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25 lat gminnego
samorządu

25 lipca 2015 r. z okazji 25-lecia 
samorządu odbyła się uroczysta 
sesja Rady Gminy Kamienica. 

W gali upamiętniającej powstanie samorządu 
terytorialnego wzięli udział m.in.: wójtowie, 
przewodniczący rady i  radni od 1990 
roku oraz przedstawiciele władz powiatu 
limanowskiego, ościennych i partnerskich 
gmin.
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Z samorządu

Najistotniejsza sprawą ostatnich miesięcy w  samorządzie gminy Kamienica to utworzenie 
nowej gminy Szczawa od 1 stycznia 2016 r. We wrześniu br. powołany został pełnomocnik rzą-
du do spraw utworzenia gminy Szczawa. Pracy jest wiele, a czasu coraz mniej. Urząd Gminy 
Szczawa będzie funkcjonował w budynku Ośrodka Zdrowia w Szczawie, który będzie poddany 
pracom adaptacyjnym. Został rozpisany przetarg na roboty adaptacyjne. Od 1 stycznia muszą 
być przygotowane biura na funkcjonowanie nowego Urzędu. Do końca roku będzie również 
przeprowadzony nabór na stanowiska urzędnicze. Od 1 stycznia 2016 r. nowa gmina Szczawa 
będzie dysponowała własnymi środkami finansowymi. Projekt budżetu będzie podlegał opinii 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Od stycznia Pełnomocnik rządu ds. utworzenia gminy Szczawa 
będzie pełnił rolę komisarza, czyli będzie zarówno organem stanowiącym (Rada Gminy) i orga-
nem wykonawczym (Wójt Gminy) do czasu wyboru nowych władz gminy. Do tego czasu pełno-
mocnik będzie realizował zadania nałożone na gminy w ustawie o samorządzie gminnym przy 
pomocy utworzonego Urzędu Gminy w Szczawie. Wyrażam nadzieję, że mieszkańcy Szczawy na 
tym nie stracą, gdyż takie założenie było przy przyjęciu rozporządzenia w sprawie utworzenia 
gminy Szczawa przez Radę Ministrów (byłą Radę Ministrów za Rządu PO). Wszyscy pewnie bę-
dziemy się przyglądać funkcjonowaniu nowej gminy Szczawa. Ja osobiście życzę nowej gminie 
pomyślności w realizacji nałożonych zadań dla dobra mieszkańców, aby mieszkańcy byli jeszcze 
lepiej obsługiwani przez nowe organa gminy, aby poziom życia ciągle się podnosił. Na to oczy-
wiście potrzebne są środki finansowe, a tu jest wielka niewiadoma. My również się martwimy, 
jak w nowej rzeczywistości będzie wyglądać sytuacja finansowe gminy Kamienica w nowym 
kształcie. To wszystko okaże się w pierwszych miesiącach nowego 2016 roku. Mimo wszystko 
jesteśmy optymistami, tym bardziej, że po ostatnich wyborach parlamentarnych jest nadzieja na 
lepsze rządy. Parlamentarzyści, którzy pomagali nam w walce o jedność gminy uzyskali po raz 
kolejny mandaty poselskie i obiecują nam dalszą pomoc, szczególnie o przywrócenie terenów 
Zasadnego, historycznie związanych z Kamienicą - dworem Marszałkowicza. 

Władysław Sadowski  
wójt gminy Kamienica

Wybory do Sejmu i Senatu RP

25 października 2015 r. w wyborach parlamentarnych uczestniczyło 
50,56% mieszkańców gminy Kamienica uprawnionych do głosowania. 

Głosujący w  większości udzielili poparcia kandydatom startującym 
z ramienia Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, na których 
oddano łącznie 1 867 głosów.

W wyborach do Sejmu najwięcej głosów zdobyli: Wiesław Janczyk - 
485, Arkadiusz Mularczyk - 435, Karolina Gancarczyk - 180 z Komitetu 
Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość oraz Paweł Talar - 178 z Komitetu 
Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W wyborach do Senatu najwięcej głosów zdobył popierany przez PiS 
Jan Hamerski (1953). Pod względem ilości głosów drugie miejsce zajął Stanisław Hodorowicz 

(536), a trzecie Bogusław Waksmundzki (304). 
Mandat do Sejmu w okręgu nowosądeckim uzyskali: Piotr NAIMSKI, Józef LEŚNIAK, Anna PA-

LUCH, Wiesław JANCZYK, Barbara BARTUŚ, Arkadiusz MULARCZYK, Edward SIARKA, Jan DUDA 
- wszyscy z KW Prawo i Sprawiedliwość; Andrzej CZERWIŃSKI z KW Platforma Obywatelska i  Elż-
bieta BOROWSKA z KWW „Kukiz'15”.

W Senacie okręg wyborczy nr 36 (powiat limanowski, nowotarski i tatrzański) będzie reprezen-
tował Jan Hamerski - KW Prawo i Sprawiedliwość.                                                               (red)
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Pełne wyniki wyborów do sejmu
w gminie Kamienica
W gminie Kamienica, w wybo-
rach do Sejmu na wszystkie 
listy kandydatów oddano łącz-
nie 2 813 ważnych głosów.

KW Prawo i Sprawiedliwość - 1 867
Piotr Aleksander NAIMSKI - 177 
Józef Krzysztof LEŚNIAK - 167
Anna PALUCH - 83 
Wiesław Stanisław JANCZYK - 485
Barbara Halina BARTUŚ - 41 
Jan PICZURA - 10 
Arkadiusz MULARCZYK -  435
Edward SIARKA - 97 
Marta MORDARSKA - 13
Jan Wiesław DUDA - 85 
Julian STOPKA - 1 
Ewa FILIPIAK - 29
Marian Józef RYBA - 0
Tadeusz Kajetan GRABOWSKI - 2 
Teresa JANCZURA - 9
Wojciech Andrzej CIEŚLAK - 12 
Paweł ŚLIWA - 17 
Grażyna Katarzyna TYLKA -1 
Karolina Elżbieta GANCARCZYK - 180 
Małgorzata Agnieszka BELSKA - 23 
 
KW Platforma Obywatelska RP - 210
Andrzej Stanisław CZERWIŃSKI - 108 
Andrzej Józef GUT-MOSTOWY - 20 
Grażyna Karolina SUKIENNIK - 7 
Tadeusz PATALITA - 53 
Agata Kazimiera KRÓL-MIREK - 0 
Michał Szczepan DIDUCH - 2
Eugeniusz Józef ZAJĄCZKOWSKI - 0 
Zofia JEŻ - 1 
Renata Helena NOWAK - 4
Andrzej Tadeusz GĄSIENICA-MAKOW-
SKI - 2 
Andrzej CIKOWSKI - 0 
Janusz Tomasz GUBERNAT - 0
Halina Maria WĄSOWSKA-SCHIRMER - 3
Danuta Joanna SZTENCEL - 0 
Wioletta Jadwiga OLEKSY - 5
Małgorzata Grażyna GUCWIŃSKA - 0
Grażyna ŁABNO -  0
Waldemar Paweł OLSZYŃSKI - 0 
Maria Dominika WACHAŁOWICZ-
-KIERSZTYN - 0 
Marcin Mateusz PORĘBA - 5 
 
KW Razem - 46
Dorota Ewa BUDACZ - 19 
Tomasz Leszek ZAWADA - 2 
Jolanta Aleksandra ŻYLIŃSKA - 6
Piotr Paweł MARCZYK - 5
Maria Jolanta ALCHOWŚKA - 0 
Michał KARCZEWSKI - 0
Marta ŁUKOWSKA - 4 
Jan Jerzy BIŃCZYCKI - 4 
Katarzyna Krystyna JĘDRYKA - 1 
Kajetan Szymon CZAPLA - 4
Aleksandra Wanda POHORECKA - 0 
Marcin GALENT - 1
 

KW KORWiN - 83
Kazimierz Szczepan FAŁOWSKI - 37 
Justyna Ewa SOKOŁOWSKA-WOŹNIAK - 7
Piotr Emilian SUŁKOWSKI - 17 
Szymon JAMRO - 5
Leszek Jakub GIENIEC - 2 
Alicja Ewa WAJRAK-FAŁOWSKA - 0 
Andrzej SKUPIEŃ - 4 
Celina Zofia MATUSIK-BOCHEŃSKA - 0 
Jacek KOŚCIÓŁEK - 2 
Adrian HASLIK - 3 
Anna Dorota REIMSCHÜSSL - 0
Agnieszka Paulina ROGOWSKA - 0 
Radosław Ryszard LAZAR - 1
Maciej Henryk BEREZOWSKI - 5 
 
Komitet Wyborczy PSL - 271 
Bronisław DUTKA - 67 
Stanisław Wojciech PASOŃ - 14 
Stanisław BARNAŚ - 3 
Jerzy Andrzej NALEPKA - 0 
Józefa KOLBRECKA - 3 
Krystyna BARAN - 2 
Urszula Zofia NIEMIEC - 0 
Grzegorz Jerzy PABIS - 0 
Izabela Zuzanna SARNA - 0 
Dariusz Paweł KANTOR - 0 
Czesława Maria KRÓLCZYK - 1 
Anna Helena MAJDA - 1 
Józef ZBOROWSKI - 2 
Jan Stanisław POTOCZEK - 0 
Paweł Leszek TALAR - 178
Jacek Edward BABIŃSKI - 0 
Andrzej BARNA - 0
Małgorzata Anna WRÓBEL - 0 
Józef TOBIASZ - 0 
 
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PP-
S+UP+Zieloni - 30 
Joanna Maria LEJA - 15
Katarzyna Justyna BARTKOWSKA - 5 
Henryk PLATO - 2 
Antoni Mieczysław ŁOPATA (skreślony) 
Elżbieta Maria HOŁOWEŃKO - 0
Grażyna Jadwiga KOLASA - 0 
Mieczysław HĘDRZAK - 0 
Henryk Roman WOLSKI - 0 
Katarzyna Anna JAWORSKA - 1 
Adrian Dawid LEJA - 0 
Karolina KLINK - 2 
Janusz Czesław ZARZYCKI - 1 
Wiesław Jan PIĄTKOWSKI - 0 
Małgorzata GOŁĄB - 0 
Ewelina Alicja RYŁKO - 2 
Anna Maria PIWOWARCZYK - 1 
Tomasz OLSZEWSKI - 0 
Anna Maria ŻUCHOWICZ - 0 
Dariusz Juliusz ZABRZEWSKI - 1 
Włodzimierz Tadeusz ZAPIÓRKOWSKI - 0 
 
KWW „Kukiz'15” - 243
Elżbieta Joanna BOROWSKA - 60
Maciej PROSTKO - 83 
Mariusz Jerzy WCISŁO - 8 
Jarosław GLIŃSKI - 7 
Piotr Stanisław KOBUS - 5 
Dawid Bogumił MÓL - 27 

Zbigniew Kazimierz SIKORA - 4 
Amadeusz Klaudiusz KWIATKOWSKI - 3 
Ewelina Katarzyna URBAŃSKA - 8 
Mariusz WNENK - 2 
Barbara GRABIAK - 1 
Szczepan Alfred ZYGMUNT - 7 
Marta SKOCZEŃ - 5 
Iwona Helena PYCIŃSKA - 0 
Kinga Dominika SARATA - 2 
Piotr Stanisław BIELSKI - 4 
Monika Maria PŁAWECKA - 4 
Krzysztof Paweł KMAK - 5 
Katarzyna Małgorzata WOJCIECHOWSKA 
- 3 
Maciej Jakub ROGÓŻ - 5 
 
KW Nowoczesna Ryszarda Petru - 51 
Tomasz Jakub GABRYŚ - 20
Adam Michał WOJTAS - 20 
Małgorzata Joanna ENDRES - 4 
Jacek Józef GWÓŹDŹ - 0
Agnieszka Katarzyna SŁUGOCKA - 2 
Krzysztof Łukasz KONSUR - 0 
Robert Mieczysław SMOTER - 1 
Maria Małgorzata NOWAKOWSKA - 1 
Kazimierz Tadeusz KURPIEL - 1 
Alicja GAWLIK-POCIECHA - 0 
Lidia Ewa ŚMIGOWSKA-KACZKA - 0 
Agata Anna GIERA - 0 
Ryszard ŁUKASIK - 2 

 KWW Zbigniewa Stonogi - 6
Barbara Emilia KLESZYK - 1 
Kazimierz Józef NIŻNIK - 0 
Szczepan Franciszek CZUBIŃSKI - 0 
Małgorzata SUTOR - 0 
Sławomir Marek PERGÓŁ - 0 
Konrad Janusz GÓRSKI - 2 
Damian Michał WYPART - 0 
Beata Zofia USTUPSKA - 0 
Elżbieta Stanisława KOCIK - 1 
Wiktor Andrzej PAJDZIK - 1 
Jacek KALATA - 0 
Artur Leszek STAROWICZ - 1 
Monika Agnieszka BOGDAŁ - 0 
Wojciech Dominik TATAR - 0
 
Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawi-
cy - 6 
Andrzej Stefan PACIEJ - 2 
Krzysztof Ryszard WOJTASZEK - 0 
Kamil MUCHA - 1
Krzysztof KLEMCZAK - 0 
Ryszard Marek PYZIK - 0 
Władysław ŁOWISZ - 1 
Barbara DUDA - 1
Monika Ewa TARGOSZ - 0 
Wioletta Janina MIREK - 0 
Monika Katarzyna BEDNAREK - 0 
Zdzisław Franciszek BUDZYK - 0 
Barbara Elżbieta KLEMCZAK - 0 
Kamil Konrad STOJEK - 0 
Anna WĘDRYCHOWICZ - 0 
Stanisław DOBROWOLSKI - 0 
Grzegorz Krzysztof UZAR - 1 
Helena Kinga BORKOWSKA - 0 
Tomasz Michał CHOWANIEC - 0

WYBORY PARLAMENTARNE 2015

wczoraj kamienicy
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Władysław Drabik 
Urodził się 22 września 1942 roku 
w Łostówce koło Mszany Dolnej. Ma-
jąc 14 lat, wyjechał do Jaworzna, gdzie 
ukończył Zawodową Szkołę Górniczą 
i Technikum Górnicze. Do 1968 roku 
pracował jako górnik dołowy na kopal-
ni „Jaworzno”, grając  tam w Górniczej 
Orkiestrze Dętej. W roku 1968 przeniósł 
się do Jastrzębia Zdroju i podjął pracę 
w kopalni Moszczenica, gdzie po  ukoń-
czeniu kursów specjalistycznych został 
ratownikiem górniczym. Pracował tam 
do roku 1986, w którym nabył prawo 
do wcześniejszej emerytury górniczej. 
W tym też roku wraz z  rodziną prze-
prowadził się do Kamienicy – rodzinnej 
miejscowosci swojej żony (w roku 1970 
ożenił się z kamieniczanką Anną Ku-
lig, która pracowała w Jastrzębiu). Jego 
małżonka wspomina: Wspólnym wysił-
kiem, systemem gospodarczym wybudowa-
liśmy dom w Kamienicy i wychowywaliśmy 
trzech synów. Gdy synowie dorośli, obydwoje 
zaangażowaliśmy się w życie kulturalne naszej 

lokalnej społeczności. Władek przez 11 lat 
(od 1996 – 2007 r.) śpiewał jako tenor 
w Chórze Parafialnym im. Bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Kamienicy. Od 2000 
roku grał na sakshornie (tenorze) w Or-
kiestrze Dętej im. św. Floriana w Szcza-
wie. Od lat 90 był niezastąpiony w Ze-
spole Regionalnym „Gorce”, bo oprócz 
granych ról w scenkach obyczajowych 
przedstawianych przez ten zespół, peł-
nił w nim społecznie rolę konserwatora 
strojów regionalnych. Naprawiał i kon-
serwował nasze kierpce, pasy i ciupa-
gi. W związku z tym, że spotykałem się 
z nim często  na próbach zespołu, chóru, 
jak również na prywatnych rozmowach, 
mogę potwierdzić, że Władziu był czło-
wiekiem pracowitym, małomównym, 
cierpliwym i rodzinnym. Wnuczęta go 
uwielbiały, a on często brał je na swo-
je kolana, przytulając do siebie, a miał 
ich ośmioro. Zmarł 20 września br.. 
W dniu 22 września,  po Mszy Świętej 
żałobnej został odprowadzony na miej-
sce wiecznego spoczynku na kamienic-
ki cmentarz w asyście górniczej lampy, 
członków i kapeli Zespołu Regionalne-
go „Gorce”, Orkiestry Dętej ze Szczawy, 
delegacji byłych członków chóru para-
fialnego oraz pocztu sztandarowego ka-
mienickiego Związku Podhalan, którego 
był członkiem. Żegnaj przyjacielu - kie-
dyś śpiewoł ześ  se z nomi, a teraz se  bedzies 
śpiywoł, w niebie z Oniołomi.  

Stanisław Kulig
Urodził się w Kamienicy, w kamienic-
kiej szkole zdobył też zawód rolnika. 
W latach 70 ubiegłego wieku przez 15 lat 
pracował w Sądeckich Zakładach Elek-
trod Węglowych. Od roku 1987 do roku 
2005, w którym nabył prawo do wcze-
śniejszej emerytury, pracował jako ro-
botnik budowlany poza granicami kraju: 
w Niemczech, Rosji i Czechach. W roku 

1970 ożenił się z Anną Sopatą, pocho-
dzącą z Zalesia i wspólnie na jego ojco-
wiźnie wybudowali sobie dom.  Po przej-
ściu na emeryturę w roku 2006 został 
wybrany sołtysem sołectwa Kamieni-
ca Górna. Funkcje tę sprawował aż do 
śmierci. W tym czasie często spotyka-
łem go idącego z saszetką pod ręką za-
łatwiać różne sprawy do Urzędu Gminy 
czy mieszkańców swojego sołectwa. We 
wspomnieniach żony - pani Anny Staszek 
wiele czasu poświęcał na to, by łagodzić spo-
ry i konflikty między mieszkańcami sołectwa 
i czynił to nawet kosztem swojego zdrowia. Był 
bardzo wyczulony na czyjąś biedę lub ludzkie 
nieszczęście. Organizował składki i zabiegał 
o zapomogi dla pogorzelców i  ludzi, których 
dotknął zły los. Dużo miał pomysłów i wcielał 
je w czyn przy wsparciu wójta, Rady Sołeckiej 
i  radnych gminy. Był człowiekiem, który 
bardzo interesował się końmi, dlatego 
też organizował banderie konne na różne 
uroczystości, a zwłaszcza na prymicje. 
Będąc już na emeryturze, zakupił brycz-
kę, by nią powozić bezinteresownie go-
ści na prymicjach, weselach czy innych 
uroczystościach. Bardzo dbał o zacho-
wanie naszej lokalnej tradycji oraz bar-
dzo lubił nasz folklor, zwłaszcza śpiew 
i muzykę. Sam w młodości był znanym 
drużbą weselnym, co kultywował pra-
wie do śmierci na prośbę, zwłaszcza ro-
dziny. Po krótkiej, ale ciężkiej chorobie 
zmarł 13 września, a pochowany został 
na kamienickim cmentarzu 15 września 
br.. Hej byli chłopcy byli, ale sie mineli i my sie 
minomy po maluśki chwili.  

M. Marek

Odeszli, pozostaną w pamięci
Śmierć jest nieodłącznym elementem życia. Człowiek odchodzi, pamięć 
pozostaje, dlatego też  chciałbym w tym artykule wspomnieć o dwóch 
mieszkańcach Kamienicy, którzy we wrześniu tego roku odeszli od 
nas na zawsze.  Pamięć o nich pozostanie nie tylko w sercach ich naj-
bliższych. Obydwaj   część swojego życia poświęcili na rzecz naszego 
wspólnego dobra, angażując się społecznie  w różne dziedziny  życia 
naszej „Małej Ojczyzny”. Władysław Drabik i stanisław Kulig byli szwa-
grami, więc łączyły ich więzy rodzinne. Tej jesieni złączył ich nieunik-
niony los człowieka - „bo rodzimy się by żyć, a żyjemy po to, by umrzeć”. 
Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie.  

WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY
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W gali upamiętniającej powstanie samorządu 
terytorialnego wzięli udział m.in.: wójtowie, 
przewodniczący rady i radni od 1990 roku 
oraz przedstawiciele władz powiatu limanow-
skiego, ościennych i partnerskich gmin: Ko-
morniki, Wutha - Farnroda (Niemcy), Smiża-
ny (Słowacja), Erdohorvati (Węgry).

Prezentację historii samorządności przedsta-
wił dr Przemysław Stanko, a wręczenia pamiąt-
kowych statuetek działaczom samorządowym 
i zaproszonym gościom dokonali - przewodniczący 
Rady Gminy Janusz Opyd i wójt Władysław Sadowski.

S.F.

25 lat gminnego samorządu
25 lipca 2015 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Kamienica z okazji 25-lecia 
samorządu (w 1990 roku w wyborach wybrano pierwszą Radę Gminy, która zastąpiła funkcjonującą w czasach PRL 
Gminną Radę narodową).

Partyzanckie święto
W dniach 15 - 16 sierpnia br. w szczawie odbyły się obchody dorocznego „Odpustu Partyzanckiego”. Uroczystość 
o charakterze religijno - patriotycznym, poświęconą 1 PsP AK rozpoczęto w sobotę Msza świętą w intencji Ojczy-
zny. Po niej uczestnicy spotkali się na placu przy kościele na Wieczorze Pieśni Patriotycznej i Partyzanckiej.

Niedzielne uroczystości rozpoczęto Apelem Poległych pod 
pomnikiem żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 

AK, w którym udział wzięli, m.in. parlamentarzyści - Anna 
Paluch i Wiesław Janczyk, starosta powiatu limanowskiego - 
Jan Puchała, członek zarządu powiatu - Agata Zięba, przedsta-
wiciele samorządu Gminy Kamienica na czele z wójtem - dr 
Władysławem Sadowskim i przewodniczącym Rady Gminy - 
Januszem Opydem, Kompania Honorowa i Orkiestra Reprezen-
tacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, poczty sztandarowe 
organizacji kombatanckich oraz szkół i innych stowarzyszeń. Po 
okolicznościowych przemówieniach i złożeniu kwiatów nastąpił 
przemarsz do kościoła, gdzie odbyła się Msza św. w intencji po-
ległych, zmarłych i żyjących żołnierzy 1 PSP AK, której prze-
wodniczył Biskup Senior Diecezji Tarnowskiej - Władysław Bo-
bowski. Wszyscy uczestnicy uroczystości mieli również okazję 
zwiedzić Muzeum 1 PSP AK oraz skosztować „wojskowej gro-
chówki”, przygotowanej przez KGW ze Szczawy.

S.F.

WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY
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Strażackie śpasy
16 sierpnia 2015 r. drużyna Ochotni-

czej Straży Pożarnej ze Szczawy wzię-
ła udział w zawodach zabytkowych si-
kawek konnych „Strażackich śpasach”, 
które odbyły się w Zębie.

Zawody odbyły się w ramach VIII 
Międzynarodowych oraz Małopolskich 
Zawodów Sikawek Konnych o Topór 
Przechodni OSP Ząb. 

W strażackim współzawodnictwie 
wzięły udział 32 drużyny OSP z Pol-
ski i Słowacji. Publiczność podziwiała 
nie tylko sprawność druhów, ale także 
piękno zabytkowych wozów i pomp. 

Honorowymi gośćmi zawodów byli: 
Komendant Główny PSP gen. bryg. - 
Wiesław Leśniakiewicz oraz Mazo-
wiecki Komendant Wojewódzki PSP 
- nadbryg. Józef Galica.

Otrzymali dofinansowanie
9 października 2015 r. w siedzibie 

PKN ORLEN w Warszawie odbyła 
się „Gala Straży Pożarnych", podczas 
której nastąpiło oficjalne przekazanie 
darowizn dla jednostek Ochotniczych 
i Państwowych Straży Pożarnych. 

Symboliczne czeki zostały wręczo-
ne blisko 150 jednostkom z całej Pol-
ski, które otrzymały wsparcie rzeczo-
we lub finansowe od Fundacji ORLEN 
Dar Serca, PKN ORLEN, Spółki OR-
LEN Upstream oraz ANWIL z Grupy 
Kapitałowej ORLEN.

Wśród obdarowanych znalazła się 
również Ochotnicza Straż Pożar-
na w Szczawie, która otrzymała do-
f inansowanie w wysokości 5 000 
złotych na zakup turbowentylatora 
oddymiającego.

Wręczenia czeków dokonali Pre-
zes Zarządu Fundacji ORLEN - DAR 
SERCA - Iwona Tandecka oraz Czło-
nek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwo-
ju i Energetyki - Piotr Chełmiński.

Gminne ćwiczenia 
10 października 2015 r. w Zasadnem 

odbyły się ćwiczenia ratowniczo - ga-
śnicze jednostek OSP z terenu Gmi-
ny Kamienica. W ćwiczeniach wzięło 
udział 40 strażaków i 7 samochodów 
ratowniczo - gaśniczych.

Tematem ćwiczeń było prowadze-
nie działań ratowniczo - gaśniczych 

w czasie pożaru zewnętrznego budyn-
ku w zwartej zabudowie oraz udziela-
nie osobom z nagłym zatrzymaniem 
krążenia kwalifikowanej pierwszej po-
mocy z wykorzystaniem automatycz-
nego defibrylatora.

Celem ćwiczeń było, m.in: doskona-
lenie współdziałania jednostek OSP 
z terenu gminy, sprawdzenie możli-
wości dojazdu dla samochodów gaśni-
czych i możliwości poboru wody z na-
turalnych cieków do celów gaśniczych, 
doskonalenie budowy stanowisk wod-
nych, linii zasilających oraz dostarcza-

nia wody systemem przepompowywa-
nia w terenie o dużej różnicy wzniesień 
i na dużą odległość.

Podsumowania i oceny ćwiczeń do-
konali: kpt. Marcin Kulig - Zastęp-
ca Naczelnika Wydziału Operacyjno 
- Szkoleniowego Komendy Powiato-
wej PSP w Limanowej, asp. sztab. Piotr 
Kuziel - Komendant Gminny ZOSP RP 
w Kamienicy oraz dh Eugeniusz Rutka 
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Kamienicy. 

     S.F.

Z życia OSP

wczoraj i dziś kamienicy
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Po nabożeństwie barwny dożynkowy 
korowód przy akompaniamencie Or-
kiestry Dętej im. św. Floriana ze Szcza-
wy przemaszerował na plac przy bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej, 
gdzie odbyła się dalsza część rolnicze-
go święta. 

W trakcie oficjalnego otwarcia wójt 
gminy - dr Władysław Sadowski wy-
raził słowa uznania dla rolników za 
ich codzienny trud i ciężką pracę oraz 
przywitał przybyłych na uroczystość 
gości, wśród których byli m.in.: po-
słowie na sejm RP - Wiesław Janczyk 
i  Arkadiusz Mularczyk, członek za-
rządu powiatu limanowskiego - Agata 
Zięba, dyrektor Małopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Karnio-
wicach - Bronisław Dutka oraz radni 

gminy Kamienica.
Następnie odbył się tradycyjny ob-

rzęd dożynkowy, podczas którego na 
ręce Wójta Gminy Kamienica starosto-
wie dożynek - Bogumiła Duda i Stani-
sław Majda złożyli tradycyjny bochen 
chleba wypieczony z tegorocznej mąki.

Po nim odbyła się prezentacja wień-
ców dożynkowych. Komisja Konkurso-
wa w składzie: Leszek Leśnik - kierow-
nik Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Limanowej, Edyta Kola-
wa - pracownik Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Limanowej 
i  Zofia Chlipała - pracownik Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kamienicy 
przyznała dwa równorzędne pierwsze 
miejsca dla sołectwa z Zalesia i Zblu-
dzy. Drugie miejsce w  konkursie 

wieńca ex aequo zajęły sołectwa z Ka-
mienicy Górnej, Zasadnego i Kamie-
nicy Dolnej.

Równolegle dużym zainteresowa-
niem cieszyła się degustacja potraw re-
gionalnych, przygotowana przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z  terenu Gminy 
Kamienica.

Oprawę artystyczną zapewnił występ 
Grupy Folklorystycznej ze Świetlicy 
Środowiskowej w  Zalesiu, Orkiestry 
Dętej ze Szczawy, Grupy Śpiewaczej 
ze Świetlicy Środowiskowej w Kamie-
nicy i zespołu LUX. 

Zabawa taneczna prowadzona przez 
DJ’a  zakończyła doroczne obchody 
Święta Plonów.

S.F.

Gminne Święto Plonów

W niedzielę, 30 sierpnia br. w Zalesiu odbyły się Dożynki Gminy Kamienica. Święto Plonów rozpoczęła uroczysta 
Msza św. koncelebrowana przez ks. dra stanisława Burzawę - byłego proboszcza zalesiańskiej parafii, ks. Ryszarda 
Kochanowicza - proboszcza parafii Zalesie i pochodzącego z Zalesia - ks. Grzegorza Lubeckiego.

WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY
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Wniosek 
do Trybunału Konstytucyjnego

17 sierpnia 2015 r. w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy odbyła się VIII sesja 
Rady Gminy Kamienica, podczas któ-
rej radni podjęli uchwałę upoważniają-
cą Wójta o skierowanie do Trybunału 
Konstytucyjnego skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie utworzenia 
gminy Szczawa.

Wniosek złożyła grupa radnych, któ-
ra widzi wątpliwości w trybie, w jakim 
została ta sprawa prowadzona - mimo 
nieważnego referendum, negatyw-
nej opinii Ministra Finansów, Woje-
wody, Rady Gminy - rozporządzenie 
to zostało podjęte. Organem, który 
może to sprawdzić i prawnie podwa-
żyć rozporządzenie, jest Trybunał 
Konstytucyjny.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 
radnych, 1 osoba była przeciw. Wójt - 
dr Władysław Sadowski dodał, że po-
mimo skargi do Trybunału Konstytu-
cyjnego i  tak prawdopodobnie gmina 
rozpocznie funkcjonowanie od 1 stycz-
nia 2016 r., gdyż procedura sprawdze-
nia potrwa około półtora roku.

Na sesji nieobecny był przewodni-
czący Rady Gminy Kamienica - Ja-
nusz Opyd; zaproponowano, by został 
pełnomocnikiem do spraw utworze-
nia gminy Szczawa (w  czasie sesji 
w Małopolskim Urzędzie Wojewódz-
kim miało miejsce spotkanie ministra 

administracji i  cyfryzacji - Andrzeja 
Halickiego z przedstawicielami nowo 
tworzonej gminy Szczawa).

Podczas sesji Wójt poinformował, 
że spotkał się z przewodniczącym Ja-
nuszem Opydem oraz jednym z  dy-
rektorów wydziału organizacji Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w sprawie utworzenia nowego urzędu 
gminy. Podczas prowadzonych rozmów 
zaproponował, by środki na organiza-
cję urzędu gminy zostały przesunięte 
z planowanej inwestycji termomoder-
nizacji Ośrodka Zdrowia w Szczawie. 

Wójt podziękował sołtys Zasadne-
go,Agacie Ziębie, za pomoc w  walce 
o uchylenie rozporządzenia oraz po-
wiedział: Będziemy podejmować dzia-
łania, by uchylić rozporządzenie, a te-
reny, które były historycznie związane 
z Kamienicą, zostały do nas przywró-
cone. Są przesłanki ku temu, że postę-
powanie legislacyjne było niezgodne 
z przepisami prawa.

Wybrano nowego 
Przewodniczącego

Podczas IX sesji Rady Gminy Kamie-
nica na wniosek radnych z funkcji do-
tychczasowego przewodniczącego zo-
stał odwołany Janusz Opyd. Decyzją 
radnych na czele samorządu gminy sta-
nął Eugeniusz Rutka.

12 października br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy odbyła się IX se-
sja Rady Gminy Kamienica. Podczas 

sesji grupa radnych wniosła o  zmia-
nę porządku obrad i  złożyła wniosek 
w sprawie zmiany Przewodniczącego 
Rady Gminy (odwołania dotychczaso-
wego i wyboru nowego). Rada większo-
ścią głosów wprowadziła zapropono-
waną zmianę do porządku obrad. 

Zgodnie z procedurą powołano ko-
misję skrutacyjną, która przeprowadzi-
ła tajne głosowanie decydujące o być 
albo nie być dotychczasowego prze-
wodniczącego. Wszystkie głosy były 
ważne. Za odwołaniem było 10 głosów, 
2 wstrzymujące się i 1 przeciw. 

Na stanowisko nowego przewod-
niczącego zaproponowano jedne-
go kandydata - Eugeniusza Rutkę. Po 
przeprowadzeniu głosowania komi-
sja sporządziła i  odczytała protokół, 
w  którym stwierdziła, że Eugeniusz 
Rutka został wybrany na Przewodni-
czącego Rady Gminy Kamienica (za 
- 9 radnych, 4 - głosy wstrzymujące). 
W  wyniku głosowania nowym prze-
wodniczącym został Eugeniusz Rutka.

W czasie sesji radni podjęli jeszcze 
kilka ważnych uchwał, w  tym, m.in. 
w sprawie: 

- l ikwidacji jednostki budżeto-
wej Gminy Kamienica pod nazwą 
„Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Kamienicy”,

- wyboru ławnika do Sądu Rejono-
wego w  Limanowej - którym zosta-
ła Katarzyna Limanówka - Faron ze 
Zbludzy,

- zmiany uchwały w sprawie ustale-
nia składów osobowych i  liczbowych 
stałych Komisji Rady Gminy w  Ka-
mienicy (wygaśnięcie mandatu zmar-
łego Krzysztofa Wysowskiego). Do Ko-
misji Budżetu, Gospodarki Finansowej 
oraz Rozwoju, Inicjatyw i Budownic-
twa wybrano Piotra Kalicińskiego, 
a skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
uzupełniła Józefa Gorczowska.

Podczas sesji, oprócz stałych punk-
tów porządku obrad, miało miejsce 
wręczenie certyfikatów i  dyplomów 
za udział w ogólnopolskiej kampanii 
„Zachowaj trzeźwy umysł” oraz z pa-
miątkowych statuetek działaczom sa-
morządowym i  długoletnim pracow-
nikom urzędu gminy z okazji 25-lecia 
samorządności. Zebrani wysłuchali 
także informacji o stanie realizacji za-
dań oświatowych w Gminie Kamienica 
w roku szkolnym 2014/2015 oraz zapo-
znali się z korespondencją kierowaną 
do Rady Gminy w Kamienicy.

S.F.

Z sesji Rady Gminy

DZIŚ I JuTRO KAMIENICY
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14 października 2015 r. odbyło się 
oficjalne otwarcie i poświęcenie 

boiska sportowego przy Szkole Podsta-
wowej w Zasadnem. Obiekt został wy-
budowany w ramach działania „Odno-
wa i rozwój wsi” objętego Programem 
rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2007-2013. Całkowity koszt inwesty-
cji wyniósł 479 674,36 zł. Kwota dofi-
nansowania to 267 286,00 zł. Boisko 
przeznaczone jest do gry w piłkę noż-
ną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatków-
kę, może też być wykorzystywane jako 
kort tenisowy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
koncelebrowaną przez ks. Proboszcza 
Jana Betleja oraz ks. Radosława Słowika. 
Po nabożeństwie wszyscy przemaszero-
wali na boisko sportowe, gdzie przyby-
łych gości przywitała dyrektor szkoły 
Bożena Gierczyk. Na uroczystości obec-
ni byli: dr Władysław Sadowski -  wójt 
gminy Kamienica, Agata Zięba - członek 
zarządu powiatu limanowskiego, Józef 
Wojas – starszy wizytator Kuratorium 

Oświaty w Krakowie, Eugeniusz Rutka 
- przewodniczący Rady Gminy Kamieni-
ca oraz Radni Gminy Kamienica: Józefa 
Gorczowska, Elżbieta Citak, Genowefa 
Majewska, Halina Śmierciak-Wierzyc-
ka, Jadwiga Kusyk, Stefan Kuchnia, 
Jan Franczyk; Iwona Franczyk - Augu-
styn - dyrektor Gimnazjum w Kamieni-
cy, Krystyna Gałysa - dyrektor SP nr 2 
w Kamienicy, ks. Jan Betlej - Proboszcz 
Parafii w Kamienicy, ks. Marcin Kawa; 
Mieczysław Marek - dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Kamienicy, Zofia 
Kuchnia - pełnomocnik GKPiRPA przy 
Urzędzie Gminy Kamienica, Jacek Ra-
chwał - kierownik ZGK przy UG w Ka-
mienicy, Krzysztof Jagieła - właściciel 
firmy F.B. „Morcin” - wykonawca bo-
iska. Obecni byli również emerytowani 
nauczyciele i pracownicy szkoły, przed-
stawiciele Rady Rodziców i mieszkańcy 
Zasadnego.

Po powitaniu nastąpiło oficjalne 
otwarcie oraz uroczysty moment poświe-
cenia nowego obiektu, którego dokonał 

ks. proboszcz Jan Betlej. W dalszej czę-
ści Bożena Gierczyk - dyrektor szkoły 
w imieniu całej społeczności szkolnej 
podziękowała Wójtowi Gminy, Radzie 
Gminy i wszystkim osobom, dzięki któ-
rym boisko powstało. Podziękowania 
i gratulacje z okazji wybudowania no-
wego obiektu sportowego złożyli rów-
nież Władysław Sadowski - wójt gminy, 
Agata Zięba - członek zarządu powia-
tu limanowskiego oraz Józef Wojas - 
starszy wizytator Kuratorium Oświaty 
w Krakowie. Uczniowie otrzymali nowe 
piłki od Wójta i Rady Gminy Kamieni-
ca oraz od Starosty i Zarządu Powiatu 
Limanowskiego.  

Po części oficjalnej zaproszeni goście 
oddali honorowe strzały na bramkę. Na 
koniec uroczystości uczniowie zapro-
sili wszystkich przybyłych na program 
artystyczno - sportowy, przygotowany 
przez nich na tę okazję pod kierunkiem 
nauczycieli. 

S.F.

Boisko otwarte i poświęcone
Prezent dla uczniów na Dzień Nauczyciela

Gminą bez wójta zarzą-
dza pełnomocnik

23 września br. Andrzej Halicki, mi-
nister administracji i cyfryzacji, pod-
czas wizyty w Krakowie wręczył - 
w imieniu premier Ewy Kopacz - akt 
wyznaczenia Janusza Opyda – byłego 
Przewodniczącego Rady Gminy Ka-
mienica do pełnienia funkcji pełno-
mocnika do spraw utworzenia Gmi-
ny Szczawa. Zgodnie z art. 4e ustawy 
o samorządzie gminnym, w przypadku 
tworzenia nowej gminy Prezes Rady 
Ministrów - na wniosek wojewody, 
zgłoszony za pośrednictwem ministra 

właściwego do spraw administracji 
publicznej - wyznacza pełnomocnika 
do spraw utworzenia gminy spośród 
pracowników podległych wojewodzie 
albo pracowników urzędu gminy, któ-
rej obszar wchodzi w skład nowo two-
rzonej gminy. Do czasu utworzenia 
nowej gminy zadaniem pełnomocni-
ka jest przygotowanie organizacyjne 
i prawne gminy do wykonywania za-
dań publicznych. 

Do najważniejszych zadań pełno-
mocnika należy m.in. organizacja pra-
cy urzędu. – Trzeba znaleźć budynek, 
wyposażyć go w sprzęt i pracowników, 
aby od stycznia nowa gmina mogła 

obsługiwać mieszkańców. Pełnomoc-
nik odpowiada też za opracowanie bu-
dżetu na 2016 r., w tym opracowanie 
uchwał podatkowych - mówi Janusz 
Opyd. Tworzenie gminy wymaga też 
przygotowania operatów geodezyjnych 
w celu wydzielenia nowej jednostki, 
jak również określenia zasad przejęcia 
mienia komunalnego na terenie nowo 
tworzonej gminy.

Z dniem utworzenia gminy pełno-
mocnik przejmuje wykonywanie zadań 
i kompetencji jej organów do czasu wy-
boru nowych organów gminy. 

S.F.

DZIŚ I JuTRO KAMIENICY
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Witam serdecznie i dziękuję, że znalazł Pan chwilę dla na-
szych czytelników. Panie Eugeniuszu, proszę o przybliże-
nie nam swojej osoby?

 – Mam 51 lat, obecnie jestem strażakiem w stanie spoczyn-
ku, popularnie zwie się to emeryturą, a formalnie zaopatrze-
niem emerytalnym służb mundurowych. Przepracowałem 
zawodowo jako strażak 27 lat w Straży Pożarnej w Nowym 
Sączu. Jestem żonaty, mam czwórkę dzieci, trzy córki, jedne-
go syna. Dzieci w przedziale od 10 do 22 lat, obecnie wszyst-
kie kontynuują naukę. Poza tym razem z żoną Elżbietą pro-
wadzimy tradycyjne ogólnoużytkowe gospodarstwo rolne 
o powierzchni 8 hektarów. Ponadto od ponad 30 lat jestem 
strażakiem w OSP, gdzie pełniłem różne funkcje od człon-
ka zarządu, naczelnika OSP w Kamienicy do komendanta 
gminnego OSP. Obecnie jestem prezesem Zarządu Gminne-
go Związku OSP w Kamienicy. Od 9 lat jestem członkiem 
limanowskiej Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolni-
czej. Jedną 5 - letnią kadencje byłem przedstawicielem na-
szej gminy w   Radzie Gorczańskiego Parku Narodowego. 
Radnym Gminy Kamienica jestem od 9 lat, czyli trzecią 
kadencję. Przez poprzednie dwie kadencje byłem przewod-
niczącym komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Bezpieczeństwa. 
Natomiast 12 października br. zostałem wybrany na Prze-
wodniczącego Rady Gminy Kamienica.

Zmiana przewodniczącego Rady Gminy w czasie kaden-
cji nie jest często spotykana, u nas zdarzyło się to po raz 
pierwszy, a stanowisko to powierzono Panu. Jaka była 
tego przyczyna? 

 – Powód odwołania mojego poprzednika na ostatniej sesji 
Rady Gminy był prosty i był on sformułowany we wniosku, 
który grupa radnych skierowała do rady. Głównym powo-
dem tej decyzji, było powołanie pana Janusz Opyda - prze-
wodniczącego naszej Rady Gminy - na pełnomocnika do 
spraw utworzenia Gminy Szczawa. W związku z  tym do-
szliśmy do wniosku, że istnieje kolizja interesów pomiędzy 
sprawowanymi przez niego funkcjami, tj. przewodniczące-
go rady i  funkcją pełnomocnika. Stanowisko pełnomocni-
ka jest organem wykonawczym, dotyczącym innej gminy, 
co mogłoby doprowadzić do kolizji interesów dwóch gmin. 
Pan Janusz Opyd jako przewodniczący Rady Gminy musiał-
by zabiegać o sprawy Gminy Kamienica, a jako pełnomoc-
nik o sprawy związane z powstaniem od 1 stycznia 2016 r. 
Gminy Szczawa. 

Pańska kandydatura była kompromisem dla radnych, bo 
chociaż Pan nie został wybrany jednogłośnie, to jednak 
bez głosu sprzeciwu. Przypomnę, że było to: 9 głosów za 
i 4 glosy wstrzymujące się. Jak Pan skomentuje ten wy-
bór?

 – Trudno mi się odnieść do tego pytania. Mogę jedynie 
stwierdzić, że większość to większość i większością głosów 
Rada Gminy podejmuje uchwały. Tak też w głosowaniach 
tajnych uczyniła w tej sprawie, odwołując mojego poprzed-
nika i powołując mnie na to stanowisko. Każdy radny głosu-
je zgodnie ze swoim sumieniem i nie wszyscy radni muszą 
czuć sympatię do mojej osoby, czy też osoby, która byłaby 
kandydatem do pełnienie tej funkcji. 

Wywiad z Eugeniuszem Rutką 
- nowym przewodniczącym Rady Gminy w Kamienicy

ROZMOWA Z ...
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Panie Przewodniczący, nie było tak źle, skoro bez głosu 
sprzeciwu. 

 – Zgoda. Zostałem demokratycznie wybrany, więc czuje 
satysfakcję, natomiast daje mi to trochę do myślenia nad 
tym, że są pewne minusy dotyczące jedności tej rady i daje 
impuls, by dążyć do tego, by działania w naszej radzie były 
akceptowalne przez wszystkich radnych. To jest cel, do któ-
rego trzeba dążyć, ale czy to się uda - czas pokaże.

Ale czy jednomyślność zawsze jest dobra? Można by po-
wiedzieć filozoficznie - jednomyślność czy różnorodność, 
oto jest pytanie?

 – Myślę, że jedność zawsze jest dobra. Są sprawy, co do 
których jednomyślność nie podlega dyskusji. W innych zaś 
sprawach różnorodność jest potrzebna choćby po to, aby 
daną sprawę można było rozpatrywać w  różnych aspek-
tach. Podsumowując, w sprawach zasadniczych dla naszej 
lokalnej społeczności powinniśmy być jednomyślni, w in-
nych umieć się pięknie różnić. Bo jeżeli ktoś zgłosi jakiś 
projekt uchwały, a my byśmy bezmyślnie za tym głosowali, 
to nie jest to dobre. Jest to prosta droga do z góry narzuco-
nej dyscypliny glosowania, tak jak to bywa czasem w na-
szym parlamencie. Myślę, że takiej sytuacji w naszej Ra-
dzie Gminy nie będzie i każdy radny będzie mógł pełnić 
swoją funkcję, zgodnie ze swoim sumieniem i swoją wiedzą 
w danej sprawie. 

Był Pan jedynym kandydatem na to stanowisko. Co skło-
niło Pana do objęcia tej funkcji?

 – Jeżeli zdecydowałem się być radnym, to powinienem być 
również gotowy do sprawowania różnorakich funkcji w tej 
radzie. Kandydatura została zgłoszona i   gdybym odmó-
wił, byłoby to unikanie brania odpowiedzialności na swo-
je barki.

Jakie główne zadania stawia sobie Pan jako przewodni-
czący?

 – Rolą przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady 
Gminy jako organu stanowiącego i  kontrolnego Gminy. 
Z pewnością rolą przewodniczącego nie jest kreowanie rze-
czywistości, bo to jest zadanie całej rady i wójta, lecz kiero-
wanie pracami rady i jej reprezentowanie oraz dbanie o to, 
by atmosfera w radzie była jak najlepsza. Czyli łagodzenie 
konfliktów, animozji, podejmowanie prób dochodzenia do 
kompromisu w kontrowersyjnych sprawach.

Wkrótce rozpocznie się debata radnych nad przyszłorocz-
nym budżetem gminy. Powszechnie wiadomo, że gmina bę-
dzie miała mniejszy budżet po odłączeniu Szczawy. Jakie 
jest Pana zdanie na ten temat?

 – Nasza gmina, chociaż mniejsza, funkcjonować będzie, tak 
jak będzie funkcjonować jeszcze mniejsza gmina w Szcza-
wie. Ze strony administracyjnej większego problemu nie ma. 
Oszczędności oczywiście trzeba szukać z tego względu, że 
mniejsza gmina ma mniejsze możliwości realizowania więk-
szych inwestycji. Przy mniejszym budżecie możliwości są 
mniejsze, a potrzeby społeczeństwa nie będą maleć, raczej 
wraz z rozwojem cywilizacyjnym będą wzrastać. Jeżeli cho-
dzi o oszczędności, to należy ich szukać wielokierunkowo. 
Podstawą do tego muszą być analizy wszystkich instytucji, 
które wchodzą w skład Gminy Kamienica. Musi być to anali-
za wnikliwa i rozsądna, aby priorytetem nie były tylko spra-
wy finansowe, bo pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze. 

Ważne jest, by potrzeby społeczne w poszczególnych dzie-
dzinach były zaspokojone i gmina się rozwijała. Przypusz-
czam, że dyskusje w tej sprawie na radzie gminy będą go-
rące. Zapewne wójt gminy też przeprowadzi w tej sprawie 
szczegółowe analizy i podejmie odpowiednie decyzje. Ale 
na ten temat będzie można powiedzieć więcej dopiero wów-
czas, gdy będziemy wiedzieli, jaki kształt budżetu tej naszej 
mniejszej gminy do Rady Gminy wniesie Wójt. Jakie wydat-
ki będą w poszczególnych rozdziałach i ile środków będzie 
przeznaczonych na inwestycje, bo rozwój gminy dokonuje 
się głównie poprzez inwestycje. Optymistyczne jest to, że 
nasza gmina prawie nie ma zadłużenia zewnętrznego, co jest 
budujące chociażby na tle sąsiednich samorządów. Poza tym, 
chociaż budżet gminy będzie mniejszy, to znikną wydatki 
związane z sołectwem Szczawa, z drugiej strony mniejszy 
ma mniejsze możliwości. Chcąc zrealizować dużą inwesty-
cję, małej gminy może nie być na to stać. Czyli trzeba bę-
dzie większe inwestycje planować na dłuższy okres, by je 
rozłożyć w czasie lub realizować inwestycje międzygminne. 
Stąd oczekuję większej aktywności powiatu jako koordyna-
tora rozwoju naszego regionu.

Był Pan aktywnym przeciwnikiem podziału naszej gminy, 
co Pan wyrażał w bezpośrednich rozmowach i w mediach. 
Jaki jest Pana obecnie pogląd na tę sprawę?

 – Osobiście nie chciałbym wracać do sporów z przeszłości 
i wzniecać antagonizmów pomiędzy samorządami Kamie-
nicy i Szczawy. Decyzję w sprawie podziału naszej gminy 
podjęła Rada Ministrów i zostaliśmy postawieni przed fak-
tem dokonanym, pomimo naszego sprzeciwu i działań pod-
jętych dla utrzymania jedności gminy. Z pewnością zostaną 
podjęte działania w celu przywrócenia do sołectwa Zasad-
ne obszaru „Gorców”, które na mocy rozporządzenia rządu 
zostały włączone do nowopowstałej Gminy Szczawa, a od 
wielu wieków należały do Zasadnego. W przyszłości nie po-
winniśmy budować murów wzajemnej niechęci i nienawi-
ści. Zwłaszcza, że mieszkańcy tych terenów żyją od wieków 
w harmonijnej zgodzie. Sąsiadując ze sobą, jesteśmy skaza-
ni na współpracę. Od władz poszczególnych gmin zależeć 
będzie, czy będzie ona dobrosąsiedzka, czy też wymuszona 
warunkami geograficznymi. Nasza współpraca z sąsiedni-
mi gminami dotyczy nie tylko przyszłej gminy Szczawa, ale 
również wszystkich sąsiednich gmin. Chcąc, by nasz region 
się rozwijał, musimy podjąć wspólne działania, aby infra-
struktura nie zamykała się w obrębie jednej gminy, ale była 
powiązana z sobą w całym regionie. Tam, gdzie samorządy 
podjęły współpracę w zakresie np. turystyki, efekty tych 
działań są widoczne.

Jakie jest Pana spojrzenie na przyszłość naszej gminy. Co 
mogłoby być motorem napędowym jej rozwoju. Czy jest to 
spojrzenie optymistyczne czy pesymistyczne?

 – Na naszą przyszłość duży wpływ ma polityka państwa 
oraz samorządu województwa małopolskiego. Gminy po-
winny prowadzić działania na miarę swoich możliwości. 
Przede wszystkim stwarzać takie warunki, aby ludzie chcieli 
tutaj mieszkać na stałe, nawet Ci, którzy obecnie wyjeżdżają 
za pracą w Polskę i za granicę. Należy dbać o bezpieczeń-
stwo, czyste środowisko, edukację i  opiekę przedszkolną 
na przyzwoitym poziomie, drogi oraz miejsca rekreacji dla 
dzieci i dorosłych itp. Jeżeli liczba mieszkańców będzie się 
zwiększać, będzie następował rozwój. Będą powstawać miej-
sca pracy w usługach dla mieszkańców. Ważnym elementem 



14 Gorczańskie Wieści sierpień - październik 2015

jest również rozwój całego regionu, w tym szczególnie pobli-
skich miast: Nowego Sącza i Limanowej, gdzie nasi miesz-
kańcy od dziesiątków lat dojeżdżali do pracy. Gmina Ka-
mienica, kiedyś rolnicza, obecnie czyni pierwsze kroki, aby 
w przyszłości stworzyć dobre warunki dla turystyki i wypo-
czynku. To wymaga zbudowania różnorakiej infrastruktury 
do rekreacji letniej i zimowej, oraz stwarzania warunków dla 
przedsiębiorców, chcących taką infrastrukturę komercyjną 
budować. Podziwiam rolników, którzy jeszcze te nasze pola 
uprawiają, pomimo trudnych warunków terenowych i ni-
skiej opłacalności, przy ogromnym nakładzie pracy. Dzięki 
nim nasz krajobraz się jeszcze nie zmienia, pola i łąki są zie-
lone i nie zmieniają się w porośnięte suchą trawą, krzewami 
i chaszczami ugory. Poza tym to nasze tradycyjne rolnictwo 
to miejsce kultywowania tradycji i  dorobku kulinarnego 
poprzednich pokoleń, to także źródło produktów regional-
nych oraz „nieskażonej chemią żywności”. Jestem umiarko-
wanym optymistą i takie też jest moje spojrzenie na przy-
szłość. Rozwój jest możliwy, ale ważna jest w tym zakresie 
współpraca w całym regionie oraz wspieranie tych działań 
przez samorząd województwa, przez który przechodzą środ-
ki z Unii Europejskiej.

Panie Eugeniuszu, wróćmy teraz do Pańskiej przeszłości, 
bo przecież przez 27 lat był Pan zawodowym strażakiem, 
pracującym m. in. jako ratownik i płetwonurek w Grupie 
Poszukiwawczo – Ratowniczej, z którą wyjeżdżał Pan na 
akcje ratownicze również poza granice naszego kraju. Pro-
szę nam o tym opowiedzieć?

 – W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w zawodo-
wej straży pożarnej przeprowadzono pewne reformy, w wy-
niku których powstała Państwowa Straż Pożarna, której 
poszerzono zakres obowiązków o wiele różnych rodzajów 
ratownictwa. Wówczas w zależności od potrzeb lokalnych, 
powstawały specjalistyczne grupy ratownictwa. Miałem to 
szczęście, że w  jednostce ratowniczo-gaśniczej, w której 
pracowałem, powstała grupa ratownictwa wysokościowego, 
ratownictwa wodno-nurkowego oraz grupa poszukiwaw-
czo-ratownicza wchodząca w skład międzynarodowych sił, 
wykorzystywanych podczas dużych katastrof, trzęsień ziemi 
itp. Byłem w składzie dwóch ostatnich, czyli w grupie wod-
no-nurkowej oraz poszukiwawczo-ratowniczej. Członkow-
stwo w takich grupach to przede wszystkim wiele dni sys-
tematycznych szkoleń i ćwiczeń, dni spędzonych nad wodą, 
pod wodą, na poligonie imitującym katastrofy budowlane 
lub na salach wykładowych, poznawania możliwości nowo-
czesnego sprzętu. Wyjazdy do takich specyficznych akcji 
wprawdzie nie zdarzały się często, ale plecak cały czas mu-
siał być spakowany. Z najtrudniejszych działań ratowniczych 
poza granicami kraju, w których brałem udział, wymienił-
bym trzęsienia ziemi w Turcji oraz pomoc, z Polską Misją 
Medyczną, uchodźcom z Kosowa w czasie wojny domowej 
w byłej Jugosławii. 

Obecnie jako długoletni strażak ochotnik jest Pan preze-
sem Zarządu Gminnego OSP w Kamienicy. Jakie są zada-
nia i obowiązki gminnego prezesa ?

 – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych jest organizacją 
skupiającą poszczególne OSP. Działa on na poziomach gmin-
nych, powiatowych, wojewódzkich i krajowym. Na wszyst-
kich szczeblach organami decyzyjnymi są zarządy. Na pozio-
mie gminy takim organem jest Zarząd Oddziału gminnego 
Związku, którego członkami są przedstawiciele wszystkich 

jednostek OSP z  tereny gminy. Prezes organizuje i kieru-
je pracami zarządu, a także realizuje jego uchwały. Repre-
zentuje oddział związku na zewnątrz, wykonuje niezbędną 
pracę administracyjną oraz zajmuje się wszelkimi sprawami 
organizacyjnymi, niezwiązanymi bezpośrednio z działania-
mi ratowniczymi, bo te należą do kompetencji komendanta 
gminnego OSP.

Już trzecią kadencję jest Pan radnym gminy i wieloletnim 
przewodniczącym komisji. Jak Pan do tej pory wspomina 
pracę w tej radzie i czy przez ten okres zmieniały się jej 
zadania, atmosfera, współpraca z organem wykonawczym. 
Co Pan uznaje za największy sukces, no i czy były porażki? 

 – Zadania, te bardzo ogólne, się nie zmieniają, gdyż głów-
nym zadaniem samorządu jest zaspakajanie potrzeb zbioro-
wych mieszkańców. Różne mogą być drogi dochodzenia do 
celu, różne mogą być też cele szczegółowe, gdyż każdy rad-
ny, ale też i każda grupa społeczna może te zadania inaczej 
rozumieć. Atmosfera w radzie przez te dziewięć lat bywała 
różna. W pierwszych latach wójt gminy miał mocne wspar-
cie w zdecydowanej większości rady, która wydawała się być 
monolitem. W następnych latach te więzy uległy pewnemu 
rozluźnieniu. Powstawały różnego rodzaju sympatie i anty-
patie, różnice zdań w wielu sprawach, aż nastąpił wyraźny 
podział w czasie ostatniej kampanii wyborczej do samo-
rządu. Po wyborach sytuacja zaczęła się uspakajać i stabili-
zować, a obecnie po wydarzeniach ostatnich miesięcy, jest 
szansa na dobrą współpracę w następnych latach. Podstawą 
dobrego działania samorządu są dobre relacje rady gminy 
z wójtem. Tam, gdzie rada gminy stoi w opozycji do wójta, 
lub odwrotnie, nie można należycie wypełniać wyznaczo-
nych zadań. Każda ze stron okopuje się na swoich pozycjach 
i  szuka okazji, by uderzyć w przeciwnika. A mieszkańcy 
i  ich sprawy zostają z  boku lub są przedmiotem sporów 
i targów. Natomiast dobra współpraca rodzi wiele sukcesów. 
Trudno byłoby wymienić jakiś jeden spektakularny, bo na 
taki, moim zdaniem, składa się wiele tych mniejszych, cho-
ciażby oddanie do użytku dwóch szkół, wybudowane sale 
gimnastyczne, boiska ze sztuczną nawierzchnią we wszyst-
kich sołectwach, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, wiele 
kilometrów dróg, ośrodek zdrowia, place zabaw dla dzieci 
i wiele innych, których wymienienie zajęłoby wiele czasu. 
Wszystkie te większe lub mniejsze sukcesy są owocem do-
brej współpracy wójta i rady gminy, która na szczęście w na-
szym samorządzie jest przyzwoita. Za porażkę i to dosyć do-
tkliwą naszego samorządu uznaję podział gminy. Właściwie 
można by powiedzieć że jest to również porażka rządu, który 
takie rozporządzenie wydał, a także porażka naszej demo-
kracji. Osobiście uważam decyzję rządu za pochopną, nie-
przemyślaną i oderwaną od rzeczywistości. Chociaż zdaję 
sobie sprawę że zwolennicy podziału mają odmienną opinię.

Pana działalność społeczna skoncentrowana jest także 
na sferze związanej z rolnictwem. Jest Pan od 9 lat przed-
stawicielem naszej gminy w Izbie Rolniczej. Czym się Pan 
w niej zajmuje?

 – Izby rolnicze są samorządem rolniczym i głównym ich 
celem jest reprezentowanie interesów rolników wobec or-
ganów państwa oraz samorządów terytorialnych różnych 
szczebli. Izby swoim zasięgiem obejmują tereny poszcze-
gólnych województw. Członkami izb rolniczych są w zasa-
dzie wszyscy płatnicy podatku rolnego. Oznacza to, że mogą 
być wybierani i mogą wybierać swoich przedstawicieli do 
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rad powiatowych izby. Oczywiście, nie muszą z tego prawa 
korzystać. Rady powiatowe delegują swoich przedstawicie-
li do Walnego Zgromadzenia, w naszym przypadku Mało-
polskiej izby Rolniczej. Z kolei Izby z poszczególnych woje-
wództw desygnują swoich delegatów do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych. Dzięki takiej drabince organizacyjnej wnioski 
czy postulaty składane na samym dole przez rolników mają 
szansę, po akceptacji na poszczególnych szczeblach, dotrzeć 
aż do poziomu krajowego. Małopolska Izba Rolnicza opiniu-
je projekty aktów prawnych dotyczących rolnictwa, przed-
stawia organom władz lokalnych swoje wnioski i spostrze-
żenia oraz propozycje rozwiązań konkretnych zagadnień. 
W ostatnim czasie takimi tematami, które się często poja-
wiały, a dotyczyły ogromnej rzeszy rolników południowej 
Polski, były sprawy: szkód łowieckich oraz kształtu nowej 
ustawy „Prawo Łowieckie”, sprawa sprzedaży bezpośred-
niej produktów rolnych, uboju zwierząt w gospodarstwie, 
pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę i wiele in-
nych. Jako jeden z kilkunastu członków Rady Powiatowej 
Małopolskiej Izby Rolniczej biorę udział w posiedzeniach, 
na których problemy rolnictwa w naszym powiecie są oma-
wiane, formułowane są wnioski i przekazywane do odpo-
wiednich organów.

Rolnictwo jest związane z ochroną naszych biologicznych 
zasobów i z  ekologią. Przez jedną 5-letnią kadencje był 
Pan w Radzie Gorczańskiego Parku Narodowego. Na czym 
polegała praca w takiej radzie, czym ona się zajmuje? 

 – Rada Naukowa Gorczańskiego Parku Narodowego jest 
organem opiniodawczym i doradczym dla dyrekcji parku. 
Zasiadają w niej specjaliści z różnych dziedzin związanych 
z przyrodą. W większości są to osoby z tytułami doktorskimi 
i profesorskimi z krakowskich uczelni. Swoje miejsca w tym 
gremium mają także gminy, na terenie których zlokalizowa-
ny jest park. Rady tych gmin delegują swoich przedstawicieli 

do rady parku. W sprawach merytorycznych, dotyczących 
zadań ochrony przyrody, a takich była zdecydowana więk-
szość, byliśmy (przedstawiciele gmin) tylko słuchaczami. 
Ewentualnym polem do działania mogły być kwestie rela-
cji parku z mieszkańcami lub właścicielami terenów znajdu-
jących się w granicach parku. Wprawdzie w naszej gminie 
takich spraw spornych nie było, ale w innych gminach ow-
szem zdarzały się, a przynajmniej jedna z nich miała finał 
w sądzie. Swoim uczestnictwem w radzie parku wiele do 
niej nie wniosłem, ale z pewnością wyniosłem bardzo dużo. 
Mieszkając przez dziesiątki lat „ na rzut beretem” od terenu 
Gorczańskiego Parku, miałem o nim tylko ogólną wiedzę, 
którą wzbogaciłem o  szczegółowe i  zaawansowane infor-
macje, dotyczące zadań ochronnych, wiedzę o gatunkach 
i populacji zwierząt, rodzajach i  stanie obszarów leśnych, 
roślinności hal, elementach przyrody nieożywionej i wielu 
innych ciekawostkach, które można znaleźć tylko w opraco-
waniach naukowych. Z tego okresu i tej współpracy jestem 
bardzo zadowolony.

Na koniec naszej rozmowy proszę nam powiedzieć, co 
chciałby Pan przekazać naszym czytelnikom?

 – Chciałbym zaapelować do mieszkańców naszej gminy 
o większe zaangażowanie w sprawy dotyczące naszej spo-
łeczności, kontakt z  radnymi, sołtysami, udział w zebra-
niach sołeckich, zgłaszanie swoich indywidualnych lub 
grupowych pomysłów, które mogłyby być pomocne dla 
rady gminy w nakreślaniu planów na przyszłość. W piątki 
w godz. 800 - 900 pełnię dyżur w Urzędzie Gminy, ponadto 
radny Hilary Mateusz Majewski pełni dyżur w poniedziałki 
w godz. 730 - 830. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dziękuję za rozmowę.

M. Marek

wieści ze Starostwa
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Od 16 do 24 październi-
ka br. 44 osoby uczest-
niczyły w pielgrzymce 
parafialnej z Kamienicy 
do Ziemi Świętej. Orga-
nizatorem i duchowym 
opiekunem był ks. Marcin 
Kawa, a przewodnikiem 
po Izraelu ks. dr Bogusław 
Seremet. 

W Ziemi Świętej byliśmy przez 
osiem dni. Pielgrzymka do ko-
rzeni i fundamentów naszej 
chrześcijańskiej wiary prowa-
dziła przez Kane Galilejską, Nazaret, 
Betlejem, Ein Karem, Jerozolimę, Jery-
cho, Emaus, Morze Martwe, Górę Tabor, 
Kafarnaum i Jezioro Galilejskie. Miej-
sca po których pielgrzymowaliśmy prze-
platały się ze słowami z Pisma Święte-
go odsłaniając przed nami wydarzenia 
sprzed 2 tysięcy lat. Mimo wielu wspa-
niałych przeżyć, każdy na długo zapa-
mięta wydarzenia, które do tej pory były 
mu znane z Ewangelii, a które w Ziemi 
Świętej mógł osobiście zobaczyć.

Jednym z początkowych miejscem 
była Kana Galilejska, w której obecne na 
pielgrzymce małżeństwa ( 8 par) odno-
wiły przyrzeczenia małżeńskie: ślubując 
sobie miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską. W kolejnych dniach odwiedzili-
śmy m.in. Bazylikę Zwiastowania w Na-
zarecie, gdzie Maryja powiedziała Bogu 
swoje Fiat: «Oto Ja Służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według Twego Sło-
wa!». Następnie przeszliśmy przez za-
tłoczone uliczki Jerozolimy, rozważając 
poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. 

Chociaż na uliczkach kwitł handel, a ku-
piecki zgiełk nie pozwalał skupić się na 
modlitwie to każdy miał świadomość, że 
idzie drogą Jezusa niosącego krzyż. Na-
bożeństwo drogi krzyżowej zakończyli-
śmy w Bazylice Grobu Pańskiego, gdzie 
również znajduje się miejsce ukrzyżo-
wania Jezusa. Będąc w Starym Mieście 
Jerozolimy zatrzymaliśmy się w naj-
świętszym miejscu dla współczesnych 
Żydów - przy Ścianie Płaczu. Doświad-
czając dramatu i cierpienia narodu wy-
branego nie mogło nas zabraknąć w mu-
zeum holokaustu Yad Vashem, które jest 
pomnikiem poświęconym żydowskim 
ofiarom II wojny światowej. Szczegól-
ne dla każdego chrześcijanina jest Be-
tlejem miejsce narodzenia Dzieciątka 
Jezus. To właśnie w Betlejem na Polu 
Pasterzy, na zakończenie mszy świętej 
zabrzmiała nasza góralska kolęda: Hej 
ponad regle turnice- jako wyraz ducho-
wego łączenia się ze wspólnotą para-
fialną Kamienicy. Świadome odnowie-
nie przyrzeczeń chrzcielnych w rzece 

Jordan, Ogród Oliwny, Góra 
Błogosławieństw, Góra Tabor 
i Kafarnaum to miejsca szcze-
gólnie związane z publicznym 
życiem i nauczaniem Jezusa 
Chrystusa. Ostatnim punktem 
pielgrzymki była Ryba Św. Pio-
tra i niezapomniany rejs stat-
kiem po Jeziorze Galilejskim. 
Ku naszemu zaskoczeniu kapi-
tan statku przy wspólnym od-
śpiewaniu Hymnu Narodowego 
wciągnął na maszt flagę Naro-
du Polskiego. Codzienna msza 
święta odprawiana w świętych 

miejscach, modlitwa oraz doświadcze-
nie bliskiej relacji z Bogiem na nowo 
wzmocniły naszą wiarę zachęcając do 
dawania świadectwa innym. 

Droga śladami kart Nowego Testa-
mentu daje możliwość zbliżenia się, 
a nawet dotknięcia historii zbawienia, 
ale przede wszystkim stanowi drogę we-
wnętrznej przemiany. Dlatego w tym 
miejscu pragniemy złożyć serdeczne po-
dziękowania i wyrazy uznania dla księ-
dza Marcina Kawy za zorganizowanie 
pielgrzymki do Ziemi Świętej.

To co dobre szybko się kończy. Dla 
każdego z nas uczestników tego wyjaz-
du dopiero się zaczęło… świadome słu-
chanie Słowa Bożego i częstsze sięganie 
po lekturę Pisma Świętego - do czego 
zachęcali nas w ostatnim kazaniu ks. 
Przewodnik Bogusław i ks. Marcin – to 
będą też widoczne owoce tego wyjazdu 
- naszych rekolekcji w Ojczyźnie Jezusa.

Karolina Syjud 

Parafialne rekolekcje w Ojczyźnie Jezusa

Z ŻYCIA PARAFII
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16 - 24 październik 2015 r.

Z pielgrzymką do Ziemi Świętej

wkładka
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XXXVI Dni Gorczańskie w obiektywie
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Zalesie, 30 sierpnia 2015 r.

Gminne Święto Plonów
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28 sierpnia 2015 r. weszły 
w życie nowe przepisy ustawy 
o ochronie przyrody, które wpro-
wadzają istotne zmiany w za-
kresie ochrony terenów zieleni 
i zadrzewień, w tym dotyczące 
uzyskiwania zezwoleń na usuwa-
nie drzew i krzewów.

Jedną z  najważniejszych zmian jest 
odejście od obowiązującego dotych-
czas kryterium wieku drzew, obligu-
jącego do uzyskania zezwolenia na ich 
usunięcie. Obecnie, zgodnie z nowymi 
przepisami, uzyskania zezwolenia nie 
wymaga m.in.: usunięcie drzew, któ-
rych obwód pnia na wysokości 5 cm nie 
przekracza: 35 cm (w przypadku topoli, 
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klo-
nu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej, platanu klonolistne-
go) oraz 25 cm (w przypadku pozosta-
łych gatunków drzew).
Zamiast dokumentu potwierdzające-
go tytuł prawny do nieruchomości, na 
której rosną drzewa / krzewy prze-
znaczone do usunięcia, obecnie wy-
starczy złożenie (pod rygorem od-
powiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań) oświadczenia o po-
siadanym tytule prawnym władania 
nieruchomością.
Nowe przepisy upraszczają też system 
ochrony zadrzewień. Zniesiono między 
innymi obowiązek uzyskiwania zezwo-
lenia na usuwanie krzewów z ogrodów 
przydomowych/działkowych oraz po-
walonych lub złamanych przez wiatr 
drzew. Złomy i wywroty będą mogły 
być usunięte przez właściwe służby 
(Straż Pożarna, właściciele urządzeń, 
o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu 
cywilnego, zarządców dróg, infrastruk-
tury kolejowej, itp.) lub po oględzinach 
pracownika urzędu, przeprowadzonych 
po otrzymaniu zgłoszenia.
Zmiany dotyczą również wycinek 
planowanych na terenach spółdziel-
ni mieszkaniowych i  wspólnot oraz 
związanych z  prowadzonymi inwe-
stycjami, jak również kwestii doty-
czących nowych nasadzeń, a  także 

administracyjnych kar pie-
niężnych za usunięcie zie-
len i  bez  w ymaga nego 
zezwolenia oraz za znisz-
czenie drzew.
Główne zmiany w prawie 
dotyczące ochrony terenów 
zieleni i zadrzewień:

Zezwolenie na usunię-
cie drzewa lub krzewu
Określone zostały wielko-
ści obwodów pnia drzew 
(a  nie jak dotychczas ich 
wieku), które podlegać 
będą obowiązkowi uzyski-
wania zezwolenia. Obwody 
te wynoszą na wysokości 5 
cm: 35 cm - w  przypad-
ku topoli, wierzb, kaszta-
nowca zwyczajnego, klo-
nu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, robinii aka-
cjowej, platanu klonolist-
nego, 25 cm - w przypad-
ku pozostałych gatunków 
drzew. Są to średnie obwo-
dy drzew 10-letnich.
Nie jest już wymagane 
zezwolenie na usuwanie 
m.in.: krzewów z ogrodów 
przydomow ych,  d rzew 
i krzewów powalonych lub złamanych 
przez wiatr drzew (będą one mogły być 
usunięte przez właściwe służby lub po 
oględzinach pracownika urzędu gmi-
ny), oraz drzew i krzewów usuwanych 
w ramach akcji ratowniczych.
Zniesiony został także obowiązek 
uzyskania zgody na usunięcie drzew 
i krzewów przez wszystkich właścicieli 
lokali spółdzielni i wspólnot mieszka-
niowych. W przypadku dużych spół-
dzielni spełnienie tego wymogu często 
było bardzo czasochłonne i skompliko-
wane. Za to spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe mają obowiązek poin-
formowania mieszkańców o planowa-
nej wycince drzew i  krzewów, przy-
najmniej 30 dni przed złożeniem do 
urzędu wniosku w  sprawie. W  ten 

sposób społeczeństwo zyskało nowy 
instrument w zarządzaniu zielenią na 
terenie zamieszkiwanych przez nich 
osiedli.
W znowelizowanej ustawie zwiększo-
na została także ochrona zadrzewień 
przed niepotrzebną wycinką w sytuacji 
gdy inwestycja nie jest realizowana, np. 
ze względów finansowych. Z tego po-
wodu drzewa i krzewy mogą być usu-
nięte tylko na dalszym etapie przed-
sięwzięcia, tj. gdy inwestor uzyska już 
pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.
Zgodnie z literą ustawy marszałek wo-
jewództwa od 1 stycznia 2016 r. sta-
nie się nowym organem właściwym 
do wydawania zezwoleń w  przypad-
ku nieruchomości należących do miast 
na prawach powiatu, co dotyczy 66 

Zmiany przepisów w zakresie 
ochrony drzew i krzewów
Obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnicowanie wysokości kary w zależno-
ści od okoliczności sprawy, poprawa jakości nowych nasadzeń, ponadto nowa metoda obliczania opłat za usuwane 
drzewa, odzwierciedlająca koszt odtworzenia ze zróżnicowaniem ze względu na lokalizację to podstawowe zmiany 
wprowadzone do ustawy o ochronie przyrody.
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miast. W ten sposób, niezależny organ 
będzie wydawać zezwolenia na usu-
nięcie drzew i krzewów oraz nakładać 
kary w tym zakresie.

Opłaty za usunięcie drzew lub 
krzewów
Wprowadzony został nowy sposób ob-
liczania wysokości opłaty za usunięcie 
drzew lub krzewów. Opłata ta będzie za-
leżna od wielkości obwodu pnia, gatunku 
drzewa (tempa przyrostu pnia na grubość) 
i lokalizacji. W związku z tym w rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska możliwe bę-
dzie wprowadzenie innej wysokości opłat 
na terenach wiejskich i zurbanizowanych.
Nie ma już zwolnienia z opłaty admini-
stracyjnej za usuwanie drzew i krzewów 
na terenach przeznaczonych na cele bu-
dowlane. Wynika to z  tego, że znaczna 
część terenu miast przeznaczona jest pod 
zabudowę. Wobec czego nie można było 
w takich przypadkach pobierać opłat, któ-
re mają na celu zrekompensować straty 
przyrodnicze.
Natomiast nie są pobierane opłaty admi-
nistracyjnej za usuwanie drzew do ok. 25 
lat oraz krzewów do 25 lat, które wyro-
sły na gruntach nieużytkowanych (tzw. 
samosiew).

Kary w zakresie ochrony terenów 
zieleni i zadrzewień
Obniżona została administracyjna kara 
pieniężna za zniszczenie lub usunię-
cie drzew lub krzewów do wysokości 
dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew 
lub krzewów.
Wprowadzono możliwość obniżenia 
kary o 50% m.in. w przypadku drzew 
obumarłych, w przypadku braku moż-
liwości uiszczenia przez osoby f i-
zyczne kary w pełnej wysokości bez 
znacznego uszczerbku utrzymania ko-
niecznego dla siebie i rodziny, a drzewa 
zostały usunięte na cele niezwiązane 
z działalnością gospodarczą.
Rozwiązana została również sprawa 
niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji 
koron drzew, tzw. „ogławiania”, które 
powoduje niszczenie drzew. Zgodnie 
z nowymi przepisami usunięcie powy-
żej 30% podlega karze za uszkodzenie 
drzewa w wysokości 0,6 opłaty za usu-
nięcie drzewa, a powyżej 50% korony 
jest uznawane jako zniszczenie drze-
wa, za co kara wynosi 2-krotność opła-
ty. Tylko w  wyjątkowych sytuacjach 
ogławianie drzew nie powoduje ich 
znacznego osłabienia. Tu przykładem 
może być obcinanie gałęzi tradycyj-
nie ogłowionych wierzb czy ozdobne 

kształtowanie młodych drzew.
Ponadto nie będą już badane sprawy 
o nałożenie kary za nielegalne usunię-
cie drzewa, jeśli od popełnienia czy-
nu minęło 5 lat, ze względu na ich 
przedawnienie.
Wpływy z  opłat i  kar za usunięcie 
drzew i krzewów zostały odpowiednio 
przekierowane: w przypadku nierucho-
mości należących do gminy - do budże-
tu powiatu, a  w  przypadku miast na 
prawach powiatu - do wojewódzkiego 
i Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Ochrona i pielęgnacja drzew
Zmodyfikowany został przepis zawie-
rający katalog dopuszczalnych zabie-
gów w koronie drzew. Dostosowano go 
do różnych potrzeb prowadzenia cięć 
w koronach drzew, np. cięć prowadzo-
nych w celu przywrócenia naruszonej 
statyki, na podstawie odpowiedniej do-
kumentacji dendrologicznej. 
Wprowadzenie możliwości wydania 
rozporządzenia Ministra Środowiska 
w  celu ochrony drzew i  krzewów na 
placach budowy.

Opr. S.F. (źródło: GDOS)

Kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym 
również liczna grupa mieszkańców 
naszej gminy, odwiedziło w dniach 
5 - 6 września br. Międzynarodową 
Wystawę Rolniczą Agropromocja 
2015 w Nawojowej. 

Była to już 25 edycja największej 
imprezy promocyjno - handlowej 
branży rolniczej w Małopolsce. Mimo 

niesprzyjającej pogody na wystawę 
przybyły tłumy rolników oraz wystawców 
z  wielu branż: rolniczej, ogrodniczej, 
mechanizacyjnej, agroturystycznej 
i  ochrony środowiska. Można było 
zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt 
rolniczy, nowe technologie budowlane, 
wyroby z  porcelany, drewna, kupić 
wiele produktów spożywczych oraz 

niespotykanych sadzonek do ogrodów.
W  t ra kc ie  i mprez y  rozda no 

nagrody „Agroligi”. W  tym roku 
rolników wyróżniono między innymi 
w kategoriach: „Potraw Regionalnych”, 
„ N a j l e p s z e  G o s p o d a r s t w o 
Agroturystyczne w  Małopolsce”, 
„Estetyczna Zagroda” i  „Najlepsze 
Gospodarstwo Ekologiczne”.                  S.F.

Agropromocja 2015

DLA ROLNIKÓW

kultura
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Wszystkich zebranych uczniów, na-
uczycieli i  rodziców przywitał dy-
rektor GOK - Mieczysław Marek, 
kierując słowa zachęcające do podej-
mowania nowych wyzwań, zapału do 
nauki i pracy, wytrwałości w zdoby-
waniu umiejętności.

W dalszej części uroczystej inaugura-
cji roku szkolnego popis swoich umie-
jętności zaprezentowali nauczyciele 
ogniska, którzy wystąpili na scenie 
z krótkim koncertem.

Cykl zajęć w ognisku trwa od października 
do czerwca i obejmuje indywidualne lekcje 
gry na wybranym instrumencie oraz zaję-
cia grupowe z umuzykalnienia. Tegoroczną 
nowością będą zajęcia wokalne, prowadzone 
w formie indywidualnych lekcji.
Najzdolniejsi uczniowie mają możliwość 
uczestniczenia w różnorodnych festiwalach 
i konkursach.

S.F.

Rozpoczęcie roku
30 września br. 76 uczniów, w tym 20 nowych absolwentów rozpoczęło nowy rok szkolny w Ognisku Muzycz-
nym, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.

22 września br. podczas 
uroczystości inauguru-
jącej I Kongres Kultury 
Regionów w Nowym 
Sączu, przedstawiciele 14 
regionów etnograficznych 
Polski Południowej zostali 
uhonorowani odznaczenia-
mi samorządowymi i pań-
stwowymi. Wśród nich jest 
Rozalia Rajnfus - założy-
cielka Zespołu Regional-
nego GORCE i Dziecięce-
go Zespołu Regionalnego 
GRONICKI z Kamienicy, 
która odznaczona została 
Srebrną Odznaką Honoro-
wą Województwa Małopol-
skiego - Krzyż Małopolski.

ROZALIA RAJNFUS (Górale Ka-
mieniccy) - nauczyciel, regionalista, in-
struktor tańca, jedna z najbardziej za-
służonych osób dla kultury ludowej 
Górali Kamienickich. Założycielka 

zespołu regionalnego GORCE i dziecię-
cego zespołu regionalnego GRONICKI 
z Kamienicy. Jej zapał, inicjatywa, zdol-
ności organizacyjne pozwoliły nie tyl-
ko przetrwać najcięższe chwile, ale tak-
że doprowadziły do rozwoju i rozkwitu 

zespołów, które nagradzane 
były prestiżowymi nagrodami 
podczas festiwali i konkursów 
folklorystycznych. Poza ciągłą 
pracą z zespołami regionalny-
mi przez wiele lat gromadziła 
stroje, instrumenty, repertu-
ar pieśni i  tańców ludowych. 
Jest to zasługa o nieocenionej 
wartości, gdyż bogaty materiał 
źródłowy został zebrany wśród 
miejscowej ludności, a następ-
nie opracowany dla następnych 
pokoleń. 

Osobom szczególnie zasłużo-
nym dla zachowania i  rozwo-
ju kultury w  Małopolsce od-
znaczenia wręczyli: Marszałek 
Województwa Małopolskiego 

- Marek Sowa oraz Członek Zarządu - 
Leszek Zegzda.

S.F.

Odznaczona za zasługi dla kultury

KuLTuRA
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W sobotę 25 lipca imprezę za-
początkował koncert Orkie-
stry Dętej im. św. Floriana ze 

Szczawy. Następnie odbył się Konkurs 
Wsi o Puchar Wójta Gminy Kamienica, 
w którym wzięli udział przedstawicie-
le Kamienicy i Zalesia. Każda druży-
na musiała się składać z trzech kobiet, 
trzech mężczyzn oraz przedstawicieli: 
młodzieży (od 13 do 18 lat) i  dzieci (do 
lat 13). Zespoły rywalizowały w nastę-
pujących konkurencjach: cięcie drewna 
piłą ręczną,  przeciąganie liny, spraw-
dzian wiedzy na temat Gminy Kamie-
nica i Gorców, wspinanie się na słupa, 
noszenie wody w nosidle, „bieg na  ba-
rana”. Pierwsze miejsce i Puchar Wójta 
zdobyła drużyna z Kamienicy.

Po zmaganiach sołectw miał miej-
sce Konkurs Kulinarny Kół Gospodyń 
Wiejskich Gminy Kamienica. Każde 
Koło przygotowało do prezentacji jed-
ną potrawę regionalną do degu¬¬sta-
cji, podlegającą odrębnej ocenie Komi-
sji Konkursowej. Oceniane były przede 
wszystkim walory smakowe, sposób i ja-
kość podania oraz wygląd stoiska. Jury 
pierwsze miejsce w konkursie przyzna-
ło dla KGW z Kamienicy Dolnej, które 
przygotowało "Kwaśnicę z żeberkami", II 
miejsce zajęło KGW ze Zbludzy ("Klu-
ski kudłate z ziemniaków ze skwarka-
mi i mlekiem"), III miejsce - KGW ze 
Szczawy ("Zupa wigilijna"), IV miej-
sce ex aequo zajęły KGW z Kamienicy 

Górnej ("Zupa kminkowa z grzan-
kami") i  KGW z  Zalesia ("Żur 
zalesiański").

Swoje produkty regionalne 
do degustacji wystawili również 
przedstawiciele partnerskich 
gmin:  Wutha - Farnroda, Er-
dőhorváti i Komornik.

Po przeglądzie kulinarnym 
odbyło się oficjalne otwarcie 
XXXVI Dni Gorczańskich, dokona-
ne przez wójta Gminy Kamienica - dr 
Władysława Sadowskiego, który powi-
tał licznie przybyłych gości; wśród nich 
byli m.in.: posłowie - Wiesław Janczyk, 
Arkadiusz Mularczyk i Edward Siarka, 
były wiceminister kultury, a  obecnie 
prezes Fundacji Kultury Polskiej - Rafał 
Skąpski, wicestarosta limanowski - Mie-
czysław Uryga, członek zarządu powiatu 
- Agata Zięba, sekretarz powiatu - An-
drzej Matlęga, dyrektor Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kar-
niowicach - Bronisław Dutka, wójt gmi-
ny Słopnice - Adam Sołtys, wójt gminy 
Łącko - Jan Dziedzina, samorządowcy 
z sąsiednich gmin, a także goście z za-
przyjaźnionych regionów Wutha - Farn-
roda (Niemcy) z burmistrzem Torste-
nem  Gieß, Smiżan (Słowacja) ze starostą 
- Michalem Kotrady, Erdohorvati (Wę-
gry) z Zsolti Rátkai, Komornik z prze-
wodniczącym Rady Gminy - Marianem 
Adamskim oraz radni gminy Kamienica 
z przewodniczącym Januszem Opydem. 

Następnie na scenie wystąpiła 
Kapela GÓRALSKA z Kamienicy. Od 
godz. 20.30 do późnych godzin nocnych 
trwała dyskoteka, którą prowadzili: DJ’ 
TAITO, DJ’ TRAKMAJSTER. DJ’ WM. 
Podczas dyskoteki z koncertem wystąpił 
zespół INACY.

W  niedzielę 26 lipca uroczysto-
ści rozpoczęły się Mszą św. z  intencji 
władz samorządowych, z prośbą o bło-
gosławieństwo dla turystów, gości oraz 
mieszkańców naszej gminy. 

Od godz.14.30 rozpoczęła się zabawa 
dla najmłodszych, a potem zgodnie z pla-
nem wystąpił Zespół Regionalny Gorce, 
działający przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Kamienicy, a swoimi „gadkami” 
bawił publiczność Mieczysław Franczyk 
- starosta zespołu. Kolejno na scenie wy-
stąpił Kabaret z Konopi, a po nim Paweł 
Gołecki z zespołem. Wieczorem z kon-
certem wystąpił zespół AFTER PARTY, 
a następnie  GÓRALSI z Kamienicy. 

S.F.

Dni Gorczańskie
W dniach 25 - 26 lipca 2015 r. odbyły się główne obchody XXXVI Dni 
Gorczańskich w Kamienicy. 

KuLTuRA
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Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy składa po-
dziękowanie wszystkim, którzy finansowo i rze-
czowo wsparli XXXVI Dni Gorczańskie. Są to:

•	 P o w i a t  L i m a n o w s k i  -  j a k o  PA RT N E R 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
•	Wójt i Rada Gminy Kamienica 
•	Wacław Majchrzak - Firma „INFOnet” - Sprzedaż 

i Serwis Komputerowy w Kamienicy
•	Witold Marek ze Zbludzy
•	Augustyn Anioł - Zakład Robót Inżynieryjno - 

Budowlanych ze Starego Wiśnicza
•	Andrzej Stawiarsk i  – Firma Gast ronomiczna 

„RAJ” z Gołkowic 
•	 Piotr Stec i Wacław Faron - Firma STEFAR z sie-

dzibą w  Zabrzeży - Transport Międzynarodowy 
i  Spedycja oraz Skład Materiałów Budowlanych 
i Opału
•	 Sklep Spożywczo -  Przemysłowy SEZAMEK 

i  Warsztat Samochodowy PERFEKT SERWIS - 
Teofil Więcławek z Kamienicy 
•	 PPHU „EURO CODE” - Rozlewnia Wód Mineral-

nych w Szczawie
•	 Józef Zbozień - Karczma MŁYN w Kamienicy
•	 Ig n acy  Zając  –  Fi r m a  Usł ugowa „Geodez” 

z Kamienicy
•	 Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Limanowa
•	 Stacja Auto Eko Gaz w Mysłowicach 
•	 Bank Spółdzielczy w Limanowej
•	Grzegorz Zając - Przedsiębiorstwo Budowlano - 

Usługowe „ZIBUD” w Kamienicy 
•	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

w Kamienicy
•	 Firma ADK SYSTEM z Łącka - świadcząca usłu-

gi dostępu do Internetu na terenie naszej gminy
•	 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Kamienicy
•	Kazimierz Więcławek – Ośrodek Rekreacyjno Wy-

poczynkowy „Osada” w Kamienicy
•	TYMBARK - MWS Sp. z o.o. S.K.A.
•	 Józef Gorczowski, Jan Kulig - Firma DANWOD 

z Kamienicy
•	Marian Kuziel - Skład Materiałów Budowlanych 

MAR KUZ w Kamienicy
•	 Fi r m a  B ogd a n  Gr ab iec  i   Wsp ól n ic y  S .  J . 

z Kamienicy
•	 Zbigniew Kwit – Przewóz Osób – Kamienica
•	Mar ian Wąchała  -  Usługi  Ogólnobudowlane 

w Kamienicy
•	 Firma AVON
•	Ochotnicza Straż Pożarna z  Kamienicy, Zalesia, 

Zasadnego i Zbludzy

Dyrektor GOK 
Mieczysław Marek

PODZIĘKOWANIA

Występy zespołów oceniała komisja w składzie: Aleksan-
dra Bogucka (etnomuzykolog), Michalina Wojtas (chore-
ograf, regionalista) i Benedykt Kafel (etnolog).

W pierwszej kategorii dziecięco - młodzieżowej dwa rów-
norzędne pierwsze miejsca przyznano dla Zespołu Regio-
nalnego „Zasadnioki” z Zasadnego i Zespołu Regionalnego 
„Majeranki” z Chabówki. Drugiego miejsca nie przyzna-
no. Trzecie miejsce otrzymał Zespół Regionalny „Korpioł-
ki” ze Skomielnej Białej. Dwa równorzędne wyróżnienia 
przyznano dla: Zespołu Regionalnego „Mali Węglowia-
nie” z Węglówki i Zespołu Regionalnego „Wilkowicanie” 
z Wilkowiska.

W kategorii zespołów dorosłych pierwsze miejsce otrzy-
mał Zespół Regionalny „Spod Kicek” z Mordarki, drugie 
miejsce przyznano dla Zespołu Regionalnego „Słopnicki  
Zbyrcok” ze Słopnic, a trzecie miejsce zajął Zespół Regio-
nalny „Kasinianie - Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej.

S.F.

Zespół Zasadnioki 
laureatem festiwalu

Zapisz się… 
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy zaprasza 
dziewczynki i chłopców:

•	 na naukę ŚPIEWU LUDOWEGO (od 5 - 12 lat)

•	 do Zespołu Regionalnego MŁODE GORCE (od 12 lat)

•	 do Kapeli Regionalnej MŁODE GORCE (w wieku 
szkolnym)
Zapraszamy wszystkich tych, którzy śpiewem, muzyką 

i tańcem pragną sławić piękno naszego regionu.
Zapisy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Kamienicy lub pod nr tel. 18 33 23 082 lub 533 327 778.

Zapraszamy!

Zespół Regionalny Zasadnioki zdobył I miejsce w 
kategorii dziecięco - młodzieżowej na V Festiwalu 
Beskidzka Podkówecka, który odbył się 13 września 
2015 r. w Wiśniowej. 

KuLTuRA
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Zespół Regionalny Zasadnioki w dniach 19-25 lipca 2015 r. uczestniczył w 23. Międzynarodowym Festiwalu 
Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór w nowym sączu. na festiwalu występowało 12 zespołów: 
6 polskich i 6 zagranicznych.

Kolejny sukces
śpiewaczy

W ramach 52 Tygodnia Kultury Beskidu na 
festiwalowej scenie w Żywcu wystąpiła 
kamienicka grupa śpiewacza Cyrwone 

Korole w składzie: Marlena Citak, Marta 
Madoń, Karolina Czerwińska, Gabriela 

Gorczowska. Panie wyśpiewały I miejsce, 
wykonując na 46 Festiwalu Folkloru Górali 

Polskich piosenki: Nie pódo góromi, Na 
Modyni krzok, Hole sie jus cieso.

Zespoły polskie i zagraniczne tworzyły pary kamrackie (razem koncertowały, mieszkały, organizowały czas wolny). Nasz ze-
spół towarzyszył zespołowi Grandinele z Poniewieża na Litwie. Kamractwo z tygodnia festiwalowego w Nowym Sączu za-

owocowało zaproszeniem naszego zespołu na VI International Folk Dance & Music Festival „Prie Nevezio – 2015”, który odby-
wał się w dniach 5-6 września. Oprócz uczestnictwa w tym festiwalu mieliśmy również możliwość zwiedzenia najważniejszych 

miejsc na Litwie. Byliśmy na Górze Krzyży, a 8 
września udaliśmy się do Wilna, gdzie również 
daliśmy koncert, a potem rozpoczęliśmy zwie-
dzanie. O bogaty program naszego pobytu na 
Litwie zadbała pani Zita Rimkuviene – kierow-
nik zespołu Grandinele i koordynator festiwalu. 
Zarówno uczestnictwo w festiwalu w Nowym 
Sączu, jak i w festiwalu na Litwie dostarczyło 
wszystkim niezapomnianych wrażeń. Zawarli-
śmy nowe przyjaźnie i poznaliśmy kulturę re-
gionalną innych państw. 

Uczestnictwo w Festiwalu Święto Dzieci Gór 
w Nowym Sączu było możliwe dzięki wsparciu 
finansowemu Wójta Gminy Kamienica dr Wł. 
Sadowskiego.

Wyjazd na Litwę sfinansowali prywatni 
sponsorzy: Krystyna i Krzysztof Kurzeja, Ane-
ta i Paweł Kurzeja, Rafał Kurzeja, Maria i Wła-
dysław Groń, Beata i Andrzej Groń, Stanisława 
i Wojciech Groń, Maria i Jan Wąchała oraz Aga-
ta Zięba – polisa ubezpieczeniowa.

Zespół składa serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy udzielili nam wsparcia, doceniając w ten spo-
sób pracę zespołu i przyczyniając się do kultywowania 
tradycji naszego regionu. Uczestnicząc w tych festi-
walach rozsławialiśmy naszą małą ojczyznę w Polsce 
i za granicą.

S.F.

Zespół Zasadnioki na międzynarodowych festiwalach

KuLTuRA
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Celem tego przedsięwzięcia była pro-
mocja zdrowego stylu życia, promo-

cja zdrowej żywności, a przede wszyst-
kim, promocja spożywania owoców 
i warzyw oraz włączania ich do codzien-
nego jadłospisu.

We współpracy z  rodzicami przygo-
towano w stołówce szkolnej „stół obfi-
tości i   darów jesieni”, czyli wyjątkową 
degustację…

Klasy od ,,0” do VI i oddział przedszkol-
ny stanęły na wysokości zadania i aktyw-
nie włączyły się w realizację Szkolnego 
Programu Profilaktyki i organizację „Ko-
lorowego dnia” w szkole. 

W tym dniu dzieci i rodzice wykazali 
się dużą pomysłowością i przygotowane 
przez nich stroje w kolorach darów natu-
ry od rana wprawiały wszystkich w dobry 
nastrój. Było miło, wesoło i zabawnie, gdy 
spotkały się w szkole, m.in. dynie, śliwki, 
pomidory i ogórki.

Podczas przygotowanego z  tej okazji 
apelu uczniowie zaprezentowali scenki 
profilaktyczne dotyczące zdrowego odży-
wiania, ograniczenia słodyczy w codzien-
nej diecie, kształtowania nawyku picia 
wody i  zagrożeń wynikających z  nad-
miernego korzystania z komputera i tele-
wizji. Zaprezentowali również piramidę 

zdrowego odżywiania i zachęcili do prze-
strzegania określonych reguł.

Uczniowie klasy „0”, przebrani w pięk-
ne stroje warzywno – owocowe, wystą-
pili z piosenką „Pomidor”, a klasa druga 
i trzecia z muzyczną prezentacją na temat 
darów jesieni. 

Higienistka szkolna - Maria Zięba, 
w trakcie pogadanki prozdrowotnej przy-
pomniała zebranym o podstawowych za-
sadach higieny i żywienia oraz zachęciła 
do systematycznych działań profilaktycz-
nych w tym zakresie.

Dyrektor, mgr Maria Potoczny, przed-
stawiła cele przyjętego Programu Profi-
laktyki i   podkreśliła znaczenie prowa-
dzonych w szkole akcji typu: Szklanka 
Mleka, Owoce w szkole i Fluoryzacja.

Na zakończenie, w formie „sondy ulicz-
nej”, uczniowie mieli okazję indywidu-
alnie odpowiedzieć na kilka pytań, do-
tyczących swoich ulubionych potraw 
i przysmaków, a także rozlosować kolejne 
zadania do wykonania w zespołach kla-
sowych. I tak - uwzględniając odpowied-
ni stopień trudności dla poszczególnych 
oddziałów - mieli za zadanie, m.in. nary-
sować i podpisać wszystkie znane warzy-
wa i owoce, ułożyć wzorcowy jadłospis na 
trzy dni i  reklamę zdrowego odżywiania, 

napisać list do 
kolegi „niejadka” i przekonać go, że war-
to polubić naturalne przysmaki oraz na-
pisać piosenkę lub wiersz na ten temat. 

Wszystkie klasy solidnie wywiąza-
ły się z owych działań i zaprezentowa-
ły swe prace na wystawie na korytarzu 
szkolnym.

Ten wyjątkowy, jesienny dzień za-
kończył się ucztą owocowo - warzyw-
ną, podczas której każdy mógł skosz-
tować wspaniałych przekąsek oraz 
podziwiać i degustować zdrowe potrawy 
i przysmaki.

Ten dzień na długo zostanie w  na-
szej pamięci, gdyż dzięki współpracy 
i zaangażowaniu nauczycieli, rodziców 
i uczniów udało się zorganizować coś, co 
przeszło nasze oczekiwania - pokaz talen-
tów dzieci i rodziców we wspólnej spra-
wie - ZDROWYM ODŻYWIANIU!

Dziękujemy!

Dyrekcja i Wychowawcy z  Zespołu Szkoły 
i Przedszkola w Zbludzy 

KOLOROWY DZIEŃ w Zespole 
Szkoły i Przedszkola w Zbludzy
2 października 2015 r. w Zespole szkoły i Przedszkola w Zbludzy 
zorganizowany został w ramach Programu Profilaktycznego. tzw. „Kolorowy 
dzień”.

,,W tym dniu ubieramy się kolorow, czyli przebieramy za warzywo lub owoc”

RÓŻNE

różne
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Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 
angażuje dzieci i młodzież do aktywne-
go przeciwstawienia się nałogom i prze-
mocy. Konkursy plastyczne są jedną 
z bardziej popularnych form dotarcia do 
młodych ludzi z profilaktycznym prze-
kazem. Angażują bowiem wyobraźnię, 
dając możliwość pokazania swojej twór-
czej ekspresji. 

12 października 2015 r. podczas sesji 
Rady Gminy w Kamienicy wójt gminy 
- dr Władysław Sadowski w asyście peł-
nomocnika wójta ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
- Zofii Kuchni wręczyli nagrody oraz pa-
miątkowe dyplomy laureatom konkur-
sów w ogólnopolskiej kampanii "Zacho-
waj trzeźwy umysł". 

Do biura kampanii napłynęły tysiące 
prac, wśród nagrodzonych znaleźli się 
także uczniowie z gminy Kamienica. Są 
to: Wioletta Wiatr  ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Kamienicy, Agnieszka Za-
sadni, Justyna Groń, Monika Cepielik, 

Klaudia Gierczyk - wszystkie ze Szko-
ły Podstawowej w Zasadnem.

Organizatorzy kampanii w podzię-
kowaniu i uznaniu za zaangażowanie 
we wdrażaniu najlepszych praktyk 
profilaktycznych na terenie gmi-
ny Kamienica uhonorowali Złotym 
Certyfikatem wójta - dra Władysła-
wa Sadowskiego.

Podziękowanie w formie Złotego Cer-
tyfikatu za aktywną współpracę otrzy-
mali również:  

- Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych - Zofia Kuchnia,

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Za-
sadnem - mgr Bożena Gierczyk,

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
w Kamienicy - mgr Krystyna Gałysa,

- Gminna Komisja Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kamienicy.

- Gratuluję laureatom talentu, dzięku-
ję za aktywną postawę i udział w kampanii 

"Zachowaj Trzeźwy Umysł" .  
Dziękuję dyrektorom i nauczycielom szkół, 

którzy poświęcili swój czas, aby pomóc uczniom 
w zaprezentowaniu się na arenie ogólnopol-
skiej. Dziękuję za umożliwienie wręczenia 
laureatom nagród i certyfikatów na forum se-
sji rady gminy, gdyż profilaktyka jest jednym 
z ważnych zadań gminy. Życzę dalszych sukce-
sów i zapraszam do udziału w kolejnych kam-
paniach organizowanych przez naszą gminę 
- powiedziała na podsumowaniu Pełno-
mocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych - Zo-
fia Kuchnia.

S.F.

Podsumowanie kampanii 
"Zachowaj Trzeźwy umysł"
Gmina Kamienica po raz kolejny zaangażowała się w ogólnopolską kampanię "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Dzięki 
aktywnemu udziałowi w tej profilaktycznej akcji otrzymała kolejny już certyfikat za zrealizowanie tego przedsięwzięcia. 

RÓŻNE
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Spotkania warsztatowe
W okresie wakacji na terenie Gminy 

Kamienica odbył się cykl warsztatów 
przeprowadzonych przez Stowarzysze-
nie ,,Razem dla Regionu” z Limanowej. 
Prelekcje z  zakresu projektu „Dbam 
o czyste powietrze” zawitały do Świetlic 
Środowiskowych w Zbludzy i Zalesiu 
oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w  Kamienicy. Spotkanie takie odby-
ło się również w gospodarstwie agro-
turystycznym „W Słonecznej Dolinie” 
w Kamienicy.

Przedsięwzięcie edukuje dzie-
ci w  dziedzinie podstawowych form 
ochrony powietrza i środowiska - jedno-
cześnie w sposób umiejętny, dostosowa-
ny jest do możliwości i potrzeb adresata, 
jakim są dzieci i młodzież - przybliża 
także problematykę zanieczyszczeń.

Łącznie w  zajęciach udział wzięło 
ok. 80 dzieci z naszej gminy. Wykazały 

się one dużą kreatywnością w zakresie 
tworzenia ekologicznych ubrań, a także 
znajomością wiedzy z zakresu ochrony 
środowiska.

Projekt realizowany jest w  ramach 
Programu Priorytetowego - eduka-
cja ekologiczna współfinansowane-
go przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Krakowie.

Podziękowania za dynamicznie roz-
wijającą się współpracę należą się lima-
nowskiemu Stowarzyszeniu „Razem dla 
Regionu”, bez wsparcia którego zorgani-
zowanie tak rozbudowanych zajęć nie 
byłoby możliwe.

Nagrodzeni w konkursie
21 września br., w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Limanowej odbyło się wrę-
czenie nagród i wyróżnień w konkursie 
pn. „Dbam o  czyste powietrze”. Konkurs 

przeprowadzony został przez Stowarzy-
szenie Razem dla Regionu z Limano-
wej. Do siedziby Organizatora wpłynę-
ły 193 prace konkursowe z 24 instytucji. 
W sumie nagrodzono 18 osób - w dwóch 
kategoriach konkursowych. Poza regu-
laminem konkursu, komisja ze wzglę-
du na wysoki poziom przygotowanych 
prac, postanowiła dodatkowo wyróż-
nić 11 uczestników w  kategorii szkół 
podstawowych.

Z  naszej gminy w  kategorii szkół 
podstawowych I miejsce zajęła Eweli-
na Opyd ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Szczawie, IV miejsce zdobyła Kata-
rzyna Cedzidło ze Świetlicy Środowi-
skowej w Zalesiu, a VII miejsce - Ewe-
lina Cepielik z  Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kamienicy. W kategorii 
gimnazjum II miejsce zdobyła Paulina 
Cedzidło ze Świetlicy Środowiskowej 
w Zalesiu.                                              S.F.

Dbam o czyste powietrze

Nagrodzeni w konkursie
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Była to okazja do rozwijania 
zainteresowań, doskonalenia 
umiejętności, a przede wszyst-
kim wspaniała przygoda prze-
żyta w miłej atmosferze..

S.F.

Sposób
na 
wakacje

Wychowujemy do wartości

8 sierpnia br. w Zasadnem na Wierchu Młynne od-
była się impreza plenerowa, realizowana w ramach 
projektu „Trzydzieści lat minęło - powrót do tradycji 
zasadniańskich spotkań” z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich.

Bogaty program artystyczny, zabawy dla dzieci i serwowane kulina-
ria to tylko niektóre atrakcje tego dnia. Na scenie wystąpili między 
innymi: Zespół Regionalny Zasadnioki, Zespół Nucicki z Ochotni-
cy, Kapela Bystrzoniec i Chałtura. Zebrani mogli też oglądać pokaz 
banderii konnej oraz skosztować potraw regionalnych, serwowanych 
przez Gosposie spod Gorca oraz Związek Podhalan z Ochotnicy Dol-
nej. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z zespołem K.N.T. S.F.

Pierwsze dwa miesiące szkolnego życia w Gimnazjum im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy ukierunkowane zostały na poszu-
kiwanie odpowiedzi na pytanie o szeroko pojętą tożsamość. Zgodnie z 
założeniami programowymi (Program Wychowawczy, Program Profi-
laktyyczny) realizacja tego zadania uwzględniała aspekt indywidualny, 
społeczny i przystosowawczy.

Trzydzieści lat minęło - powrót do tradycji 
zasadniańskich spotkań

Udział w wycieczkach -Troja Karpac-
ka, Częstochowa, piesze wyprawy po 
Beskidzie Wyspowym, kino, wernisa-
że (TPSP), Dzień Otwarty w szkole po-
nadgimnazjalnej - był dla uczniów nie 
tylko formą ciekawego spędzenia cza-
su, ale również okazją do autoref leksji, 
odpowiedzi na pytanie o rodzaj zainte-
resowań, stosunek do przyrody, prze-
szłości i przyszłości. To także droga 
do zweryfikowania własnej postawy, 
przekonań młodego człowieka.  
Niezwykłej atmosfery dostarczył 

organizowany w szkole Tydzień Do-
brego Chleba i  zdrowego stylu życia. 
Poza tym wiele pozytywnych zdarzeń 
(wrzesień - październik) miało miejsce 
podczas obowiąkowych zajęć lekcyj-
nych i pozalekcyjnych spotkań uczniów 
w ramach kółek, klubów, okazjonal-
nych zebrań (bogata oferta szkoły).
Zaangażowanie młodzieży w realiza-
cję wspomnianych zadań pokazało, 
jak bardzo gimnazjaliści są otwarci na 
poznawanie, kreatywni i przedsiębior-
czy.  fal 

Piesze i rowerowe wyprawy w góry, rozgrywki sportowe, zajęcia folklorystyczne i plastyczne 
przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy to tylko niektóre z wakacyj-
nych atrakcji, które odbyły się  w ramach pracy Świetlic Środowiskowych.

RÓŻNE/SPORT
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Nowy sprzęt od Orange 
17 sierpnia 2015 r. dotarła do Kamieni-
cy ekipa z ORANGE ze sprzętem spor-
towym i treningowym dla MUKS Hal-
ny Kamienica, otrzymanym w ramach 
programu „Kluby Sportowe Orange”. 
Gości przywitały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej  nr 1 w Kamienicy oraz 
zawodnicy z MUKS Halny Kamienica.

- Oprócz sprzętu mamy do dyspozycji ta-
blet z dostępem do Internetu oraz możliwość 
podnoszenia kompetencji i poszerzania wie-
dzy dzięki specjalnym programom szkolenio-
wym - mówi prezes MUKS Halny - Ja-
nusz Piotrowski.  - W trakcie spotkania 
mieliśmy możliwość przetestowania 
w/w sprzętu sportowego. Uśmiechnię-
ci i ubrani w stroje z barwami Orange 
wykonaliśmy wspólne zdjęcia pamiąt-
kowe i zawiesiliśmy baner zwiastujący 
program, w ramach którego odbywać 
się będą zajęcia sportowe dla chłopców 
i dziewcząt z piłki nożnej i siatkówki.

Najlepsi w Polsce!
Wielki sukces odnieśli młodzi piłkarze 
MUKS Halny Kamienica, którzy wy-
grali ogólnopolski Turniej Orlika o Pu-
char Premier RP. W finałowym meczu 
na warszawskim Torwarze pokonali 
GUKS Dolice 2:0.

Piłkarze MUKS Halny Kamienica po 
wygraniu turnieju wojewódzkiego wy-
stąpili w dniach 15 - 17 października 
2015 r. w finale ogólnopolskiego Tur-
nieju Orlika o Puchar Premier RP, któ-
ry rozegrano w Warszawie. W turnieju 
zagrało 16 najlepszych drużyn z Polski 
- zwycięzców finałów wojewódzkich 
w  poszczególnych kategoriach wie-
kowych dziewcząt i  chłopców. Świet-
ny występ zanotowali w  nim piłka-
rze MUKS Halny Kamienica (rocznik 
2004) - reprezentujący województwo 
małopolskie - zostając najlepszym ze-
społem w Polsce w kategorii chłopców 
młodszych.
W  eliminacjach grupowych drużyna 
Halnego zwyciężyła GUKS Dolice 2:0, 
Puławiaczek Puławy 6:2, ulegając nie-
znacznie Piątce z Dębicy 1:2 - awansu-
jąc do dalszej fazy rozgrywek z pierw-
szego miejsca w grupie. W ćwierćfinale 
Halny nie dał szans rywalom z SP nr 
1 Łapy, wygrywając 6:1. W półfinale 
zespół z Kamienicy spotkał się z Orli-
kiem Strzelce Krajeńskie, zwyciężając 
mistrzów województwa lubuskiego 2:1.
Ostatnią odsłonę 6. edycji Turnieju Or-
lika były mecze ścisłego finału. Pro-
wadzili je DJ Ucho i  znany komen-
tator sportowy Dariusz Szpakowski. 
Uczestników zawodów przywitała 

premier Ewa Kopacz, której towarzy-
szyli m.in.: podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Sportu i Turystyki Dorota 
Idzi, zastępca dyrektora COS Łukasz 
Grocholski oraz Ambasadorowie tur-
nieju, byli reprezentanci Polski Da-
riusz Gęsior i Wojciech Kowalewski.
W wielkim finale kategorii chłopców 
młodszych piłkarze MUKS Halny Ka-
mienica zmierzyli się z GUKS Dolice 
(woj. zachodniopomorskie). Po emocjo-
nującym meczu lepszy okazał się ze-
spół Halnego, zwyciężając rywali 2:0.
Halny zagrał w składzie: Damian  Zbo-
zień, Mariusz Kutwa, Dominik Faltyn, 
Andrzej Sikora, Hubert Michałczak, 
Kacper Czepielik, Wojciech Urbański, 
Jakub Ligęza, Mateusz Czech i Szymon 
Konopka. Trener - Janusz Piotrowski.
Drużyna MUKS Halny Kamienica 
rocznik 2004 to zespół,  który w 2014 
r. zdobył III miejsce w finale Ogólno-
polskim Turnieju „Z Podwórka na sta-
dion”  w Warszawie. - Cały czas wierzy-
liśmy w sukces w Turnieju Orlika o Puchar 
Premiera RP - powiedział Janusz Pio-
trowski, trener Halnego. - Ta grupa 
chłopców odnosiła już ważne zwycięstwa. 
Cały czas trenuje i ciężko pracuje nad swo-
im piłkarskim rozwojem.

S.F. 

MuKS Halny Kamienica

Sport
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Pierwszą odsłoną ich walki była Po-
wiatowa Gimnazjada Młodzieży 

w  Indywidualnej Lidze LA. Spośród 
naszych gimnazjalistów najlepsze wy-
niki osiągnęli:

•	 III miejsce - sztafeta szwedzka 
dziewcząt (400m,300m,200m,100m) 
z Gimnazjum w Kamienicy w skła-
dzie: Patrycja Wojtas, Klaudia Opyd, 
Ilona Wojtas, Karolina Podgórnia),

•	 III miejsce - sztafeta 4x100 m chłop-
ców z Gimnazjum w Kamienicy 
w składzie: Michał Faron, Szymon 
Czajka, Marcin Faron, Patryk Ma-
jewski - III miejsce,

•	 IV miejsce - Aleksandra Faron 
z Gimnazjum w Kamienicy w biegu 
na 600 m,

•	 VI miejsce - Bartłomiej Ma-
mak z Gimnazjum w Kamienicy 
w pchnięciu kulą,

•	 VI miejsce - Michał Faron z Gimna-
zjum w Kamienicy w biegu na 300 
m,

•	 VII miejsce - Patrycja Wojtas w bie-
gu na 300 m, Jakub Citak w bie-
gu na 1000 m, Mariusz Majewski 
w pchnięciu kulą i Michał Faron 
w skoku w dal (wszyscy z Gimna-
zjum w Kamienicy).

W  rywalizacji o  miano mistrza po-
wiatu limanowskiego w biegach prze-
łajowych szkół podstawowych i  gim-
nazjów, z  naszej gminy bardzo dobre 
występy zanotowali: Szymon Groń ze 
Szkoły Podstawowej w Zasadnem, któ-
ry zajął trzecie miejsce w biegu na dy-
stansie 1000 m (rocznik 2005). Piąta 
w biegu na 1000 m (rocznik 2002) była 
Alicja Cedzidło z  Gimnazjum w  Ka-
mienicy, a szósty na dystansie 1500 m 
(rocznik 2001) Daniel Myjak z Gimna-
zjum w Szczawie. Wszyscy oni uzyskali 
awans do zawodów wojewódzkich, które 
odbyły się 7 października br. w Nowym 
Targu. Dobry występ zanotowała w nich 
Alicja Cedzidło, która w gronie ponad 
100 zawodniczek z Małopolski, minęła 
metę na 11 pozycji.

S.F.

Początek sportowych emocji
sportowy rok szkolny 2015/2016 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów rozpoczęły zmagania lekkoatletów 
i biegaczy przełajowych. 

Zasadne wygrywa w powiecie

20 października 2015 r. w hali sportowej przy ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej 
odbył się turniej halowej piłki nożnej chłopców ur. w 2002 oraz młodszych 
o mistrzostwo Powiatu Limanowskiego. 

Doskonały występ zanotowali w turnieju chłopcy ze Szkoły Podstawowej 
w Zasadnem, którzy po wygraniu eliminacji grupowych - w finale zremiso-
wali z SP Łętowe 1:1 oraz wygrali z SP3 Limanowa 3:0 - zostając mistrzami 
Powiatu Limanowskiego. W turnieju startowało 10 zespołów.

Skład drużyny z Zasadnego: Łukasz Gierczyk, Piotr Groń, Szymon Groń, 
Michał Kurzeja, Szymon Magdziarczyk, Franciszek Polczyk, Józef Wąchała. 
Opiekunem zespołu jest mgr Agnieszka Majchrzak.

Organizatorem zawodów był ZPO - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Po-
wiatu Limanowskiego w Limanowej oraz Powiatowy Szkolny Związek Spor-
towy Limanowa. S.F.

Gimnazjaliści z Kamienicy

Drużyna z Zasadnego

SPORT
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W Montrail Lidze Biegów Górskich zawod-
nicy rywalizują zarówno w kategorii open, 
o miano najlepszego biegacza górskiego se-
zonu, jak i w kategoriach wiekowych oraz 
w 4 głównych oficjalnie uznawanych stylach: 
anglosaskim (biegi poniżej dystansu półma-
ratonu typu góra-dół), alpejskim (biegi któ-
rych trasa prowadzi w zdecydowanej więk-
szości cały czas pod górę), długim dystansie 
(biegi na dystansie od półmaratonu do 43 
km), ultra dystansie (biegi na dystansie po-
wyżej 43 km).

Do końcowej klasyfikacji zaliczane 
są w przypadku kategorii open i kate-
gorii wiekowych do 12, najwyżej za-
punktowanych startów. Natomiast do 
klasyfikacji poszczególnych stylów 
(alpejski, anglosaski, długi i ultra) li-
czą się maksymalnie 4 najlepsze starty 
w poszczególnych stylach.

Robert Faron wywalczył trzecie 
miejsce w  kategorii open Montra-
il Ligi Biegów Górskich dzięki m.in.: 

zwycięstwu w Letnim Biegu Piastów 
i Goral Marathonie, zdobyciu brązo-
wego medalu Mistrzostw Polski Sky-
running, zajęciu 2 miejsca w Chudym 
Wawrzyńcu oraz 3 miejsca w Ultrama-
ratonie Bieszczadzkim i Ultramarato-
nie Karkonoskim.

Pierwsza trójka Montrail Ligi Bie-
gów Górskich - open mężczyzn: 1. 
Piotr Koń (RMD Montrail Team) - 
2 491pkt, 2. Bartosz Gorczyca (Buff 
Team) – 2 225 pkt, 3. Robert Faron 
(Salco Sport Team) – 2 169 pkt.

Ponadto Robert Faron został najlep-
szym biegaczem w kategorii open na 
ultra dystansie oraz trzecim zawodni-
kiem na długim dystansie. Zwyciężył 
również w kategorii wiekowej - Ma-
sters (40 - 49). Jego ojciec Piotr Faron 
(66 lat) zajął 2 miejsce w kategorii We-
teranów (M 60).

S.F.

Robert Faron na podium w Lidze Biegów Górskich

Bardzo dobrze ma torze radzili sobie zawodnicy w  MKS 
Gorce, którzy dziesięciokrotnie stawali na podium, pod-
czas tych zawodów. W klasie MX1 Kamil Mozdyniewicz 
zajął II miejsce, a Dariusz Adamczyk uplasował się na 
trzeciej pozycji. W klasie KOBIET I miejsce zdobyła Doro-
ta Dudzik, a trzecia była Gabriela Gromala. W klasie 85 II 
miejsce zdobył Artur Więcławek. W klasie QUAD najlepszy 
okazał się Teofil Więcławek, a na trzecim miejscu zawody 
ukończył Benedykt Wąchała. W klasie MINI QUA I miejsce 
zajął Kamil Franczyk, drugi był Maksymilian Więcławek, 
a trzecie miejsce przypadło dla Zuzanny Majchrzak.

Gorczański Festiwal Sportów Ekstremalnych
11 października 2015 r. Motorowy Klub sportowy GORCE z Kamienicy gościł na swoim torze zawodników z całej 
Polski podczas Gorczańskiego Festiwalu sportów Ekstremalnych. 

Tatrzańskim Biegiem Pod Górę, który odbył się 17 października br. w Zako-
panem, zakończono rywalizację w tegorocznej edycji  Montrail Ligi Biegów 
Górskich o najlepszego biegacza górskiego. Trzecie miejsce w  tej prestiżowej 
klasyfikacji zajął Robert Faron z Zalesia, reprezentujący salco sport Team.
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ZATRZYMANE W OBIEKTYWIE

Zespół Zasadnioki na międzynarodowych festiwalach: 
International Folk Dance & Music Festival „Prie nevezio - 2015”, Święto Dzieci Gór

Zasadne - boisko otwarte i poświęcone
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ZATRZYMANE W OBIEKTYWIE

Piłkarze MUKS Halny Kamienica najlepsi w Polsce!

wielki finał w warszawie

wygrany finał wojewódzki


