nej�i dla�mieszkańców�Zasadnego.

Dzień�Regionalny�nie�jest�uroczysto-
ścią�jednego�dnia.�Przygotowania�trwają�
przez�długi�czas.�Żyje�nimi�szkoła,�gospo-
dynie,�rodzice�i pozostali�mieszkańcy�wsi.

Ogłaszane� są� konkursy� o  tematyce�
regionalnej.
„Zeby godać wesoło umieli,
Klusek z bryndzą niech nagotują przy niedzieli,
A na palmowo niedzielo niech kwiotków na-
robią somi,
Niechze cują ze z  dziada pradziada so 
Zosadniokomi”.

Taki� cel� uczniom� szkoły� wyznacza-
ły�tegoroczne�konkursy�ogłoszone�w ra-
mach�obchodów�VIII�Dnia�Regionalnego.�

Przeprowadzono�konkursy:�Konkurs�
gawędziarski,� konkurs� kulinarny� Tra-
dycyjna potrawa regionalna,�konkurs�pla-
styczny�Najpiękniejsze kompozycje z kwia-
tów bibułkowych.�

w konkursie�gawędziarskim�dzieci�po-
pisały�się�swoimi�umiejętnościami�ak-
torskimi�oraz�znajomością�miejscowej�

gwary.� w  jury� tego� konkursu,�
jak�również�kulinarnego,�zasiedli�
znawcy�tego�tematu:�znany�gawę-
dziarz�pan�Mieczysław�Franczyk�
oraz�Mieczysław�Marek,�Dyrek-
tor�Gminnego�Ośrodka�Kultury�
w  Kamienicy.� Konkurs� cieszył�
się�dużym�powodzeniem,�a gadki�
uczestników�rozbawiły�całą�pu-
bliczność�szkolną�i jurorów.

Konkurs�kulinarny�był�konkur-
sem�rodzinnym.�Uczniowie�wraz�
z  rodzicami� i babciami�przygo-
towali�tradycyjne�potrawy:�kluski 
ziemniaczane na mleku, kapustę z gro-
chem, zaciorkę, kwaśnicę, placki ziem-
niaczane z blachy, zawijaki i makowce 
drożdżowe, bryndzę.

�Potrawy�te�można�było�degu-
stować� również� podczas� Dnia�
Regionalnego�przy�urządzonym�
stoisku.�

Z  rozmachem� i  pomysłowo-
ścią�odpowiedzieli�uczniowie�na�
ogłoszenie�konkursu�plastyczne-
go�na�najpiękniejsze�kompozycje�
z kwiatów�bibułkowych.�Dzieci�
wykonały�piękne�wianki,�bukie-
ty,�koszyczki�i nawet�kapelusz�gó-
ralski.�Z nagrodzonych�prac�urzą-
dzono�wystawę,�którą�można�było�

podziwiać�podczas�Dnia�Regionalnego.�
na�okazję�Dnia�Regionalnego�dzieci�

wykonują�również�prace�plastyczne,�któ-
re�można�kupić�za�symboliczną�kwotę.�
w bieżącym�roku�uczniowie�wykonali�
malowidła�(obrazki)�na�drewnie.�Pomy-
słodawcą�była�pani�Maria�Faltyn,�która�
czuwała�nad�przebiegiem�prac.�

Pani�Faltyn�jest�również�autorem�de-
koracji,�która�jest�bardzo�istotnym�akcen-
tem�Dnia�Regionalnego.�w pracę�przy�
dekoracji�zaangażowali�się�wszyscy�na-
uczyciele.�w tym�roku�wykonana�była�
ona�w scenerii�zimowych�krajobrazów

Przedstawiciele�Rady�Rodziców�i inni�
mieszkańcy�Zasadnego�zadbali�o przy-
gotowanie�Dnia�Regionalnego�od�strony�
kulinarnej.�

Koło�Gospodyń�wiejskich�przygoto-
wało�program�Podłazy,�w którym�w nie-
zwykle� autentyczny� sposób� zostały�
przedstawione�tradycje�bożonarodzenio-
we�naszych�przodków,�które�we�współ-
czesnej�wsi�zanikają.�Przyszli�podłaźni-
cy�i mocno�sypali�owsem.�Były�i panny,�
które�podłaźników�wypatrywały.�I były�
stryjne,�które�dzieci� leczyć�umiały�„swy-
mi”�sposobami.�Przelewały�wosk�nad�ko-
łyską,�obchodziły�ją�wokoło�z zapaloną�
gromnicą�i smarowały�a smarowały.�Go-
spodarze�domu�ujęli�wszystkich�gościn-
nością,�dla�nich�„gość w dom to Bóg w dom”.�

dzień regionalny w Szkole 
Podstawowej w Zasadnem
Poczucie własnej tożsamości, więzi emocjonalnej z re-
gionem i wspólnoty to cechy wyróżniające Zasadne.
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POLIFOnIa� CZYSTYCH� DźwIę-
KÓw,�teksty�bożonarodzeniowych�pie-
śni�i�słowo�wprowadzające�dostarczyły�
zebranym�estetycznych�wrażeń,�stwo-
rzyły� klimat� rodzinnej� świątecznej�
atmosfery.�

Dodatkowo�uczestnicy�koncertowego�
wieczoru�mogli�połączyć�piękne�z�poży-
tecznym�i�nabyć�ozdoby�choinkowe�–�wy-
konane�przez�gimnazjalistów�–�z�których�
dochód�przeznaczony�został�na�działal-
ność�Szkolnego�Koła�Caritas�i�Samorzą-
du�Uczniowskiego.�

S. Faltyn

Każdego� z  otwartymi� rękami� przyję-
li� i  ugościli� „cym chata bogata”.�występ�
ukazał�silne�poczucie�wspólnoty�i więzi,�
otwarte�ręce�na�pomoc�bliźniemu�i wiel-
ką�gościnność.

Dziecięcy�Zespół�Regionalny�Zosadnio-
ki�przybliżył�historię�wsi,�przedstawia-
jąc,�jak�to�z otwarciem�pierwszej�szkoły�
w Zasadnem�było.�najmłodsi�uczestnicy�
wspaniale�odtworzyli�codzienne�zabawy�
swoich�rodziców�a nawet�dziadków.�Tań-
ce,�piosenki�i przyśpiewki�w wykonaniu�
dzieci�i młodzieży�zespołu�zostały�nagro-
dzone�gromkimi�brawami.�Z dumą�i za-
chwytem�patrzyli�rodzice�na�swoje�po-
ciechy.�Ten�zespół�to�wizytówka�naszej�
szkoły�i miejscowości.�To�wynik�umiło-
wania�tradycji,�ogromu�pracy�twórcy�i in-
struktora�zespołu,�pani�Bożeny�Gierczyk.

Uroczystość�uświetnił�występ�kape-
li� Turbacyki,� która� przyjechała� do� nas�
z Koniny.

Dzięki� wielkiemu� zaangażowaniu�
wszystkich�biorących�udział�w przygo-
towaniach�VIII�Dnia�Regionalnego�mo-
żemy�powiedzieć:

„Udoł sie nom ten dzioń i niech udajo sie 
nom nastopne”.

A.D.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zasadnem 
składa serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy pomogli w przygotowaniu VIII Dnia 
Regionalnego:

Fundatorom nagród w konkursach szkol-
nych – Wójtowi Gminy Kamienica, Gminne-
mu Ośrodkowi Kultury w Kamienicy oraz panu 
Józefowi Gierczykowi z Kamienicy;

Kołu Gospodyń Wiejskich z Zasadnego, Ka-
peli Turbacyki z Koniny, Kapeli zasadniańskiej, 
Radzie Rodziców przy SP w Zasadnem, wszyst-
kim nauczycielom szkoły i pracownikom obsłu-
gi, a szczególnie pani Marii Faltyn za czuwanie 
nad oprawą plastyczną całej uroczystości oraz 
zaproszonym gościom i wszystkim mieszkań-
com Zasadnego za obecność na uroczystości 
i ofiarność na rzecz szkoły. 

Dyrektor szkoły mgr B. Gierczyk

MłODe GOSPODyNIe

Świetlica Środowiskowa w Kamieni-
cy serdecznie zaprasza dzieci i mło-
dzież do udziału w organizowanych 
spotkaniach „Młode gospodynie”, 
które odbywają się w każdy wtorek 
od godz. 15.00.

E. Citak

Harmonia serca  
i wrażeń estetycznych
20 grudnia 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury wieczór należał 
do uczniów Gimnazjum w Kamienicy, którzy pod opieką nauczy-
cieli, siostry Barbary Gawełdy i księdza Pawła Kity przygotowa-
li koncert kolęd połączony z kiermaszem ozdób choinkowych.
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FeSTIwaL� JeST� KOnKURSeM�
OTwaRTYM� dla� dzieci� i  młodzieży�
szkolnej,�a jego�główny�cel�to�zachęcenie�
dzieci�do�śpiewania�kolęd�znanych�i tych�
zapomnianych,�w sposób�tradycyjny�i wg�
własnej�aranżacji.

Laureatami�w poszczególnych�katego-
riach�tegorocznego�konkursu�zostali:

Kategoria przedszkolna /dzieci 
od lat 3 do klasy “O”/
Soliści: I miejsce – Martyna Wąchała – 
lat 5 (szczawa) – „Lulajże Jezuniu”, II m 
– Patryk Cedzidło – lat 6 (Kamienica) – 
„Bosy pastuszek”, III m – nie przyznano. 
Wyróżnienie: Gabriela Matusiewicz (lat 
5) Maszkowice – „Święta noc”, Magda-
lena Kapłaniak (lat 5) Lubomierz – „Kiej 
łowiecek pilnowali”, Karolina Opyd (lat 4) 
szczawa – „Wołek, wołek”, Dorota Kur-
nyta (kl. 0) – Wola Kosnowa – „na Mo-
dyńskiej holi”.
Duety: nagród nie przyznano

Kategoria młodsza szkolna /
dzieci od klasy 1 do klasy 3/
Soliści: I m – Izabela Wiatr – kl. III (Ka-
mienica) – „Gdy śliczna Panna”, II m – Pa-
weł Wysowski – kl. II (szczawa) – „Bosy 
pastuszek”, Aleksandra Kurzeja – kl. III 
(Zabrzeż) – „Kolędujemy”, III m – Klau-
dia Pasoń – kl. III (Kamienica Dolna) – 
„najpiękniejsza nocka”, Daria Kurnyta 
– kl. II (Wola Kosnowa) – „Gdy śliczna 
Panna”. Wyróżnienie: Jakub Podgórni kl. 
I  (szczawa) – „Paśli se juhasi”, Izabela 
Cedzidło – kl. III (Kamienica) – „Przycho-
dzimy do stajenki”
Duety: wyróżnienie: Oliwia i Aleksandra 
Faron – kl. I (Kamienica) – „Dnia jedne-
go o północy”.

Kategoria starsza szkolna /od 
klasy 4 do klasy 6/
Soliści: I m – nie przyznano, II m – Iza-
bela smajda – kl. IV (Zalesie) – „Znak 
pokoju”, Jarosław Haza – kl. V (Kadcza) 
– „Dzień jeden w roku”, III m – Ewelina 
syjud – kl. IV (szczawa) – „Tobie mały 
Panie”. Wyróżnienie: Patrycja Więcławek 
– kl. VI (szczawa) – „Gore gwiazda”.
Duety: I m – Alina Krzak – kl. V i Izabela 
Rusnak – kl. V (szczawa) – To już pora na 
wigilię”, II m – Alicja Kwit – kl. V i Agniesz-
ka Dybiec – kl. V (Kamienica) – „Kto wie”, 
III m – nie przyznano. Wyróżnienie: Jakub 
Podgórni – kl. I i Radosław Mikołajczyk 
– kl. V (szczawa) – „Pójdziemy bracia”.

Kategoria gimnazjalna /od klasy 
1 do 3 gimnazjum/
Soliści: I m – Dawid Opyd – kl. III (szcza-
wa) – „Bóg narodzi się”, Klaudia Kuczaj 
– kl. II (Mszana Górna) – „Kolęda dla nie-
obecnych”, II m – Patrycja Wójcik – kl. II 
(Obidza) – „nie było miejsca dla Ciebie”, 
Edyta Klimek – kl. I (Kadcza) – „Gdy ślicz-
na Panna”, III m – Weronika Myjak – kl. III 
(szczawa) – „Znak pokoju”, Rafał Talar-
czyk – kl. III (Kadcza) – „Wigilijna pacz-
ka”. Wyróżnienie: Marcin Madziar – kl. 
I (Jazowsko) – „Do szopy”, Klaudia Opyd 

– kl. I (szczawa) – „Gdy się rodziłeś Pa-
nie”, Małgorzata Madziar – kl. II (Jazow-
sko) – „Kolęda dla Piotra”.
Duety: I m – Edyta Klimek – kl. I  i Ra-
fał Talarczyk kl. III (Kadcza) – „ Kolęda 
dwóch serc”, II m – Dawid Opyd – kl. III 
i Weronika Myjak kl. III (szczawa) – „Ko-
lęda dla nieobecnych”, III m – nie przy-
znano. Wyróżnienie: Patrycja Wójcik – kl. 
II i Paulina Wójcik – kl. IV (Obidza) – „Lu-
lajże Jezuniu”.

�
występy�uczestników�oceniała�komisja�

w składzie:�s.�Barbara�Gawełda�–�prze-
wodnicząca,� Maria� Ostowska,� Sylwia�
Kłosowska�i Mateusz�Madziar.

S. Faltyn

kolędować każdy może
W dniach 9–10 stycznia 2010 r. w szczawie odbył się  
XIV Dziecięcy Festiwal Kolędowy “Kolędować Każdy Może”

STUDIO „GAMA”
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udzia-
łu w zajęciach wokalnych, które odbywać się będą w Świetlicach Środowiskowych 
w Kamienicy, szczawie, Zalesiu, Zasadnem i Zbludzy. 

Podczas tych zajęć osoby mające predyspozycje wokalne zostaną zaproszone do 
Studia Piosenki „Gama”, które powstanie przy GOK w Kamienicy. 

szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 792 201 086 lub 18 33 23 082.

styczeń luty marzec 2010 Gorczańskie Wieści 29

kuLtura



jubileuszowy 
festiwal
W jubileuszowym XXXV Festiwa-
lu Folklorystycznym „Limanow-
ska słaza” nie zabrakło górali ka-
mienickich, którzy reprezentowani 
byli przez: Dziecięcy Zespół Re-
gionalny „Zasadnioki”, działający 
przy szkole Podstawowej w Za-
sadnem, Kapelę i Zespół Regio-
nalny „Gorce” z Kamienicy.

w zmaganiach�konkursowych�w kate-
gorii�dorosłych�zespół�„Gorce”�został�na-
grodzony�II�miejscem.�w czasie�wystę-
pów�zaprezentował�program�„Kiermas”�
(jest�to�zabawa�po�zakończeniu�wszyst-
kich�prac�polowych,�zwykle�przypada�na�
trzecią�niedzielę�października.�Tradycyjną�
potrawą�przygotowaną�na�tę�zabawę�był�
gulasz�barani�i flaki�z krupami,�a do�picia�
„polywka”�–�kompot�z suszonych�owoców.�
Przedstawiono�dzień,�w którym�baca�po�
rozliczeniu�się�z juhasami�i gospodarza-
mi�urządzał�„kiermas”�w swoim�domu).

�w różnego�rodzaju�konkursach�i prze-
glądach�zawsze�bardzo�wysoko�oceniany�
jest�śpiew�i muzyka�górali�z Kamienicy.�
Tak�było�również�w tym�roku�–�II�miej-
sce�w swoich�kategoriach�zajęli:�Grupa�
Śpiewacza�Zespołu�Regionalnego�„Za-
sadnioki”�oraz�Kapela�Gorce,�natomiast�
III�miejsce�wyśpiewał�i wytańczył�zespół�
z Zasadnego.

S. Faltyn

15�LUTeGO�2010�r.�w Gminnym�Ośrod-
ku�Kultury�odbyło� się�podsumowanie�
i wręczenie�nagród�laureatom�Gminnego�
Konkursu�Bożonarodzeniowego.�nagro-
dy�w konkursie�ufundował�wójt�Gminy�

Kamienica�i Gminny�Ośrodek�Kultury�
w Kamienicy�(lista�laureatów�znajduje�się�
na�stronie�internetowej�Gminy�Kamieni-
ca:�www.kamienica.net.pl).

S. Faltyn

nagrodzeni  
w konkursie
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w� TROSCe� o� zaspokojenie� potrzeb�
społeczności� lokalnych� naszej� gminy,�
szczególnie�młodego�pokolenia,�podej-
mowane�są�różne�działania.�Do�jednych�
z� nich� należy� fakt,� że� Zalesie� zyska-
ło� nowe� pomieszczenia� dla� Świetlicy�
Środowiskowej.�

17�grudnia�2009�r.�odbyło�się�oficjalne�
oddanie�do�użytku�tego�lokum,�znajdu-
jącego�się�w�budynku�miejscowej�OSP.�
Poświęcenia�sal�dokonał�ks.�proboszcz�
Ryszard�Kochanowicz.�w�uroczystości�
uczestniczyli:�wójt�–�dr�władysław�Sa-
dowski,�Przewodniczący�Rady�Gminy�–�
Stefan�Kuchnia,�radna�–�Halina�Śmier-
ciak�–�wierzycka,�przedstawiciel�OSP�
Zalesie�i�pracownicy�GOK�w�Kamienicy.

S. Faltyn

Komisja�specjalistów�w skła-
dzie:� Magdalena� Kroh� –� etno-
graf,�długoletni�pracownik�Mu-
zeum� Okręgowego� w  nowym�
Sączu,� Benedykt� Kafel� –� etno-
graf� z  Małopolskiego� Ośrodka�
Kultury�„Sokół”�z nowego�Są-
cza�i aleksander�Smaga�–�muzyk�
z Małopolskiego�Ośrodka�Kultu-
ry�„Sokół”�z nowego�Sącza�przy-
znała�I miejsce�Grupie�Kolędni-
czej�„BeTLa”�Józefa�Rusnaka�ze�
Szczawy.�Drugie�miejsce�zajęła�

Grupa�Kolędnicza�z Kamienicy�
(przygotowana�przez�Bożenę�Sie-
kierczak�i Marię�Opyd)�za�frag-
ment�widowiska�„Herody”.

Dyplomy� i  nagrody� wręczyli�
wójt�gminy�–�dr�władysław�Sa-
dowski� i Przewodniczący�Rady�
Gminy�–�Stefan�Kuchnia.

Przegląd� uświetnił� występ�
zespołu� „Cyrwone� Korole”�
z Kamienicy.

S. Faltyn

nowe lokum

Przegląd kolędniczy
6 stycznia 2010 r. salą Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kamienicy – tradycyjnie już 
– zawładnęli kolędnicy w ramach XVII 
Przeglądu Zespołów Kolędniczych Gmi-
ny Kamienica. To doroczne wydarzenie 
ma na celu zachowanie zwyczaju kolę-
dowania, tak szczególnego na naszym 
terenie.

styczeń luty marzec 2010 Gorczańskie Wieści 31

kuLtura



Przygotowując�się�do�rewanżowej�run-
dy�wiosennej,�zawodnicy�„Gorców”�tre-
nują�w  sali� (przy�Szkole�Podstawowej�
w Zbludzy)�oraz�w terenie�głównie�mo-
torykę:�siłę�i wytrzymałość.�w zajęciach�
uczestniczą�tylko�piłkarze,�których�nie�
ogranicza� praca,� nauka� lub� kontuzja.�
Stąd�frekwencja�bywa�różna�w zależno-
ści�od�czasu,�którym�mogą�dysponować�
zawodnicy.

w ramach�turniejów�halowych�organi-
zowanych�przez�Podokręg�Limanowski�
Pn�występowały�trzy�drużyny�z „Gor-
ców”�–�trampkarze,�juniorzy�i seniorzy.�
Mimo�dobrych�występów�ekip�z Kamie-
nicy,�tylko�drużynie�juniorów�na�turnieju�
w Stopnicach�udało�się�wywalczyć�puchar�
za�trzecie�miejsce.�w małym�finale�„Gor-
ce”�pokonały�gospodarzy�„Sokoła”�2:0.

Rozpoczął� się� również� cykl� meczy�
kontrolnych�przed�sezonem�wiosennym.�
w dwóch�dotychczas�rozegranych�me-
czach�w Rabce�z „wierchami”�i w Tyl-
manowej� z  „Lubaniem”,�LKS�„Gorce”�
odniósł� zwycięstwa� w  stosunku� 2:1.�
w kolejnych�meczach�Kamienica�zmie-
rzy�się�z Dobrą,�łąckiem�i Piwniczną.

W. Tokarczyk

Indywidualnie� najlepiej� z� naszych� za-
wodników�reprezentujący�Klub�Sporto-
wy�POLanKI�–�SKI�Szczawa�wypadli�
Magdalena�Domek�(kategoria�K04�–�ju-
niorki;�1993�–�1991)�i�Maciej�Mikołajczyk�
(kategoria�M05�–�seniorzy;�1990�–�1975)�
wygrywając� swoje� kategorie� wiekowe.�
Drugie�miejsca�zajęły�Bożena�Opyd�(ka-
tegoria�K05�–�seniorki;�1990�–�1975)� i�
anna�Kruczek�(kategoria�K06�–�senior-
ki;�1974�i�starsze).�na�podium�stanęli�rów-
nież�Marzena�Grybel�(kategoria�K05�–�
seniorki;�1990�–�1975)�i�Dawid�Kruczek�
(kategoria�M03�–�juniorzy�młodsi;�1990�
–�1975),�plasując�się�ma�trzecim�miejscu.

Klasyfikację�drużynową�wygrała�dru-
żyna�KS�narciarnia�nowy�Sącz�przed�
KS�„Polanki–Ski”�Szczawa�i�Kn�elitą�
Kraków.

S. Faltyn

LkS Gorce 
Zimowe przygotowania do sezonu

Puchar Szczawy
31 stycznia 2010 r. w szczawie odbyły się zawody w narciarstwie alpejskim o PUCHAR sZCZAWY 
– 2010. W zawodach startowało 138 zawodników i zawodniczek – amatorów jak i zrzeszonych 
w klubach sportowych, którzy rywalizowali w slalomie gigancie w 12 kategoriach. 
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Mini Piłka Siatkowa
Reprezentująca�naszą�gminę�drużyna�ze�Szkoły�Podstawowej�
nr�1�w�Kamienicy�zwyciężyła�w�Powiatowym�Turnieju�w�Mini�
Piłce�Siatkowej�Dziewcząt,�który�obył�się�w�hali�sportowej�przy�
ZS�w�Mordarce�–�uzyskując�jednocześnie�awans�do�zawodów�
rejonowych.�

Drużyna�z�Kamienicy�wystąpiła�w�składzie:�Barnaś�nata-
lia,�Franczyk�Katarzyna,�Franczyk�ewelina,�Piwowar�Domini-
ka,�Marek�aleksandra,�Mazur�Karolina,�Kuziel�anna,�Bieniek�
Marcelina,�Duda�Ilona,�Majewska�Iwona.

Opiekunem�drużyny�jest�mgr�Danuta�Kalicińska.�

Tenis Stołowy
w�Turnieju�Tenisa�Stołowego�–�dziewcząt�i�chłopców�ur.�1994�
–�96�o�Mistrzostwo�Powiatu�Limanowskiego�w�ramach�Gim-
nazjady�Młodzieży,�który�odbył�się�4�grudnia�2009�r.�w�Słop-
nicach,�naszą�gminę�reprezentowali�uczniowie�z�Gimnazjum�ze�
Szczawy.�w�kategorii�dziewcząt�zwyciężyła�Patrycja�Mikołaj-
czyk,�a�wysokie�piąte�miejsce�zajęła�Dominika�Marcisz.�wśród�
chłopców�drugie�miejsce�zajął�Kamil�Śląski,�a�szóste�–�Grzegorz�
Dudzik�(wszyscy�oni�uzyskali�awans�do�zawodów�rejonowych).

w�turnieju�drużynowym,�który�odbył�się�16�grudnia�2009�r.�
w�Szczyrzycu,�drugie�miejsca�(dające�awans�do�zawodów�rejono-
wych)�zdobyły�dziewczęta�i�chłopcy�z�Gimnazjum�w�Szczawie.

S. Faltyn

najlepszymi� w� poszczególnych�
kategoriach�okazali�się:�DZIeCI�
KLaS�I�–�III�SP:�I�m�–�Jakub�Ci-
tak�(Kamienica),�II�m�–�Grzegorz�
Gorczowski� (Zalesie);� DZIew-
CZęTa�–�KLaS�IV�–�VI�SP:�I�m�
–�agnieszka�Marcisz�(Szczawa),�
II�m�–�Paulina�Marcisz�(Zalesie),�
III�m�–�Mariola�Klimek�(Zalesie);�
CHłOPCY�–�KLaS�IV�–�VI�SP:�
I�m�–�adrian�Ranosz�(Słopnice),�
II�m�–�Piotr�Krajewski� (Kamie-
nica),�III�m�–�Dominik�Gorczow-
ski�(Zasadne);�DZIewCZęTa�–�
GIMnaZJUM:� I� m� –� Patrycja�
Mikołajczyk�(Szczawa),�II�m�–�Do-
minika�Marcisz�(Szczawa),�III�m�

–�agnieszka�wacławik�(Zbludza);�
CHłOPCY�–�GIMnaZJUM:�I�m�
–�artur�Opyd�(Szczawa),�II�m�–�
Mateusz�Żelazik�(Zbludza),�III�m�
–�Rafał�Faron�(Kamienica);�KO-
BIeTY�–�OPen:�I�m�–�agnieszka�
Olesiak�(Dobra),�II�m�–�angelika�
Smajda�(Zalesie),� III�m�–�Danu-
ta� Opoka� (Młyńczyska);� MeŻ-
CZYźnI�–�OPen:�I�m�–�Konrad�
Talar� (Szczawa),� II� m� –� Marcin�
Gierczyk�(Zasadne),�III�m�–�an-
drzej�nieć�(Zasadne).

Pamiątkowe�puchary�i�dyplomy�
wręczył�wójt�gminy�–�dr�włady-
sław�Sadowski.

S. Faltyn

Sukcesy na zawodach  
powiatowych

turniej w Zalesiu
30 stycznia 2010 r. w Świetlicy Środowiskowej w Zalesiu 
odbył się IX Otwarty Turniej Tenisa stołowego.
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w szkole�w Zasadnem�przeprowadzono�
akcję�profilaktyczną�pn.�„Kieruj�bez�pro-
centów”.�Uczniowie�klas�najmłodszych�
przygotowali�plakaty�obrazujące�hasło�
kampanii.�natomiast�uczniowie�klas�star-
szych�napisali�listy�do�kierowców,�w któ-
rych�apelowali�o rozsądną,�trzeźwą�jazdę.�
Zwieńczeniem�całej�akcji�było�spotka-
nie�z rodzicami�w szkole,�którzy�obejrzeli�
scenkę�„Sąd�nad�alkoholem”.�Otrzymali�
równocześnie�ulotki,�a także�zredagowa-
ne�listy�do�kierowców.�Ponadto�ucznio-
wie�Szkoły�Podstawowej�w Zasadnem�
oraz�dzieci�ze�Świetlicy�Środowiskowej�
w Kamienicy�wykonały�prace�na�kon-
kurs,�które�oceniła�

i  wybrała� Gminna� Komisja� (prace�
te�zostały�przesłane�do�organizatorów�
w celu�ostatecznej�oceny�przez�Komisję�
Konkursową).� Kulminacyjnym� punk-
tem�kampanii�był�zorganizowany�przez�
Gimnazjum�w Kamienicy�23�paździer-
nika� 2009� r.� marsz� poparcia� na� rzecz�

trzeźwości�na�drogach,�podczas�którego�
uczniowie�wręczali�kierowcom�i prze-
chodniom�ulotki,� lizaki�i balony.�Marsz�
ten� wzbudził� wielkie� zainteresowanie�
mieszkańców� oraz� przejeżdżających�

kierowców.�Przemarsz�nadzorowała�Po-
licja�z Posterunku�w Kamienicy�na�czele�
z kierownikiem�sierż.�szt.�Krzysztofem�
Pachem�oraz�Powiatowa�Policja�z wy-
działu�Ruchu�Drogowego�w Limanowej.

30�listopada�w Sali�Kameralnej�gma-
chu�Opery�Krakowskiej�odbyło�się�uro-
czyste�podsumowanie�działań�podejmo-
wanych� podczas� kampanii� społecznej�
Trzeźwa�Małopolska�„no�Promil�–�no�
Problem”�oraz�wręczenie�nagród�osobom�
i instytucjom,�które�najaktywniej�włączy-
ły�się�w kampanię.

Z naszej�gminy�nagrody�i pamiątko-
we�dyplomy�otrzymali�uczniowie�biorący�
udział�w konkursie�plastycznym�(wyko-
nanie�plakatu)�oraz�konkursie�literackim�
(list�do�kierowców).�nagrodzone�prace�

konkursowe� to:�w kategorii�praca�pla-
styczna:�Izabela�wiatr�–�II�miejsce�(kl.�
III�–�Świetlica�Środowiskowa�w Kamie-
nicy),�natalia�Faron�–�III�miejsce�(klasa�
I –�SP�Zasadne),�Tomasz�wąchała�–�wy-
różnienie�kl.�I –�SP�Zasadne);�w kategorii�
list�wyróżnienie�otrzymała�klasa�IV�SP�
w Zasadnem.�Ponadto�Gimnazjum�w Ka-
mienicy�otrzymało�wyróżnienie�za�„ra-
port�z happeningu”,�przygotowany�przez�
panią�Iwonę�Dominik.�

Za� zorganizowanie� i  przeprowadze-
nie�marszu�oraz�wielkie�zaangażowanie�
w kampanię�dziękuję�pani�Iwonie�Fran-
czyk�augustyn�–�dyrektor�Gimnazjum,�
pani� Iwonie� Dominik,� pani� Bożenie�
Gierczyk�–�dyrektor�Szkoły�Podstawo-
wej�w Zasadnem,�pani�elżbiecie�Citak�ze�
Świetlicy�Środowiskowej�w Kamienicy,�
kierownikowi�Posterunku�Policji�sierż.�
szt.�Krzysztofowi�Pachowi�oraz�Panom�
z  Powiatowej� Policji� wydziału� Ruchu�
Drogowego�w Limanowej,�a  laureatom�
gratuluję�nagród�i wyróżnień.

Z. Kuchnia

by budzić świadomość
nO PROMIL – nO PROBLEM
W Gminie Kamienica w ramach kampanii społecznej Trzeźwa 
Małopolska „nO PROMIL – nO PROBLEM” były prowadzone 
działania w Gimnazjum w Kamienicy im. Kardynała stefana 
Wyszyńskiego, szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Zasadnem oraz w Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy.
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trudne zadanie

w  ramach� XII� Programu� STOP� 18!�
w gminie�Kamienica�prowadzone�były�
następujące�działania:
1.�wszystkie�punkty�sprzedaży�wyrobów�

tytoniowych�otrzymały�:
�– list�otwarty�wójta�gminy�w Kamienicy�
–�dr�władysława�Sadowskiego�do�wła-
ścicieli�sklepów�i sprzedawców�wyro-
bów�tytoniowych,

�– ulotkę�z logo�„�Miesiąc�odpowiedzial-
nej�sprzedaży”,

�– ulotkę�dla�rodziców�„Jak�uchronić�two-
je�dziecko�przed�paleniem”.

�– Dystrybucja�ulotek�odbywała�się�rów-
nież�poprzez�ośrodki�zdrowia�oraz�na�
spotkaniu�z rodzicami.

�– Odbyły�się�szkolne�akademie�promu-
jące�życie�bez�nałogów�w Zalesiu,�Za-
sadnem�i w Szkole�Podstawowej�nr�2�
w Kamienicy.

�– w świetlicach�zorganizowano�konkur-
sy�na�najładniejszy�plakat.

�– w kwietniu�br.�zostało�zorganizowane�
szkolenie�dla�sprzedawców,�w którym�
wzięło�udział�20�osób.

�– w  przeprowadzonym� badaniu� „Ta-
jemniczy� klienci”� okazało� się,� że�
wszyscy�sprzedawcy�żądali�dowodów�
osobistych.�
Sprzedawcy� bardzo� sobie� cenili� list�

otwarty�wójta�oraz�szkolenie,�ponieważ�
dowiedzieli� się� ciekawych� rzeczy� od�
prowadzącego�oraz�przełamali�bariery�
w kontaktach�sprzedawca�–�klient.

Rozwiązanie�problemu�sprzedaży�pa-
pierosów�niepełnoletnim�jest�trudne,�bo�
chociaż� sprzedawcy� bezpośrednio� nie�
podają�tego�towaru�małoletnim,�to�i tak�
okazuje�się,�że�korzystający�z przysługi�
starszych�kolegów�–�18�letnich�–�bez�pro-
blemu�pozyskują�papierosy.�

��
Gminna�Kamienica�otrzymała�podzię-

kowanie�od�wojciecha�Kozaka�–�Członka�
Zarządu�województwa�Małopolskiego�za�
aktywny�udział�w działaniach�realizowa-
nych�w ramach�„małopolskiej�kampanii�
STOP�18�–�pn.:�„Miesiąc�Odpowiedzial-
nej�Sprzedaży”.

Z. Kuchnia

Buntuje�się�przeciw�narzuconym�przez�
dorosłych�ustaleniom.�Broniąc�swej�sa-
modzielności,�balansuje�pomiędzy�poszu-
kiwaniem�niezależności�a silną�potrzebą�
przynależności�do�grupy�rówieśników.�
Dla�nastolatka�akceptacja�ze�strony�rów-
nolatków�jest�podstawą�akceptacji�same-
go�siebie.�nie�umiejąc�w dojrzały�spo-
sób�bronić�swoich�praw�i opinii,�często�
ucieka�się�on�do�agresji�słownej� lub�fi-
zycznej,�czemu�zresztą�sprzyja�fakt,�że�
okres�gimnazjalny�to�czas�najintensyw-
niejszych�zmian,�jakie�zachodzą�w psy-
chice,�fizjologii�oraz�życiu�codziennym�
młodych�ludzi.�Zmiany�te�wywołują�czę-
sto�ambiwalentne�emocje,�czego�efektem�
mogą�być:�drażliwość,�rozchwianie�emo-
cjonalne,� gwałtowne,� niejednokrotnie�
zbyt�silne�lub�nieadekwatne�do�sytuacji�
reakcje�i liczne�konflikty.

niewątpliwie�więc�i naszą�szkołę�nie�
ominęły�mniejsze� lub�większe�proble-
my,�bo�jak�powiedział�Korczak:�„cymbał,�
kto�chciałby�inaczej”.�ważnym�natomiast�
jest�fakt,�że�nie�poprzestajemy�w zabie-
gach�profilaktycznych�i terapeutycznych.�
Uczniowie�z różnego�rodzaju�zaburzenia-
mi�otoczeni�są�szczególną�opieką�wycho-
wawczą�i dydaktyczną.�Młodzież�nasza�
ma�możliwości�pełnego�rozwoju�osoby�
poprzez� skorzystanie�z przygotowanej�
przez�Radę�Pedagogiczną�oferty,�której�
podstawowym�celem�jest�zaspokojenie�
potrzeb�ucznia,�pomoc�w odnalezieniu�
siebie.�Jedną�z tych�dróg,�które�pozwa-
lają�na�odkrycie�własnego�Ja,�jest�udział�
gimnazjalistów� w  zajęciach� artystycz-
nych� i  licznych� kołach� zainteresowań.�
efektem�pracy�w tym�obszarze�są�między�
innymi�wyniki�konkursów,�szczególnie�
pozaszkolnych;�udział�uczniów�w etapie�
rejonowym�konkursowych�zmagań�z:�hi-
storii�–�Kingi�Kuty�(klasa�III�d)�i adama�
Jawora�(klasa�I b),�matematyki�–�Patrycji�
Gaury�(klasa�III�b),�informatyki�–�Szymo-
na�Sadowskiego,�arkadiusza�Króla�(III�
b).� w  konkursie� interdyscyplinarnym�
„wiem� więcej”� wyróżniła� się� Paulina�
Gromala�(klasa�III�a),�a w powiatowym�
konkursie�pieśni� i poezji�patriotycznej�
szkolny�zespół�instrumentalno–wokalny�
zajął�I miejsce.�

w  sferze� wychowawczej� młodzież�
uczestniczyła�w akcjach�wspomagania�

innych� –� akcje� Samorządu� Uczniow-
skiego�i szkolnego�„Caritas”.�Uczyła�się�
samorządności�oraz�przedsiębiorczości�
poprzez,�między�innymi,�pozyskiwanie�
środków� na� działalność� szkolnych� or-
ganizacji.�Za�szczególne�zaangażowanie�
i wspomaganie�realizacji�zadań�promują-
cych�szkołę�Dyrektor�Gimnazjum�składa�
podziękowanie�nauczycielom:�mgr�Ka-
tarzynie�Owsiance�(opiekun�Szkolnego�
Koła�„Caritas”),�ks.�mgr�Pawłowi�Kicie�
(asystent�kościelny�Szkolnego�Koła�„Ca-
ritas”),� mgr� Iwonie� Dominik� (opiekun�
SU�i świetlicy�szkolnej)�za�aktywne�włą-
czenie�się�w akcje�charytatywne�Gimna-
zjum;�s.�mgr�Barbarze�Gawełdzie,�mgr�
Marioli�Kozioł–Rusnarczyk,�mgr�Monice�
Paszkowskiej,�mgr�andrzejowi�Gierczy-
kowi�za�zorganizowanie�Koncertu�Ko-
lęd.�Szczególne�podziękowania�dyr.�mgr�
Iwona�Franczyk�augustyn�kieruje�w stro-
nę�młodzieży�gimnazjalnej,�która�aktyw-
nie�włączyła�się�w przeprowadzone�akcje,�
okazując�tym�samym�dojrzałość�i pełną�
empatię.

Przy�współpracy�instytucji�wspoma-
gających� szkołę� gimnazjaliści� uzyski-
wali�odpowiedź�na�pytania�o wskazane�
postawy�i właściwe�wybory�(spotkania�
z przedstawicielami�prewencji,�pedago-
giem,� psychologiem,� doradcą� zawodo-
wym,�konkursy�związane�z profilakty-
ką,�udział�w akcjach,�np.�no�promil!�no�
problem!).�

Pierwsze�półrocze�w naszym�gimna-
zjum� zaowocowało� również� polepsze-
niem�warunków�pracy�i nauki�–�wzboga-
cił�się�księgozbiór�biblioteczny,�niektóre�
sale�lekcyjne�zostały�wyposażone�w nowe�
meble,�wystrój�korytarza�sprzyja�estetyce�
i promocji�osiągnięć�uczniów,�w tym�suk-
cesów�sportowych.�

Jak�zwykle�wsparcie�podmiotów�ze-
wnętrznych�jest�dla�działalności�szkoły�
bezcenne,�dlatego�szczególną�wdzięcz-
ność� Dyrektor� i  Rada� Pedagogiczna�
Gimnazjum�im.�Kardynała�Stefana�wy-
szyńskiego�wyrażają�przede�wszystkim�
pod�adresem�Przewodniczącej�Gminnej�
Komisji�Profilaktyki� i Rozwiązywania�
Problemów�alkoholowych�–�pani�Zofii�
Kuchni.

Fal

Z labiryntu szkolnego życia…
Gimnazjum to najtrudniejszy a zarazem chyba najważniejszy 
etap w życiu młodego człowieka, który poszukując nowej tożsa-
mości, odbiera rzeczywistość przez pryzmat własnych doświad-
czeń i emocji.
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DZIała�wIeLe�KÓł,�przez�co�nasi�
podopieczni�mają�możliwość�rozwijania�
swoich�zainteresowań�sportowych,�mu-
zycznych,�teatralnych�czy�wiedzowych.�
Każdy�może�wybrać�coś�dla�siebie�spo-
śród�szerokiej�oferty�zajęć�prowadzonych�
przez�nauczycieli.

Uczniowie�chętnie�biorą�udział�w róż-
nego�typu�konkursach�zarówno�szkolnych�
jak�i pozaszkolnych.�w tym�roku�dziew-
czętom�z klas�VI�udało�się�zdobyć�I miej-
sce� w  Powiatowych� Igrzyskach� Mło-
dzieży�Szkolnej�w Piłce�Siatkowej�oraz�
I miejsce�w Gminnym�Turnieju�Mini�Pił-
ki�Siatkowej�–�kat.�dziewcząt.�Chłopcy�
wrócili�z zawodów�siatkówki�z pucharem�
za�zajęcie�II�miejsca�na�szczeblu�gmin-
nym.�Udało�się�im�też�wywalczyć�I miej-
sce�w Gminnym�Turnieju�Halowej�Piłki�
nożnej�oraz�I miejsce�w Gminnym�Tur-
nieju�Tenisa�Stołowego.�Trzech�uczniów�
kl.�VI�zakwalifikowało�się�do�etapu�rejo-
nowego�konkursu�historycznego�„Losy�
żołnierza�i oręża�polskiego…”

nauczyciele�wciąż�się�kształcą,�biorąc�
udział�w różnych�formach�doskonalenia�
zawodowego.�Jedenastu�z nich�ukończy-
ło� osiemdziesięciogodzinne� szkolenie�
w dziedzinie�wykorzystania�technologii�
informacyjnej.�Pięć�uczestniczek�szko-
lenia� dodatkowo� przystąpiło� do� egza-
minu�eCDL�(european�Computer�Dri-
ving�Licence)�i ukończyło�go�wynikiem�
pozytywnym.�Pracownia�komputerowa�
otrzymała�certyfikat�upoważniający�do�

przeprowadzania�w niej�egzaminów�ze-
wnętrznych�eCDL.�Kilku�nauczycieli�za-
deklarowało�chęć�uczestnictwa�w szkole-
niu�przygotowującym�kadrę�oświatową�
do� wdrożenia� regionalnego� programu�
wspierania�uzdolnień�dzieci�i młodzieży�
w ramach�projektu�DiaMenT.

Stosownie�do�okazji�organizowane�są�
różne�uroczystości.� Jak�co� roku�świę-
towano� przyjęcie� pierwszoklasistów�
do� uczniowskiej� gromady,� uczczono�
Dzień�edukacji�narodowej�i obchodzo-
no�Tydzień�Patrona�Szkoły.�w listopa-
dzie�świętowano�91�rocznicę�odzyska-
nia�przez�Polskę�niepodległości,�a pod�
koniec�miesiąca�zorganizowano�zabawę�
andrzejkową.�w grudniu�miało�miejsce�
spotkanie�ze�świętym�Mikołajem,�wy-
jazd�do�kina�i teatru�oraz�przedstawienie�

jasełek�szkolnych�zakończone�wigilią.�
w styczniu–�w bardzo� licznym�gronie�
–�świętowano�Dzień�Babci� i Dziadka,�
a w lutym,�na�zakończenie�okresu�bożo-
narodzeniowego,�zorganizowano�kon-
cert�kolęd.

aby� udoskonalić� proces� edukacyjny�
i umilić�pobyt�w szkole,�wyposażono�pra-
cownię�językową�w nowe�ławki�i krzesła.�
Przy�każdym�stanowisku�zamontowano�
słuchawki�oraz�mikrofon,�ponadto�zaku-
piono� tablice�maceracyjne�oraz� ekran.�
w kilku�salach�założono�żaluzje�i poło-
żono�panele�podłogowe.

Jak�widać�w SP�1�w Kamienicy�nie�
jest�nudno.�nauczyciele�dbają�o wszech-
stronny�rozwój�podopiecznych,�propo-
nując� alternatywne� sposoby� zagospo-
darowania� wolnego� czasu.� wszyscy�
pracownicy�szkoły�dokładają�wszelkich�
starań,� aby� czas� spędzony� w  podsta-
wówce�zapewnił�uczniom�dobry�start�
w przyszłość.

M.C.

w SP 1 nie jest nudno
W szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy dużo się dzieje. 
W bieżącym roku szkolnym organizowane są różnego typu 
zajęcia dodatkowe.
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KRONIKA POLICyJNA

w�okresie�od�15�października�2009�r.�do�
31�stycznia�2010�r.�Funkcjonariusze�Po-
sterunku�Policji�w�Kamienicy�interwe-
niowali�łącznie�33�razy.
•� włączono�procedurę�niebieskiej�Kar-

ty,�dotyczącej�przemocy�w�rodzinach�
w�14�przypadkach,

•� zatrzymano�do�wytrzeźwienia�
3 osoby,

•� zatrzymano�8�nietrzeźwych�
kierujących,

•� odnotowano�4�zdarzenia�drogowe,
•� zatrzymano�1�osobę�poszukiwaną,
•� zatrzymano�4�sprawców�przestępstw�

na�gorącym�uczynku,
•� skierowano�do�sądu�5�wniosków�

w sprawie�o�wykroczeniach,
•� nałożono�łącznie�24�mandaty�karne.

Ponadto�prowadzono�czynności�w spra-
wie�samowoli�budowlanej,�znęcania�się�
nad�rodziną,�pobicia,�kradzieży�z�wła-
maniem,�gróźb�karalnych,�nagłego�zgo-
nu�i�pożaru.

mł. asp. Krzysztof Pach

adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury
34–608 Kamienica
tel. 018 33 23 082
e–mail: gokkamienica@wp.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów 
oraz zastrzega sobie prawo zmian i skrótów. Materiałów nie zamówionych 
nie zwraca.
skład komputerowy: stanisław nowogórski / nokom tel. 018 441 19 14

kwartalnik Gminy kamienica. redaguje zespół Gok–u

Gorczańskiewieści

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowanie Wójtowi Gminy – dr Władysławo-
wi Sadowskiemu, Przewodniczącemu Rady Gminy – Stefanowi Kuchni, 
Sekretarz Gminy – Rozalii Cedzidło, zastępcy Kierownika USC – Marii 
Augustyniak za zorganizowanie uroczystego spotkania par obchodzą-
cych 50 – lecie pożycia małżeńskiego.

Dziękujemy również radnym powiatu limanowskiego z gminy Ka-
mienica: Agacie Zięba, Mieczysławowi Kuźlowi i Pawłowi Talarowi 
oraz radnym gminy Kamienica: Danucie Brzeczek, Marcinowi Kuligo-
wi, Michałowi Mikołajczykowi, Januszowi Piotrowskiemu za udział 
w spotkaniu.

Gorące podziękowania składamy ks. Leonowi Królczykowi – Pro-
boszczowi Parafii Szczawa oraz ks. Ryszardowi Kochanowiczowi – Pro-
boszczowi Parafii Zalesie za przybycie na uroczystość, złożenie życzeń 
i połamanie się opłatkiem.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w zorganizowaniu uroczy-
stości i przyczynili się do jej uświetnienia.

JUBILACI

PODZIĘKOWANIE

Komitet powołany do odbudowy zniszczonego pożarem domu Pań-
stwa Franczyków, Kamienica 384, który miał miejsce w styczniu br. skła-
da serdeczne podziękowanie księdzu proboszczowi Janowi Betlejowi za 
udzielenie schronienia rodzinie pani Małgorzaty Franczyk, mieszkań-
com gminy Kamienica, firmom i instytucjom, w tym Caritas – Tarnów, 
którzy w tej trudnej sytuacji finansowo i materialnie wsparli odbudowę 
zniszczonego domu. 

W imieniu Komitetu:
Władysław Sadowski – wójt gminy
Stefan Kuchnia – przewodniczący Rady Gminy
Marcin Kulig – przewodniczący Komisji Budżetowej
Mieczysław Kuziel – kierownik GOPS
Stanisław Kulig – sołtys Kamienica Górna
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Poziomo: 1)�kurak�odbywający�toki,�7)�cerkiewny�obraz,�8)�dwie�ćwiartki,�9)�imię�Prus�–�piosenkarki,�10)�w�kuźni,�14)�towarzysz�
Sawy,�16)�uczynek,�17)�ośrodek�włókienniczy�w�Polsce,�18)�jadłodajnia,�19)�podawana�przy�powitaniu,�20)�napad�gniewu,�22)�bo-
gini�zrodzona�z�piany�morskiej,�24)�sznurek�świecy,�25)�stolica�Górnego�Śląska,�26)�płynie�przez�Lębork,�28)�administracyjny,�32)�
nędza,�33)�w�zespole�baletowym,�34)�kopany�pod�bliźnim,�35)�każda�z�dziewczyn�Charliego.

Pionowo:�1)�rybka�akwariowa,�2)�czasu�–�nieunikniony,�3)�wykonywana�profesja,�4)�w�parze�z�duszą,�5)�muszla,�6)�tańszy�od�por-
celany,�11)�zwiększenie�rygorystyczności�przepisów,�12)�ćwierć�beczek,�13)�korupcja,�14)�wymienny�w�długopisie,�15)�krótkofa-
lówka,�21)�przypinana�przez�złośliwca,�23)�dostawa�towaru�do�sklepu,�26)�niemy�krzykliwy�ptak,�27)�ekspert�powoływany�przez�
sąd,�28)�pagon�przy�płaszczu,�29)�gumowa�tratwa�ratunkowa,�30)�niedościgniony�wzór,�31),�włóczęga.

Litery�z�pól�ponumerowanych�w�prawym�dolnym�rogu,�napisane�od�1�–�23,�utworzą�rozwiązanie,�które�prosimy�nadesłać�do�
31 marca�2010�r.�na�adres�GOK�w�Kamienicy.�wśród�tych,�którzy�nadeślą�prawidłowe�rozwiązanie,�rozlosujemy�nagrody.
Za rozwiązanie krzyżówki nr 83, której hasło brzmi: „Lepszy przykład niż rada”, nagrody ufundowane przez ks. proboszcza Leona Królczyka 
z Parafii Szczawa wylosowali: Hubert Wierzycki – Zalesie 19 i Joanna Barnaś – Kamienica 306.

Krzyżówka nr 84
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Poziomo:  1) kurak odbywający toki, 7) cerkiewny obraz, 8) dwie ćwiartki, 9) imię Prus – piosenkarki,  10) w kuźni, 14) 
towarzysz Sawy, 16) uczynek, 17) ośrodek włókienniczy w Polsce, 18) jadłodajnia, 19) podawana przy powitaniu, 20) napad 
gniewu, 22) bogini zrodzona z piany morskiej, 24) sznurek świecy, 25) stolica Górnego Śląska, 26) płynie przez Lębork, 28) 
administracyjny, 32) nędza, 33) w zespole baletowym, 34) kopany pod bliźnim, 35) każda z dziewczyn Charliego.
Pionowo: 1) rybka akwariowa, 2) czasu – nieunikniony, 3) wykonywana profesja, 4) w parze z duszą, 5) muszla, 6) tańszy 
od porcelany, 11) zwiększenie rygorystyczności przepisów, 12) ćwierć beczek, 13) korupcja, 14) wymienny w długopisie, 
15) krótkofalówka, 21) przypinana przez złośliwca, 23) dostawa towaru do sklepu, 26) niemy krzykliwy ptak, 27) ekspert 
powoływany przez sąd, 28) pagon przy płaszczu, 29) gumowa tratwa ratunkowa, 30) niedościgniony wzór, 31), włóczęga.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 - 23, utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać do 
31 marca 2010 r.  na adres GOK w Kamienicy. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.

Za rozwiązanie krzyżówki nr  83,  której hasło brzmi: „Lepszy przykład niż rada”, nagrodę ufundowaną przez ks.  

proboszcza Leona Królczyka z Parafii  Szczawa wylosowali: Hubert Wierzycki,  -  Zalesie 19 i  Joanna Barnaś –  

Kamienica 306.

38 Gorczańskie Wieści styczeń luty marzec 2010

reLakS krzyżówka nr 84



Dzień 
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w Zasadnem
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• układanie płytek, glazury

• zabudowy karton – gipsowe, sufity 
podwieszane, ścianki działowe, poddasza

• szpachlowanie, gładź gipsowa, malowanie, 
tapetowanie

• układanie paneli, wykładzin oraz wszystkie 
pozostałe prace wykończeniowe

sTYLOWE 
WYKOŃCZEnIE WnĘTRZ

Usługi Remontowo – Budowlane

Arkadiusz Mamak
tel. 510 – 551 – 481

Zespół Gorce 

i Koło Gospodyń Wiejskich 

ze Zbludzy 

podczas nagrania programu 

telewizyjnego o obrzędach 

wigilijnych w naszej gminie

r e k l a m a

ZatrZymane w obiektywie


