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Z sesji Rady Gminy

Budżet gminy Kamienica na 2016 
rok był głównym tematem sesji Rady 
Gminy Kamienica, która odbyła się 
29 stycznia br.  

Podczas tego spotkania 
p o d z i ę k o w a n i a 
z a  w i e l o l e t n i ą 
p r a c ę  p r z y j ę ł a 
p r ze c h o d z ą c a 
na emer y turę 
s e k r e t a r z 
gminy – Rozalia 
Cedzidło.

Podziękowanie dla parlamentarzystów

Zapustowe spotkanie z tradycją stało się okazją do wręczenia okoliczno-
ściowych statuetek dla parlamentarzystów i władz powiatu limanowskiego 
za wsparcie działań na rzecz jedności i rozwoju gminy Kamienica.
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Z samorządu

Zakończyliśmy kolejny rok budżetowy, rok, który z pewnością należał do trudniejszych w ostat-
nich latach. Od początku roku 2015 rozpoczęła się procedura związana z podziałem gminy, 
prowadzona przez wiceministra Marka Wójcika, który konsekwentnie dążył do podziału admini-
stracyjnego, nie patrząc na wyniki referendum przeprowadzonego w 2013 r. i inne argumenty, 
w tym przede wszystkim aspekt społeczny. Na szczęście obecny rząd uchylił poprzednie rozpo-
rządzenie o podziale gminy i dziś możemy cieszyć się jednością. Jestem przekonany, że historia 
pozytywnie oceni wszystkie nasze działania związane z utrzymaniem jedności gminy.

Jeżeli chodzi o dokonania gospodarcze, to ubiegły rok należy zaliczyć do dobrych lat. Zre-
alizowaliśmy wiele inwestycji przy dużym udziale środków zewnętrznych. Do ważniejszych trze-
ba zaliczyć budowę II etapu wodociągu gminnego, uzupełnienie kanalizacji sanitarnej na os. 
Chlipały w Szczawie, Strzeltów, Pod Kąty, Farony, Puścizny w Kamienicy - współfinansowanych 
z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych. Dużą 
inwestycją była budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 968 w Szczawie - zaplanowana 
jest w 2 letnim cyklu. W 2015 r. wykonano ok. 70% całkowitego zadania. Zakończenie plano-
wane jest w połowie obecnego roku. Zadanie dofinansowano w 50 % z Urzędu Marszałkow-
skiego w Krakowie.

W ubiegłym roku, przy częściowym udziale środków zewnętrznych z Ministerstwa Admini-
stracji i Cyfryzacji, zmodernizowano kilka odcinków dróg gminnych i osiedlowych, w tym: drogi 
Białe, Kuźle, Wąchały w Szczawie, Magorzyca, Niwa, Strzeltów - Puścizny w Kamienicy, Snozy 
w Zalesiu, Wąchały, Poręby w Zbludzy.

W trakcie realizacji jest budowa sali gimnastycznej przy SP 2 w Kamienicy; w 30% współfi-
nansowana z Programu Rozwoju Bazy Sportowej. W 2015 r. wykonano stan surowy, obecnie pro-
wadzone są prace wykończeniowe. Planowane zakończenie przypada na wrzesień/październik br.

W 2015 r. dokończono budowę kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią przy SP w Zasad-
nem; z dofinansowaniem w 75 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007 - 2013). 
Wykonano również docieplenie budynków OSP w Zbludzy i Urzędu Gminy w Kamienicy. Gmi-
na Kamienica realizowała również programy ograniczające niską emisję, w tym III etap odna-
wialnych źródeł energii - montażu solarów na budynkach mieszkalnych oraz budowę instalacji 
fotowoltaicznych na 77 budynkach mieszkalnych – finansowane z Programu Szwajcarskiej Po-
mocy i PROW. Wykonano modernizację ogrodzenia Orlik w Kamienicy - założono profesjonalną 
siatkę ogrodzeniową ocynkowaną o gr. 6 mm. Przy drodze powiatowej w Zbludzy, oś. Poręby, 
wybudowano oświetlenia uliczne. 

W 2015. r przeprowadzono również wiele mniejszych remontów w  tym remont korytarza 
i  jadalni przy SP 2 w Szczawie, salki gimnastycznej przy SP w Zasadnem, zaplecza przy SP1 
i Gimnazjum w Kamienicy. 

Łączne wydatki inwestycyjne przekroczyły 8 mln zł, z czego blisko 50% stanowią pozyska-
ne środki zewnętrzne. 

Gmina Kamienica dobrze się rozwija. W bieżącym roku planujemy kolejne inwestycje. Dużą 
uwagę poświęcamy obecnie uatrakcyjnieniu gminy. W planach strategicznych są kolejne inwe-
stycje związane z poszerzeniem oferty turystycznej i turystyczno - rekreacyjnej. Opracowywana 
jest ścieżka rekreacyjna wzdłuż brzegów rzeki Kamienica. Planowane jest również opracowanie 
projektu kąpieliska i kolejnych terenów rekreacyjnych, rewitalizacja centrum Szczawy i rynku 
w Kamienicy. Zaplanowano, jak co roku, inwestycje związane z modernizacją dróg, kolejne 
projekty wodociągu i rozbudowy kanalizacji. Łączne wydatki majątkowe zaplanowane na 2016 
r. przekraczają kwotę 5 mln zł. Samorząd gminy planuje oczywiście pozyskanie środków po-
zabudżetowym z programów pomocowych (pierwsze nabory projektów planowane są jeszcze 
w I kwartale br.). Zatem również w tym roku będzie się dużo działo, jeżeli chodzi o rozwój in-
frastruktury polepszający warunki życia mieszańców naszej gminy.

 

Władysław Sadowski  
wójt gminy Kamienica

Gorczańskiewieści
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Zapusty to dawna tradycja, która przypada na ostatnie dni karnawa-
łu i nazywana jest także Mięsopustem. Do dziś zachowały się wła-
ściwie tylko tradycje zabaw tanecznych ostatkowych, ale nie mają 
one dawnego rozmachu i swej żywiołowości. Warto powrócić do ich 
dawnego ducha, zgodnie z tradycją.

Właśnie te dawne tradycje zostały przypomniane na spotkaniu 4 lutego br., 
które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Wzięli w nim 
udział zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: posłowie na sejm RP –Anna 
Paluch, Wiesław Janczyk, Arkadiusz Mularczyk, Edward Siarka; władze powia-
tu limanowskiego: starosta – Jan Puchała, wicestarosta - Mieczysław Uryga, 
członkowie zarządu – Agata Zięba i Jan Więcek, sekretarz powiatu – Andrzej 
Matlęga; władze samorządowe gminy Kamienica: wójt – Władysław Sadow-
ski, radni z przewodniczącym Eugeniuszem Rutką, dyrektor GOK – Mieczy-
sław Marek, dyrektorzy szkół, sołtysi, prezesi – OSP, instytucji i stowarzyszeń 
oraz klubów sportowych.

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Kamienica podziękowali Posłom i Wła-
dzom Powiatu Limanowskiego za wsparcie działań na rzecz jedności i rozwoju 
gminy Kamienica, wręczając im okolicznościowe statuetki.

Na scenie swoje artystyczne umiejętności zaprezentowali Sylwia Hołyńska 
i Wojciech Gracz – nauczyciele Ogniska Muzycznego, działającego przy tutej-
szym ośrodku. Profesjonalnie wykonany koncert został nagrodzony gromkimi 
brawami publiczności.

Po oficjalnej części uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na zapustowe 
specjały, przygotowane przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z  terenu 
gminy Kamienica.  S.F.

Spotkanie z tradycją zapustową

wczoraj kamienicy
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Zrób coś dla siebie, by być dla in-
nych. Taka dewiza przyświeca 
członkom niedawno powstałego 
w Kamienicy Gminnego Klubu Se-
niora, którzy wybrali aktywny styl 
życia, własny rozwój i realks.

w każdym drzemie nuta artyzmu
22 stycznia 2016 r. w siedzibie Gmin-

nego Klubu Seniora w Kamienicy roz-
począł się cykl zajęć plastycznych pt. 
„Rysowanie, studium kwiatów paste-
lami”. Spotkanie prowadzone przez 
Magdalenę Leszko cieszyło się dużym 

zainteresowaniem wśród wszystkich 
uczestników tego wydarzenia, którzy na 
nowo poznawali siebie – odkryli swoje 
talenty. 

Było słodko, smacznie i wesoło
25 stycznia 2016 r. w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury odbył się „wieczorek 
karnawałowy” Gminnego Klubu Seniora, 
działającego w Kamienicy. Było słodko, 
smacznie i wesoło. W spotkaniu uczestni-
czył wójt gminy Kamienica – Władysław 
Sadowski i dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury – Mieczysław Marek.

Fitness dla każdego to nie slogan
Udowadniają to członkowie Gminnego 

Klubu Seniora, którzy spotykają się na 
cotygodniowych zajęciach w tutejszym 
klubie fitness. Ćwiczenia są profilaktycz-
ne i skupiają się głównie na wzmacnianiu 
oraz rozciąganiu mięśni przykręgosłupo-
wych oraz mięśni stawów obwodowych. 
Zajęcia składają się z szeregu specjali-
stycznych ćwiczeń z  wykorzystaniem 
metod terapeutycznych. Regularna ak-
tywność poprawia stabilność stawów, po-
maga wzmocnić kości i kręgosłup oraz 
reguluje ciśnienie.  S.F.

Postawili na aktywność 

„Szanowany przez nas 
Księże Prałacie, przyj-
mij hołd kamienickich 
górali, którzy Cię 
szczerze ukochali”.
To słowa wprowadza-
jące w  treść życzeń 
urodzinowych, skiero-
wanych pod adresem 
Prałata kamienickiej 
parafii ks. Kazimierza 

Pacha. Okazją do uhonorowania osoby byłego Pro-
boszcza, który Kamienicy oddał 39 lat aktywnego pa-
sterzowania, był zorganizowany na dzień Trzech Króli 
Przegląd Kolędniczy.

Zanim na scenie miejsco-
wego GOK pojawiły się 
grupy z tradycyjnym śpie-
wem i  scenkami dawnej 
kolędy (z  udziałem licz-
nej publiczności) głos za-
brał wójt gminy Kamieni-
ca dr Władysław Sadowski 
i  przewodniczący Rady 
Gminy Eugeniusz Rutka, 
wręczając Księdzu Pra-
łatowi dyplom i statuetkę 
z okazji 25 lecia samorząd-
ności terytorialnej.

Życzenia dla osiemdziesięcioletniego Jubilata odśpiewał ze-
spół „Gorce. Następnie, w imieniu wszystkich kamienickich 
górali, dyrektor GOK Mieczysław Marek odczytał treść spe-
cjalnie przygotowanego na tę okazję (oprawione w ramę) tekstu 
laudacyjnego i zaintonował muzyczne życzenia, które mocno 
i chóralnie wybrzmiały w reprezentacyjnej sali. W swojej wy-
powiedzi podkreślił, że ks. Kazimierz Pach obok ducha religij-
nego wzmacniał wśród kamieniczan również ducha kultury, 
w tym kultury rodzimej - góralskiej, i ducha patriotycznego 
(małej i wielkiej ojczyzny). 100 lat dla Jubilata zagrała Orkie-
stra Dęta im. św. Floriana ze Szczawy. Rzeczową pamiątką 
osiemdziesiątych urodzin były wręczone drobne upominki: 
ciupaga, zioła i garnek miodu. Solenizant nie krył wzrusze-
nia, choć jak zwykle starał się je nieco złagodzić swoistym dla 
siebie humorem.  S.F.

Urodzinowy bukiet góralskiej nuty
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Do tradycji należą już przedświąteczne spotkania opłatkowe. są okazją do złożenia sobie życzeń i przypominają 
o otwarciu się na drugiego człowieka.

Opłatek KGW

19 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Koła 
Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Dolnej. Z życzenia-
mi przybyli m.in. wójt - dr Władysław Sadowski, pro-
boszcz kamienickiej parafii - ks. Jan Betlej, przewodni-
czący Rady Gminy - Eugeniusz Rutka, radni sołectwa 
Kamienica Dolna - Elżbieta Citak i Andrzej Matlęga, 
dyrektor GOK - Mieczysław Marek, sołtys - Michał 
Mikołajczyk.
Spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń, po-
dziękowań za aktywność i zaangażowanie w życie lo-
kalnej społeczności oraz wspólnego śpiewu kolęd i 
pastorałek.

Jasełka z opłatkiem 

19 grudnia 2015 r. w Świetlicy Środowiskowej w Za-
lesiu odbyło się spotkanie opłatkowe, podczas któ-
rego dzieci i młodzież na co dzień uczestniczący w 
zajęciach świetlicowych zaprezentowali przybyłym 
gościom przedstawienie, ukazujące historię Bożego 
Narodzenia.
Młodzi aktorzy przenieśli widzów do czasów, kiedy 
narodził się Jezus. Przypomnieli postać Heroda, który 
w obawie przed utratą swojej władzy dokonał okrutnej 
rzezi niewiniątek. Nie zabrakło też pasterzy, aniołków, 
diabła, śmierci i Trzech Króli z darami.
W spotkaniu wzięli  byli udział  radni sołectwa Zale-
sie: Halina Śmierciak - Wierzycka i Jan Franczyk, na-
czelnik OSP - Kazimierz Kwit, rodzice i dziadkowie.
Magia przedstawienia i wspólne śpiewanie kolęd  wpro-
wadziło wszystkich w atmosferę zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.

Spotkanie seniorów

21 grudnia 2015 r. seniorzy z gminy Kamienica spo-
tkali się w Gminnym Ośrodku Kultury, by podzie-
lić się opłatkiem i złożyć sobie nawzajem świąteczne 
życzenia.
Seniorom towarzyszyli m.in.: wójt gminy - dr Wła-
dysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy - Eu-
geniusz Rutka, ks. prałat - Kazimierz Pach, dyrektor 
GOK - Mieczysław Marek, kierownik GOPS - Mieczy-
sław Kuziel, prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” - Jó-
zef Rusnarczyk, siostra zakonna - Katarzyna Ciesielka 
(autorka oprawy artystycznej spotkania).
W świąteczny nastrój, przy tradycyjnie zastawionych 
wigilijnymi potrawami stołach, wprowadził program 
artystyczny przedstawiony przez Dziewczęcą Służbę 
Maryjną.

S.F.

Spotkania opłatkowe

WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY
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Wybrano nowy zarząd
Pierwszy miesiąc nowego roku to 

czas rozmaitych podsumowań i spra-
wozdań z działalności za rok poprzed-
ni. Właśnie w tym okresie odbyły się 
walne zebrania sprawozdawczo - wy-
borcze Ochotniczych Straży Pożarnych 
na terenie gminy Kamienica.

Druhowie z OSP w  Kamienicy spo-
tkali się w 10 stycznia br., aby podsu-
mować działalność statutową za mi-
niony okres, wybrać nowy zarząd oraz 
przedstawić plan na rok bieżący.

Wśród zaproszonych gości byli obec-
ni m.in.: przedstawiciel Komendy Po-
wiatowej PSP w Limanowej – kpt. Mar-
cin Kulig, Komendant Gminny OSP 
– Piotr Kuziel oraz przedstawiciele sa-
morządu gminy: wójt – dr Władysław 
Sadowski, przewodniczący Rady Gmi-
ny – Eugeniusz Rutka, radni: Elżbieta 
Citak, Piotr Kaliciński i Hilary, Mate-
usz Majewski oraz sołtysi: Michał Mi-
kołajczyk i Jan Kulig.

Podczas zebrania wybrano nowy za-
rząd w osobach: prezes – Marian Wą-
chała, naczelniki/wiceprezes – Piotr 
Kaliciński, wiceprezes – Krzysztof Fa-
ron, zastępca naczelnika – Adam Opyd, 

skarbnik – Bogdan Franczyk, sekretarz 
– Mateusz Wąchała, gospodarz – Wła-
dysław Madoń, członkowie zarządu – 
Mateusz Chlipała i Tomasz Wąchała.

Zebranie uświetnił występ zespołu 
„Cyrwone Korole”, działającego przy 
OSP Kamienica.

W poszczególnych jednostkach OSP 
na terenie naszej gminy nowy skład za-
rządu przedstawia się następująco:

OSP Szczawa: prezes – Krzysztof 
Chlipała, wiceprezes/naczelnik - Piotr 
Kuziel, wiceprezes – Krzysztof Jur-
kowski, zastępca naczelnika - Zbigniew 
Chlipała, sekretarz – Bogdan Mikołaj-
czyk, skarbnik – Stanisław Kuziel, go-
spodarz – Józef Bulanda, członkowie: 
Tomasz Dawiec i Krzysztof Udziela. 

OSP Zalesie: prezes – Kazimierz 
Kwit, wiceprezes/naczelnik – Grze-
gorz Sopata, wiceprezes – Jerzy Sopa-
ta, zastępca naczelnika – Łukasz Wilk, 
sekretarz – Adrian Smoter, skarbnik 
– Paweł Komin, członek: Stanisław 
Wierzycki. 

OSP Zasadne: prezes – Józefa Gor-
czowska, wiceprezes/naczelnik – Ta-
deusz Gierczyk, wiceprezes – Agata 
Zięba, zastępca naczelnika – Stefan 
Gorczowski, sekretarz – Franciszek 
Kurzeja, skarbnik – Karol Syjud, człon-
kowie: Władysław Gorczowski, Grze-
gorz Wąchała i Andrzej Zięba.

OSP Zbludza: prezes – Wiesław 
Wierzycki, wiceprezes/naczelnik: Ta-
deusz Wierzycki, zastępca naczelnika 
– Paweł Bednarczyk, sekretarz: Robert 
Franczyk, skarbnik – Tadeusz Faron, 
gospodarz - Tadeusz Sopata, członek - 
Roman Majewski. 

Nowy wóz bojowy
Strażacy z Kamienicy mogą pochwa-

lić się nowoczesnym wozem strażac-
kim. Od niedawna mają nowy pojazd 
ze specjalistycznym wyposażeniem 
GBARt Iveco. 

„GBARt Iveco 4x4 - jest to pierw-
szowyjazdowy samochód OSP w Ka-
mienicy” – informują strażacy z tu-
tejszej jednostki. „Zbudowany został 
w 2015 r. przez firmę Szcześniak na te-
renowym podwoziu. Posiada zbiornik 
wodny o pojemności 3500 l, zbiornik 
na środek pianotwórczy o poj. 350 l, 
jedno „szybkie natarcie” o długości 60 
m zwijane elektrycznie. Maszt oświe-
tleniowy LED'owy sterowany pilotem, 
wyciągarkę elektryczną o sile uciągu 
8,5 tony. Na wyposażeniu posiada tak-
że m. in.: torbę R1, defibrylator AED, 
motopompę pływająca Niagara, agre-
gat prądotwórczy, pilarkę łańcuchową 
Stihl i zestaw hydrauliczny Holmatro. 
W tworzeniu samochodu wykorzysta-
no pomysły naszych strażaków, doty-
czące rozmiarów zabudowy, rozmiarów 
skrytek, oświetlenia czy rozmieszczenia 
sprzętu i nasad” – dodają. 

Zarząd oraz członkowie kamienickiej 
straży składają serdeczne podziękowa-
nia za datki podczas zbiórki ulicznej 
oraz roznoszenia kalendarzy. „Środki 
te posłużyły jako wkład własny do za-
kupu samochodu, który tak naprawdę 
jest dla nas wszystkich, zarówno nam 
jak i Wam będzie on służył i pomagał, 
gdy tylko zajdzie taka potrzeba” – wy-
jaśniają, dziękując za zaufanie.  S.F.

Z życia OSP

wczoraj i dziś kamienicy
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Kamienica Gór-
na ma nowego 
sołtysa - został 
nim Jan Kulig. 

W  so łec t w ie 
Kamienica Górna, 

w związku ze śmier-
cią pełniącego obo-

wiązki sołtysa Stanisława Ku-
liga, przeprowadzone zostały wybory 
uzupełniające. Podczas zebrania zgło-
szono cztery kandydatury: Jana Kuli-
ga, Mariana Wąchałę, Wojciecha Kęskę 

i Marię Opyd. W wyniku tajnego gło-
sowania wybrano Jana Kuliga, który 
uzyskał 68 ważnych głosów. Pozosta-
li kandydaci otrzymali kolejno: Marian 
Wąchała 43 głosy, Wojciech Kęska - 34, 
Maria Opyd - 16.

Pozostały skład rady nie uległ zmia-
nie, tworzą ją: Maria Opyd, Wojciech 
Kęska, Franciszek Kulig, Jan Majewski, 
Anna Dudzik, Mieczysław Kuziel i Eu-
geniusz Adamczyk.

W  spotkaniu, poza mieszkańca-
mi sołectwa, udział wzięli: wójt - dr 

Władysław Sadowski, przewodniczący 
Rady Gminy - Eugeniusz Rutka, czło-
nek Zarządu Powiatu Limanowskiego 
- Agata Zęba oraz radni naszej gminy: 
Stefan Kuchnia i Hilary Majewski.  S.F.

Nowy sołtys

Najpierw uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum 1 PSP AK, po czym byli świadkami odsłonięcia i poświęcenia pa-
miątkowych tablic, jakie staną na szlakach turystycznych Małopolski, upamiętniając wydarzenia lotniczo - historyczne 

nad nasza „Małą Ojczyzną”. Następnie udali się na „Polanki” nad Szczawą, gdzie w 71 rocznicę wojennego wydarzenia 
odbyła się rekonstrukcja ostatniego zrzutu dla AK. Odtwórcami zadania były m.in.: grupy rekonstrukcji historycznych 
- 1 PSP AK z Limanowej i Nowego Sącza. Pasjonaci lotnictwa, kombatanci AK i okoliczni mieszkańcy uczcili to wyda-
rzenie, doceniając wysiłek zbrojny lotnictwa polskiego oraz żołnierzy AK w okresie II wojny światowej.  (red)

27 grudnia 2015 r. w szczawie Krakowski Oddział stowarzyszenia seniorów Lotnictwa Wojskowego RP zorga-
nizował uroczystą rekonstrukcję historyczną lotu, który upamiętniał ostatni zrzut dla Armii Krajowej, wykonany 
w 1944 r. przez mjr pilota Antoniego Tomiczka.

Rekonstrukcja ostatniego zrzutu dla AK

WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY
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Świąteczno - noworoczna sesja 
Rady Gminy

28 grudnia 2015 r. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy odbyła się XI 
Sesja Rady Gminy Kamienica. Euge-
niusz Rutka - Przewodniczący Rady 
Gminy po przywitaniu gości, stwier-
dzeniu quorum, przyjęciu porządku 
obrad oraz protokołu z  ostatniej se-
sji dokonał otwarcia i przedstawił po-
szczególne punkty posiedzenia.

Na sesji radni podjęli uchwały, do-
tyczące m.in.: zmian budżetu gminy 
Kamienica na 2015 rok; organizacji 
wspólnej obsługi f inansowej jedno-
stek organizacyjnych zaliczonych do 
sektora f inansów publicznych, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Kamienica; zmiany Uchwa-
ły Nr XXXI/233/14 w sprawie pod-
wyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do nieodpłatnej po-
mocy w zakresie dożywiania w latach 
2014-2020; określenia kryteriów bra-
nych pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym do szkół podstawowych 
i gimnazjów, których organem prowa-
dzącym jest Gmina Kamienica oraz 
określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów; 
określenia kryteriów na drugim eta-
pie postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych i  oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, prowadzonych przez Gminę Ka-
mienica oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów.

Podczas sesji podsumowano także 
działania profilaktyczne realizowane 
na terenie naszej gminy w  2015 r. - 
prezentacje multimedialne przedsta-
wili dyrektorzy szkół oraz szkolni pe-
dagodzy (koordynatorzy projektów). 
Wszyscy oni z rąk wójta - dr Władysła-
wa Sadowskiego i Pełnomocnika Wójta 
Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych - Zo-
fii Kuchni odebrali podziękowania za 
zaangażowanie w realizacji kampanij-
nych działań.

Wśród zaproszonych gości był rów-
nież st. asp. Jacek Kurzeja - Zastęp-
ca Naczelnika Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego KPP w Limano-
wej, któremu wręczono podziękowa-
nie za pomoc w zorganizowaniu akcji 
„No Promil - No Problem” w  gminie 
Kamienica.

Przyjęto budżet gminy

Budżet gminy Kamienica na 2016 
rok był głównym tematem XII sesji 
Rady Gminy Kamienica, która odbyła 
się 29 stycznia br.

Najważniejszym punktem porządku 
obrad XII sesji Rady Gminy Kamie-
nica było przyjęcie w formie uchwały 
- budżetu na 2016 rok. Uchwała sto-
sunkiem głosów 13 „za” i  1 wstrzy-
mującym została przyjęta. Dochody 

zaplanowane na ten rok to 26 737 
435,00 złotych, natomiast wydatki wy-
niosą 27 060 435,00 złotych. Różnica 
między dochodami i wydatkami stano-
wi planowany deficyt budżetu w kwo-
cie 323 000,00 złotych, który zostanie 
pokryty z wolnych środków. Na inwe-
stycje władze gminy zamierzają prze-
znaczyć 5 250 185,00 złotych. Za te 
pieniądze będą zrealizowane takie za-
dania, jak m.in.: kontynuacja budowy 
sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w  Kamienicy i  odna-
wialnych źródeł energii oraz gminnego 
wodociągu. Ponadto środki przezna-
czone będą również na remont dróg 
gminnych. Termomodernizacji podda-
ny zostanie budynek Ośrodka Zdrowia 
w Szczawie. 

W czasie obrad głos zabrał także za-
proszony gość - starosta limanowski 
Jan Puchała, który przedstawił m.in. 
sprawy związane z budową Uzdrowi-
ska Termalnego w  Porębie Wielkiej 
oraz kompleksowego połączenia tury-
stycznego - tzw. drogi uzdrowiskowej.

Podczas sesji miało miejsce uroczy-
ste pożegnanie, przechodzącej na eme-
ryturę sekretarz gminy - Rozalii Ce-
dzidło, która pełniła tę funkcję przez 
34 lata.  (red)

Z sesji Rady Gminy

DZIŚ I JUtRO KAMIENICY
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Od pierwszych dni stycz-
nia br., można zgłaszać 
się po Kopertę Życia do 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Li-
manowej oraz do reje-
stracji w  limanowskim 
szpitalu powiatowym. 

Koperta Życia to pakiet 
informacji. Zawiera ankie-
tę, w której zainteresowana 
osoba może zamieścić dane 

o swoim wieku, grupie krwi czy schorzeniach, na które 
cierpi.

Do koperty można włożyć najważniejsze dokumenty 
świadczące o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, aler-
giach na leki i kontaktach do najbliższych.

Znakiem rozpoznawczym dla służb medycznych ma być 
naklejka z nazwą KOPERTA ŻYCIA - przyklejona na lo-
dówce. Oznaczone koperty należy zatem włożyć do lodów-
ki wraz z zapisaną w niej historią chorobową i aktualny-
mi danymi osobowymi lub wskazówkami dla ratowników 
medycznych. 

– Istotne jest to szczególnie w przypadku osób starszych, 
samotnie mieszkających, które nie mają obok siebie ni-
kogo, kto mógłby udzielić podstawowych informacji, na 
przykład o stanie zdrowia – mówi Agata Zięba, Członek 

Zarządu Powiatu Limanowskiego. – W przypadku, jak taka 
osoba np. zasłabnie, ratownik medyczny, widząc na lodów-
ce naklejkę z nazwą Koperta Życia, może szybko podjąć 
działania ratownicze, bo w  takich momentach liczą się 
sekundy! – dodaje.  (red)

Koperta Życia już dostępna

Ciekawa inicjatywa prozdrowotna

Bezpłatna 
pomoc prawna

Od stycznia br. na terenie całej 
Polski, w  tym również na tere-
nie gminy Kamienica, rozpoczy-
na funkcjonowanie system dar-
mowej pomocy prawnej. Jest to 
skutek wejścia w  życie ustawy 
przygotowanej w  Ministerstwie 
Sprawiedliwości.

W powiecie limanowskim pomoc 
będzie udzielana w pięciu punktach, 
z których jeden znajduje się na terenie 

gminy Kamienica. Punkt ten mieści się 
w Świetlicy Środowiskowej w Kamie-
nicy (rynek, pomieszczenie nad pocztą, 
tel. 18 33 23 192). Porady są udzielane 
od poniedziałku do piątku, w godzi-
nach od 9.00 - 13.00.

Nie każdy jednak będzie mógł z tej 
pomocy skorzystać. Ustawa zakłada, 
że darmową pomoc prawną (na etapie 
przedsądowym) otrzymają następują-
ce osoby:
•	 młodzież do 26 roku życia;
•	 osoby posiadające ważną Kartę Du-

żej Rodziny;
•	 seniorzy po ukończeniu 65 lat,
•	 osoby fizyczne, którym w  okresie 

roku poprzedzającego zostało przy-
znane świadczenie z  pomocy spo-
łecznej na podstawie ustawy o po-
mocy społecznej;
•	 kombatanci;
•	 weterani;
•	 zagrożeni lub poszkodowani kata-

strofą naturalną, klęską żywiołową 
lub awarią techniczną.

Pomoc prawna udzielana w punktach 
będzie polegała na:
•	 poinformowaniu osoby uprawnio-

nej o  obowiązującym stanie praw-
nym, przysługujących jej uprawnie-
niach lub spoczywających na niej 
obowiązkach;
•	 wskazaniu osobie uprawnionej spo-

sobu rozwiązania dotyczącego jej 
problemu prawnego;
•	 pomocy w  sporządzeniu, wymaga-

jącego wiedzy prawniczej, projek-
tu pisma w  zakresie niezbędnym 
do udzielenia pomocy, z  wyłącze-
niem pism procesowych w  postę-
powaniach przygotowawczym lub 
sądowym i  pism w  postępowaniu 
sądowo-administracyjnym;
•	 sporząd zen iu  projek t u  pisma 

o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub o  ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakre-

su prawa celnego, dewizowego, han-
dlowego i działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowywania do jej 
rozpoczęcia.  (red)

DZIŚ I JUtRO KAMIENICY



grudzień – luty 2015/16 Gorczańskie Wieści 11

Pani Weroniko, proszę się przypomnieć czytelnikom na-
szej gazety.

 – Urodziłam się i wychowałam na wsi, w Biczycach Górnych 
koło Nowego Sącza. Pochodzę z wielodzietnej rodziny, było 
nas sześcioro. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczę-
łam naukę w pięcioletnim Liceum Pedagogicznym w Nowym 
Sączu. 

Jak to się stało, że trafiła Pani do Kamienicy?
 – Zawsze chciałam zostać nauczycielką. Moje marzenie speł-

niło się w 1961 r. Po maturze dostałam pracę w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Kamienicy. Środowisko, w którym rozpoczęłam 
nauczanie, było mi bliskie, ponieważ pochodzę ze wsi. 

Co Panią jeszcze interesowało poza nauczaniem?
 – Dużo czasu poświęcałam, by mieć dobry kontakt z ucznia-

mi i zaufanie rodziców, myślę że z dobrym skutkiem. W ra-
mach pracy wychowawczej odwiedzałam domy wychowan-
ków, poznawałam ich warunki życia i możliwości do nauki. 
W Kamienicy założyłam rodzinę i gmina stawała mi się coraz 
bliższa. I tak moje panieńskie nazwisko Mordarska zamieni-
łam na Cepielik. 

Interesowałam się i udzielałam w pracy społecznej oraz 
doskonaliłam swoje kwalifikacje zawodowe w  Krakowie. 
Uważnie śledziłam wydarzenia polityczne i społeczne w kra-
ju. Mieszkańcy często zwracali się do mnie z różnymi pyta-
niami, bo mieli do mnie zaufanie. 

A kiedy Pani zaangażowała się w działalność społeczno-
-polityczną?

 – Chęć społecznego działania wyniosłam z rodzinnego domu. 
Po wojnie żyło się biednie, ale w sąsiedztwie ludzie sobie 

nawzajem pomagali, nie oczekując zapłaty. Wartości moralne 
i patriotyczne były w rodzinie pielęgnowane. Wielką zasługę 
miała w tym moja mama, która sama wychowywała gromad-
kę dzieci, bo tatuś zmarł w czasie wojny po pobiciu przez ge-
stapo. Zawsze byłam blisko organizacji i partii prawicowych. 

W latach 80-tych do Kamienicy dotarły nastroje niepokoju 
społecznego. Powstała Solidarność Rolników Indywidualnych. 
U nas, dzięki staraniom Przewodniczącego tego związku Sta-
nisława Gorczowskiego (z Kramarzówki), zostały przywró-
cone serwituty rolnikom - pozyskiwanie drewna z własnych 
lasów. Ponadto zorganizowała się grupa ludzi, która dążyła 
do przemian społecznych. Jedni i drudzy zaprosili mnie do 
współpracy. W każdej wiosce przeprowadziliśmy zebrania, na 
których uczestnicy wyrażali swoje uwagi i oczekiwania, mię-
dzy innymi proponowali kandydatów na radnych. Staraliśmy 
się działać rozsądnie, aby nikogo nie skrzywdzić.

W styczniu 1990 r. w Szkole Podstawowej w Kamienicy od-
było się zebranie, frekwencja była bardzo duża, zebrani ledwo 
mieścili się w sali gimnastycznej i korytarzu. Była ożywiona 
dyskusja, ludzie wyrażali swoje niezadowolenie z  istnieją-
cej rzeczywistości. Na tym zebraniu zostały przeprowadzone 
wstępne wybory na wójta i ja pośród kilku kandydatów zdo-
byłam najwięcej głosów.

Na zakończenie zaśpiewaliśmy naszą góralską kolędę „Hej 
ponad regle turnice”. W ludzi wstąpiła taka moc, taka siła, że 
chyba ściany zadrżały. Ta siła śpiewu mówiła sama za sie-
bie, że muszą być zmiany, poradzimy sobie i bronić będziemy 
trwałych wartości moralnych. Tak spontanicznie rodziła się 
demokracja i powstawał samorząd.

Jak rodził się pierwszy odrodzony samorząd naszej gminy 
w roku 1990?

 – Przy organizowaniu nowego samorządu pomogli nam 
przedstawiciele władz wojewódzkich. Odbywały się w tym 
celu merytoryczne szkolenia, w których i ja uczestniczyłam. 
Następnie wszyscy w napięciu czekali na zbliżające się wybory. 

Wywiad 
z Weroniką Cepielik 
– pierwszym wójtem odrodzonego samorządu 
gminy Kamienica

W minionym roku Polska obchodziła 25-lecie samorządności. 
Z tej okazji różne środowiska podejmowały działania upamięt-
niające rok 1990. Również w naszej gminie miały miejsce spo-
tkania, podczas których m.in. uhonorowano tych, którzy na 
przestrzeni ostatnich 25 lat zasłużyli się dla społeczności lo-
kalnej. Wśród  nich znalazła się p. Weronika Cepielik.

ROZMOWA Z ...
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Dzień 27 maja 1990 r. był dniem historycznym dla Polski, bo-
wiem odbyły się wybory samorządowe w całym kraju. 

Dla przypomnienia, w tych wyborach w naszej gminie upo-
ważnionych do głosowania było około 5 640 osób. Gmina, 
tak jak dzisiaj, dzieliła się na sześć sołectw. Sołtysami w nich 
byli: Józef Majchrzak - sołectwo Kamienica Górna, Maria 
Gorczowska - sołectwo Kamienica Dolna, Michał Faron - so-
łectwo Szczawa, Henryk Gancarczyk - sołectwo Zalesie, Jó-
zef Zasadni - sołectwo Zasadne i Stanisław Majchrzak - so-
łectwo Zbludza.

Wybrano wtedy 20 radnych, byli nimi: Weronika Cepielik, 
Władysław Bulanda, Bogdan Franczyk, Maria Gorczowska, 
Stanisław Gorczowski, Mieczysław Kuziel, Józef Mikołajczyk 
- z Kamienicy; Józef Kuziel, Jan Czerwiński, Stanisław Grucel, 
Józef Rusnak - ze Szczawy; Bogdan Kwit, Kazimierz Komin, 
Mieczysław Sopata - z Zalesia; Józef Kurzeja, Jan Zasadni - 
z Zasadnego; Mieczysław Franczyk, Jan Wąchała - ze Zbludzy.

Na pierwszej sesji Rady Gminy Kamienica został wybra-
ny Przewodniczący Rady Gminy, był nim Józef Kuziel ze 
Szczawy. 

Na drugiej uroczystej sesji Rady Gminy Kamienica, 15 
czerwca 1990 r., odbyły się wybory wójta. Do Przewodniczą-
cego Rady wpłynęła lista z podpisami mieszkańców popiera-
jących mnie jako kandydata na wójta. Zgłosili mnie też radni. 
Zgodnie z ówczesną Ordynacją Wyborczą wójta wybrali radni. 
Nad prawidłowym przebiegiem obrad czuwał pan Janusz Pa-
tera z Urzędu Wojewódzkiego. Swoja obecnością zaszczycili 
nas zaproszeni goście, m.in. Księża Proboszczowie z parafii 
Kamienica, Szczawa i Zalesie. I tak w wyniku tajnego głoso-
wania radnych zostałam wójtem naszej gminy.

Z jakimi wyzwaniami przyszło się Pani zmierzyć w tym cza-
sie?

 – No tak, po przyjęciu gratulacji zdałam sobie sprawę, że cze-
ka mnie trudna i odpowiedzialna praca. Postanowiłam być 
blisko mieszkańców, ich potrzeb i w miarę możliwości i prze-
pisów spełniać ich oczekiwania. Przyszło mi się zmierzyć z or-
ganizacją pracy w urzędzie, inwentaryzacją majątku gminy, 
z przejęciem szkół i przedszkoli. Udało się w miarę sprawnie 
przeprowadzić te trudne zadania. 

W ramach skromnego budżetu trzeba było sfinansować pro-
jekty pod budowę nowych i remont starych dróg, prowadzić 
rozpoczęte inwestycje, np. budowę remizy OSP w Kamieni-
cy. Dzięki przychylności pana inż. Zdzisława Witteczka pozy-
skaliśmy drzewo na więźbę dachową remizy. Pan nadleśniczy 
zrozumiał też potrzeby mieszkańców osiedla Klenina. Zapro-
jektowana, a później wybudowana droga stała się oknem na 
świat dla tego osiedla. 

Aby zachować łączność i przekazywać bieżące informacje 
mieszkańcom, odbywały się zebrania sołeckie, w których bra-
łam udział. Poszczególni sołtysi uzgadniali z mieszkańcami 
jak rozdysponować dotacje otrzymane z urzędu. Ja zaś wzbo-
gacałam swoją wiedzę o potrzebach gminy. 

Na zebraniach OSP strażacy zgłaszali potrzeby finansowe 
i w miarę możliwości budżetowych każda jednostka otrzy-
mywała dotacje. Muszę podkreślić zaangażowanie mieszkań-
ców. Na zebrania przychodzili licznie i żywo interesowali się 
wydarzeniami w gminie. Kontynuowano prace przy budowie 
ośrodka zdrowia w Szczawie. Został rozwiązany palący pro-
blem lokalizacji budowy szkoły w Szczawie, zakupiono działkę 
pod jej budowę od pana Bogdana Rusnarczyka. Razem z dy-
rektorem szkoły panem Janem Talarem podpisaliśmy akt no-
tarialny kupna. Nad dalszą budową szkoły czuwała dyrektor 

Renata Zachara. Przyczyniłam się też do pozyskania dział-
ki pod parafialny cmentarz w Szczawie od pani Zofii Potok. 
Sprawy finansowe regulowała szczawska parafia z probosz-
czem Edwardem Fąfarą na czele. Rozpoczęłam też starania 
o telefonizacje gminy. To tylko niektóre wydatki, na bieżąco 
należało finansować potrzeby wynikające z podejmowanych 
uchwał i przepisów, które nas obowiązywały. 

Do roku 2002 wójt gminy był wybierany przez radnych, a   
organem wykonawczym był Zarząd Gminy, na którego cze-
le stał Wójt Gminy. Kogo radni wybrali do pierwszego za-
rządu w naszej gminie i  jak Pani układała się współpraca 
z Radą Gminy?

 – Oprócz mnie radni do Zarządu Gminy wybrali jako mo-
jego zastępcę Władysława Bulandę, a członkami zarządu zo-
stali Mieczysław Kuziel, Stanisław Gorczowski z Kamienicy 
Dolnej i Jan Wąchała ze Zbludzy. Co do współpracy, to byłoby 
naiwnością mówić, że wszystko układało się idealnie. Na po-
czątku przemian prawie każdy radny miał swoją wizję funk-
cjonowania gminy. Stanowisko wójta też kusiło, zwłaszcza, że 
najtrudniejsze sprawy już uporządkowałam. 

Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że każdy kto de-
cyduje się zostać radnym czy wójtem, powinien się liczyć 
z tym, że musi przeżyć różne sytuacje; dobre i złe, przyjemne 
i przykre. Ale to jest wpisane w urodę sprawowania władzy. 
Ja nie żałuję swojego zaangażowania w pracę dla społeczno-
ści gminy, tym bardziej, że byłam pierwszym wójtem kobietą 
w Gminie Kamienica. 

Jestem niepoprawną optymistką i uważam, że służyć lu-
dziom to wspaniałe społeczne posłanie. Ktoś ważny mi po-
wiedział, że jestem romantyczką twardo stąpającą po ziemi. 

A współpraca z mieszkańcami?
 – Doświadczyłam od mieszkańców gminy dużo życzliwości 

i serdeczności, za co Im dziękuję, bo to cenię wyżej niż inne 
ulotne wartości. 

W ubiegłym roku z okazji 25- lecia samorządu terytorialne-
go została Pani zaproszona na uroczystą sesję Rady Gminy. 
Jak Pani to odebrała ?

 – Jestem bardzo wdzięczna obecnym władzom samorządo-
wym, że pamiętały o mnie - pierwszym wójcie z okresu prze-
łomu zmian politycznych w kraju i w naszej gminie. Na tej 
sesji zostałam uhonorowana specjalnym podziękowaniem i pa-
miątkową statuetką z herbem gminy Kamienica. Bardzo się 
cieszę, że nasza gmina z roku na rok pięknieje i się rozwija pod 
względem gospodarczym, społecznym i kulturowym.

Co chciałaby Pani przekazać za pośrednictwem naszej ga-
zety Wójtowi, Radnym i Mieszkańcom naszej małej ojczy-
zny?

 – Dobra współpraca Rady Gminy z Wójtem, odpowiedzial-
ni pracownicy urzędu, pozytywne zaangażowanie się miesz-
kańców – to przede wszystkim gwarantuje twórczą atmosferę, 
daje możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego naszej 
gminy. Takiej współpracy życzę obecnej i każdej następnej 
Radzie Gminy i Wójtowi. Dbajmy także o naszą młodzież, aby 
w przyszłości samorządy przechodziły w dobre ręce, mądrych 
ale i prawych ludzi.

Dziękuję za rozmowę.

M. Marek

ROZMOWA Z ...
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Od 15 stycznia br. można ubiegać 
się o dopłaty z tytułu zużytego 
do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego.

Agencja Rynku Rolnego informu-
je, że w okresie od 15 stycznia do 25 
czerwca 2016 r. można składać wnio-
ski o przyznanie dopłaty z tytułu zu-
żytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany, mającej charakter pomocy de 
minimis w rolnictwie.

W 2016 roku uległy zmianie zasady 
udzielania dopłat i należy zwrócić uwa-
gę na to, że:

 – po zakończeniu terminu składania 
wniosków, do dnia 30 września, Rada 
Ministrów w drodze rozporządzenia 
określi wysokość stawek,

 – decyzje będą wydawane w terminie 
60 dni od wejścia w życie przepisów 
ww. rozporządzenia RM,

 – w przypadku mieszanek zbożowych 
i pastewnych dopłatą zostaną objęte 
tylko te mieszanki, w skład których 
wchodzą jedynie nasiona posiadające 
kategorię elitarny lub kwalifikowany,

 – obowiązuje NOWY WZÓR WNIO-
SKU o przyznanie dopłaty.
Dopłata ma charakter pomocy de 

minimis w rolnictwie, należy zatem 
pamiętać, że bez względu na formę i 
cel tego rodzaju pomocy ogólna kwota 
przyznana producentowi rolnemu nie 
może przekroczyć 15 000 euro w okre-
sie trzech lat obrotowych.

Zwrot podatku akcyzowego

Od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 
2016 r. producenci rolni mogą składać 

wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Wnioski należy składać do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, w 
zależności od miejsca położenia grun-
tów rolnych, przypomina Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie 
można składać wnioski o zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie ole-
ju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej wraz z fakturami (lub 
ich kopiami) stanowiącymi dowód za-
kupu oleju napędowego zakupionego 
w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 
stycznia 2016 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji 
rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. wynosi 
1,00 zł/l. Stawka została podwyższona 
o 5 gr. Limit zwrotu podatku w 2016 r. 
wynosi  86,00 zł razy ilość hektarów 
użytków rolnych. Przy ustalaniu tego 
limitu nie uwzględnia się gruntów go-
spodarstw rolnych, na których zaprze-
stano produkcji rolnej oraz gruntów 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rol-
nicza w rozumieniu przepisów o podat-
ku rolnym. Natomiast za gospodarstwo 
rolne uważa się obszar gruntów skla-
syfikowanych w ewidencji gruntów i 
budynków jako użytki rolne lub jako 
grunty zadrzewione lub zakrzewio-
ne na użytkach rolnych o powierzch-
ni przekraczającej 1 ha lub 1 ha prze-
liczeniowy.  W przypadku, gdy grunty 
gospodarstwa rolnego stanowią przed-
miot współposiadania, zwrot podatku 
akcyzowego przysługuje temu współ-
posiadaczowi, co do którego pozosta-
li współposiadacze wyrazili pisemną 

zgodę we wniosku. Pisemna zgoda nie 
dotyczy współmałżonków.

To pierwszy z dwóch terminów w 
roku, kiedy rolnicy mogą ubiegać się o 
zwrot akcyzy. W przypadku tego pierw-
szego terminu pieniądze będą wypłaca-
ne od 1 kwietnia do 29 kwietnia 2016 
r. Drugi nabór będzie prowadzony w 
sierpniu, a pieniądze trafią do gospo-
darzy w październiku.

Planowane nabory wniosków

Ministerstwo Rolnictwa przedstawi-
ło harmonogram planowanych naborów 
wniosków w ramach PROW 2014-2020.

W najbliższym czasie, przewidzia-
nym na miesiąc marzec br. planowa-
ny jest  nabór wniosków na „Pomoc w 
rozpoczęciu działalności gospodarczej 
na rzecz młodych rolników” (typ ope-
racji „Premie dla młodych rolników”) 
oraz „Wsparcie inwestycji w gospodar-
stwach rolnych” (typ operacji „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych”) w na-
stępujących obszarach - racjonalizacja 
technologii produkcji, wprowadzania 
innowacji, zmiany profilu produkcji, 
zwiększenia skali produkcji, poprawy 
jakości produkcji lub zwiększenia war-
tości dodanej produktu oraz produkcji 
prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz 
hodowli bydła. 

Ponadto na działanie „Wsparcie inwe-
stycji związanych z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” - termin składa-
nia wniosków uzależniony jest od de-
cyzji samorządów województw.  (red)

DLA ROLNIKÓW

Dopłaty do materiału siewnego
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Ferie w świetlicach
W tym roku podczas zimowego odpoczynku dzieci i młodzież z Gminy Kamienica miały do wyboru wiele cieka-
wych zajęć organizowanych przez Świetlice Środowiskowe naszej gminy. na czas ferii zimowych zostały wydłu-
żone godziny otwarcia tych obiektów, a program został tak dobrany, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Turniej piłki nożnej w Zbludzy

Turniej warcabowy o Puchar Wójta w Kamienicy

Turniej tenisa stołowego w Zasadnem

wieści ze starostwa
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wieści ze starostwa

Dużą frekwencją cieszyły się zajęcia plastyczne, folk-
lorystyczne oraz sportowe. Pełne energii dzieci z za-
pałem i dużym zaangażowaniem przystępowały do 

prac i zadań proponowanych przez instruktorów. Nie sposób 
zliczyć wszystkich wytworów sprytnych rączek uczestni-
ków, które powstały i obecnie zdobią świetlice - są pejzaże 
wykonane w technice collage’u oraz różne ozdoby zrobione 
z surowców wtórnych. 

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował dla najmłod-
szych bal karnawałowy. Każdy uczestnik zabawy miał na 
sobie kolorowy strój, maskę czy makijaż upodobniający do 
bajkowej postaci lub bohatera kreskówki. Były konkursy 
z nagrodami, tańce i słodki poczęstunek oraz wybór Kró-
lowej i Króla Balu.

Ciekawy blok gier i zabaw oraz muzyka serwowana przed 
DJ'a  sprawiła, że maluchy zapamiętają ten bal na bardzo 
długo.

W Zbludzy odbył się Międzyświetlicowy Turniej Piłki 
Nożnej, który rozegrano w kategorii szkół podstawowych 
i gimnazjów. W pierwszej z nich zwyciężyła drużyna repre-
zentująca Zalesie. Drugie miejsce zajął zespół z Zasadnego, 
trzecia była Zbludza, a na czwartym miejscu uplasowała się 
drużyna z Kamienicy. W kategorii gimnazjalnej zwyciężyła 
ekipa z Zasadnego, wyprzedzając drużynę z Zalesia.

W Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy rozegrany zo-
stał Międzyświetlicowy Turniej Warcabowy o Puchar Wój-
ta Gminy Kamienica. Kategorię klas I - III szkół podstawo-
wych wygrała Joanna Wierzcka z Zalesia. Drugie miejsce 
zajął Andrzej Witteczek z Kamienicy, a trzecie Magdalena 
Wierzycka z Zalesia. W kategorii klas IV - VI szkół podsta-
wowych pierwsze miejsce zdobył Piotr Witteczek (Kamie-
nica), drugie miejsce przypadło dla Julii Hyrc (Kamieni-
ca) i Mateusza Czecha (Kamienica), a trzecie dla Agnieszki 
Krajewskiej (Zalesie). W  kategorii szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Piotr Piksa 
(Kamienica), drugie Remigiusz Majchrzak (Zbludza), a na 
trzecim uplasował się Łukasz Wierzycki (Zalesie).

Na zakończenie ferii zimowych w Świetlicy Środowisko-
wej w Zasadnem odbył się Międzyświetlicowy Turniej Te-
nisa Stołowego. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach 
zostali: SP kl. I - III: I miejsce - Patryk Biedroń (Zalesie), II 
m. - Joanna Wierzycka (Zalesie), III m. - Szymon Lis (Zale-
sie). SP kl. IV - VI (dziewczęta): I m - Agnieszka Krajewska 
(Zalesie), II m. - Karolina Zasadni (Zasadne), III m. - Oliwia 
Kurzeja (Zasadne). SP kl. IV - VI (chłopcy): I m. - Józef Wą-
chała (Zasadne), II m. - Wojciech Wąchała (Kamienica), III 
m. - Dawid Faron (Kamienica). Gimnazjum (dziewczęta): I m. 
- Maria Zasadni (Zasadne). Gimnazjum (chłopcy): I m. - Mi-
chał Faron (Kamienica)), II m. – Bartosz Mamak (Kamieni-
ca), III m. - Wojciech Gorczowski (Zasadne). 

Nagrody w konkursach i turniejach ufundowali: Wójt Gminy Ka-
mienica i  Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy.

S.F.
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Nagrodzeni w konkursie

Konkurs Bożonarodzeniowy od lat 
cieszy się wielką popularnością, 
tym razem wzięło w nim udział 208 
uczestników.

13 stycznia 2016 r. w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kamienicy odby-
ło się podsumowanie i  wręczenie na-
gród laureatom Gminnego Konkursu 
Bożonarodzeniowego.

Prace konkursowe oceniali: Maria 
Winkiewicz (pracownik GOK - biblio-
tekarz), Zofia Kuchnia (Pełnomocnik 
Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych), Maria Fran-
czyk (emerytowany nauczyciel) i  Wik-
toria Duda (emerytowany nauczyciel). 
Nagrodzono łącznie 69 prac.

Dyplomy i nagrody laureatom wręczy-
li: wójt gminy - dr Władysław Sadowski 
i dyrektor GOK - Mieczysław Marek.

Laureatami w poszczególnych kate-
goriach zostali:

KATEGORIA: Grupy przedszkolne 
i klasy „0” – „Ozdoby choinkowe”

I miejsce: Jakub Hyrc – Zespół Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie, 
Eryk Faron – Zespół Szkoły i   Przed-
szkola w Zbludzy, Martyna Mikołajczyk 
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy.

II miejsce: Jan Faron – Zespół Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie, 
Jakub Kędroń – Zespół Szkoły i  Przed-
szkola w Zbludzy, Sebastian Gromala – 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy, 
Kamila Rusnak – Szkoła Podstawowa nr 
2 w Szczawie.

III miejsce: Justyna Chryczyk – Szko-
ła Podstawowa i Gimnazjum w Zalesiu, 

Aleksandra Owsianka – 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieni-
cy, Malwina Adamczyk – Przedszkole 
Samorządowe w Kamienicy, Aleksan-
dra Rusnak – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Szczawie, Aneta Kuziel - Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Kamienicy.

Wyróżnienia: Przemysław Majewski – 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Za-
lesiu, Wojciech Nowak – Zespół Szko-
ły i Przedszkola w Zbludzy, Magdalena 
Kapłaniak - Zespół Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Szczawie, Paweł Wie-
rzycki – Świetlica Środowiskowa w Za-
lesiu, Anna Zygarowicz - Przedszkole 
Samorządowe w Kamienicy.

KATEGORIA: Klasy I – III Szkoła 
Podstawowa – „Ozdoby choinkowe”

I  miejsce: Marek Tomera – Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Szczawie, Filip 
Tokarczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 
w  Kamienicy, Katarzyna Rusnak – 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie, 

Łucja Wojtas – Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Kamienicy.

II miejsce: Weronika Kaim – Ze-
spół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Szczawie, Kamil Klag – Szkoła Pod-
stawowa i Gimnazjum w Zalesiu, Ża-
neta Rusnak – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Szczawie, Jan Syjud – Szkoła i Podsta-
wowa nr 2 w Kamienicy, Liliana Faltyn 
– Zespół Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w  Szczawie, Oskar Wierzyc-
ki - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
w Zalesiu.

III miejsce: Aleksandra Pasoń – Szko-
ła i Podstawowa nr 2 w Kamienicy, Ma-
ciej Chlipała – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Szczawie, Maria Augustyn – Szko-
ła Podstawowa w Zasadnem, Szymon 
Wąchała – Szkoła Podstawowa nr 1 
w Kamienicy.

Wyróżnienia: Agnieszka Faron - Szko-
ła Podstawowa i Gimnazjum w Zalesiu, 
Aleksandra Faltyn – Szkoła Podstawowa 

KULtURA
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Bajkowe spotkanie 

z Mikołajem
W grudniu minionego roku Bibliote-
ka Publiczna w Kamienicy zorgani-
zowała spotkanie, na które zostały 
zaproszone dzieci z miejscowego 
Przedszkola. Głównym jego boha-
terem był Święty Mikołaj, z którym 
przedszkolaki obejrzały multime-
dialną animację. Pamiątką wyda-
rzenia jest wspólne zdjęcie.

nr 1 w Kamienicy, Marian Gancarczyk – Szkoła Podstawo-
wa i Gimnazjum w Zalesiu, Martyna Faltyn – Zespół Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie, Łukasz Nowak – Ze-
spół Szkoły i  Przedszkola w Zbludzy.

KATEGORIA: Klasy IV – VI Szkoła Podstawowa – „Stro-
ik Bożonarodzeniowy”

I miejsce: Klaudia Jurkowska – Szkoła Podstawowa nr 2 
w  Szczawie, Katarzyna Opyd – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Szczawie, Kamil Opyd – Szkoła i Podstawowa nr 2 w Ka-
mienicy, Karolina Gromala – Szkoła i  Podstawowa nr 2 
w Kamienicy.

II miejsce: Izabela Talar – Zespół Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Szczawie

Piotr Witteczek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy, 
Klaudia Gierczyk – Szkoła Podstawowa w Zasadnem, Ga-
briela Janeczek – Zespół Szkoły i  Przedszkola w Zbludzy.

III miejsce: Kacper Gorczowski – Szkoła Podstawowa nr 
1 w Kamienicy, Aleksandra Lasyk – Szkoła Podstawowa nr 
1 w Kamienicy, Agnieszka Krajewska – Świetlica Środowi-
skowa w Zalesiu, Karolina Augustyniak - Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Kamienicy.

Wyróżnienia: Marzena Mikołajczyk – Świetlica Środo-
wiskowa w Zalesiu, Damian Zbozień – Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w  Kamienicy, Anna Sopata – Szkoła Podstawowa 
w Zasadnem.

K AT E G O R I A :  G I M N A Z J U M  –  „ S t r o i k 
Bożonarodzeniowy”

I miejsce: Dorota Gorczowska – Gimnazjum w Kamienicy, 
Elżbieta Gierczyk – Gimnazjum w Kamienicy, Weronika Mi-
gacz – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zalesiu. 

II miejsce: Łukasz Wierzycki – Świetlica Środowiskowa 
w Zalesiu, Patrycja Syjud – Gimnazjum w Kamienicy, Prze-
mysław Talar – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Szczawie.

III miejsce: Jan Wąchała - Gimnazjum w Kamienicy, Adam 
Rusnak - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szcza-
wie, Dominika Rusnarczyk – Gimnazjum w Kamienicy, Bar-
bara Rusnak – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Szczawie

Wyróżnienie: Agata Chlipała, Konstancja Gromala, Aurelia 
Gromala, Oliwia Faron, Mateusz Szczepaniak i Błażej Groń 
– wszyscy z Gimnazjum w Kamienicy.  (red)
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W dniach 16 - 17 stycznia 
2016 r. w  Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 
w Szczawie już po raz 
dziewiętnasty odbył się 
Dziecięcy Festiwal Kolę-
dowy „Kolędować każdy 
może”.

W sobotę 16 stycznia miały 
miejsce przesłuchania wszyst-
kich uczestników, w tym 86 so-
listów i 16 duetów.

W niedzielę ogłoszeno wy-
niki i rozdano nagrody. Licznie zgro-
madzona publiczność obejrzała występ 
laureatów, mogła też obejrzeć występ 
Zespołu Regionalnego Zasadnioki oraz 
wziąć udział w „Festiwalowej loterii 
fantowej”. W przerwach festiwalowego 
kolędowania zaprezentowali się także 
członkowie Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży - Oddział Szczawa.

Komisja konkursowa w składzie: Pa-
weł Miśkowicz - przewodniczący, Ka-
tarzyna Hołyńska - członek i Krzysztof 
Szewczyk - członek przyznała w po-
szczególnych kategoriach następujące 
miejsca i wyróżnienia:

Kategoria przedszkolna (od lat 3 do 
klasy 0) - Soliści: I miejsce - Magdalena 
Pasiut; II miejsce - Wiktoria Kuczaj, Ka-
rolina Zygmunt; III miejsce - Jakub Ru-
snak, Gabriela Muszyńska, Jessica Sa-
mek. Wyróżnienie: Jakub Hyrc, Kinga 
Węglarz, Wojciech Wcisło, Milena Ru-
cińska, Patrycja Majchrzak. Duety: w tej 
kategorii uczestników nie zgłoszono.  

Kategoria młodsza szkolna (od klasy 
1 do klasy 3) - Soliści: I miejsce - Paweł 

Madzia, Edyta Limanówka; II miejsce 
- Jakub Kuczaj, Katarzyna Florek; III 
miejsce - Olga Burda, Kinga Czyrnek, 
Agata Jasiurkowska. Wyróżnienie: Pa-
trycja Janik, Joanna Rucińska, Kinga 
Piekarz, Dominika Leśniak, Piotr Łu-
kasik. Duety: I miejsce - Emilia Subik 
i Aleksandra Talar, Aleksandra Rusnak 
i Sabina Rusnak; II miejsce - Weroni-
ka Nalepa i Lidia Sławecka; III miej-
sce - Marlena Opyd i Aleksandra Opyd, 
Liliana Faltyn i Martyna Faltyn. Wy-
różnienie: Joanna Rucińska i Anna Ru-
cińska, Klaudia Tokarczyk i Arkadiusz 
Tokarczyk.

Kategoria starsza szkolna (od klasy 4 
do klasy 6) - Soliści: I miejsce - Malwi-
na Łaś, Nina Kotarba; II miejsce - Alek-
sandra Grabowska, Martyna Wąchała; 
III miejsce - Julia Jasińska, Agnieszka 
Pawłowska. Wyróżnienie: Weronika Ką-
dziołka, Magdalena Kapłoniak, Patryk 
Cedzidło, Dominika Krzysztof. Duety: 
I miejsce - Urszula Woźniak i Jakub Ja-
siński; II miejsce - Gabriela Kowalczyk 
i Aleksandra Dawiec; III miejsce - Julia 

Pajdzik i Wiktor Pajdzik. Wy-
różnienie: Natalia Jarosz i Zu-
zanna Filipiak

Kategoria gimnazjalna (od 
klasy 1 do 3 gimnazjum) - So-
liści: I miejsce - Paweł Wy-
sowski, Martyna Plewa, Julia 
Jarząbek; II miejsce - Paulina 
Bryniarska, Łucja Jasiurkow-
ska, Patrycja Kotarba; III miej-
sce - Wioletta Smajdor, Justyna 
Opyd, Alicja Pietrzak. Wyróż-
nienie: Gabriela Filipiak, Ju-
styna Mrówka, Kinga Chlipa-

ła, Sebastian Kowalik. Duety: I miejsce 
- Izabela Cedzidło i Alicja Cedzidło; II 
miejsce - Gabriela Filipiak i Anna Wy-
goda; III miejsce - Joanna Adamczyk 
i Małgorzata Zwolińska.

Ponadto Patrycja Majchrzak (3 lata) 
otrzymała nagrodę dla najmłodszego 
uczestnika festiwalu, którą ufundował 
i wręczył ks. proboszcz Leon Królczyk. 
Przyznano również nagrodę Grand Prix, 
którą otrzymała Magdalena Mól. Nagro-
dę ufundowała Gminna Komisja Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kamienicy.

Fundatorami pozostałych nagród 
byli: Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży - Oddział Szczawa, Rada Gmi-
ny Kamienica, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Kamienicy i Starostwo Powiatowe 
w Limanowej.

Głównymi organizatorami festi-
walu byli: Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży - Oddział Szczawa, Parafia 
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Szczawie oraz Zespół Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Szczawie.  (red)

„Kolędować każdy może” 
po raz dziewiętnasty w Szczawie
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Wielkie koncertowanie

Życzyli nie tylko radosnych 
świąt…

Żyć duchem Adwentu to znaczy być sta-
le przygotowanym na to, że cokolwiek mnie 

spotka, jest w tym Pan Jezus.
Ks. Jan Twardowski

20 grudnia 2015 r. Gimnazjum im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ka-
mienicy kolejny już raz w swojej szkol-
nej tradycji wprowadziło mieszkańców 
gminy w nastrój świąteczny. Wystąpiło 
na scenie Gminnego Ośrodka Kultury 
z Koncertem Kolęd, któremu towarzy-
szył kiermasz ozdób świątecznych wy-
konanych przez Samorząd Uczniowski.

Występ instrumentalno-wokalny i to-
warzysząca mu narracja – przywołanie 
refleksji Kilka myśli o Bożym Narodze-
niu ks. Jana Twardowskiego – kazały za-
trzymać się w pędzie przedświątecznych 
przygotowań i  skierować swą świado-
mość w stronę ducha tego czasu, „nadać 
sens naszemu życiu”.

Kolędy z Zespołem Regionalnym 
Zasadnioki

Przyślimy tu po kolondzie… Tak roz-
począł wspólne kolędowanie w niedzie-
lę 27 grudnia 2015 r. w kaplicy w Za-
sadnem Zespół Regionalny Zasadnioki. 

Przybyli na to świąteczne wydarze-
nie mogli kolejny raz przeżyć historię 
sprzed dwóch tysięcy lat opowiedzianą 
słowem i zilustrowaną pięknymi kolęda-
mi i pastorałkami. Wyjątkowość chwi-
li podkreślały również postacie z szop-
ki betlejemskiej, wśród których oprócz 
licznych pastuszków znaleźli się Maryja 
z Dzieciątkiem, św. Józef i trzej królowie. 

Kamieniccy Gimnazjaliści w DPS-
-ie w Szczyrzycu

Pokazali, że spotkanie z drugim czło-
wiekiem jest tym, na co warto postawić. 

Podczas tegorocznych ferii kamienni-
cy gimnazjalici pamiętali o innych, cze-
go dowodem był ich wyjazd do DPS-
-u w Szczyrzycu. 21 stycznia pod opieką 
mgr Pawła Miśkowicza w niecodzien-
ną atmosferę wprowadzili pensjonariu-
szy DPS-u. Wystąpili dla nich z nowo-
rocznym koncertem. Dali występ, ale 
też coś więcej – byli razem – włączyli 

w śpiew mieszkańców tego szczyrzyc-
kiego domu. 

Dowiedli tym samym, że liczy się nie 
tylko zabawowa, ustalona wg własnego 
scenariusza forma spędzenia wolnego 
czasu. Ważnym jest, by na różny sposób 
ofiarować drugim radość. 

Kolędowe ostatki z Ogniskiem 
Muzycznym

Kolędy, pastorałki - kto ich nie lubi, 
kto ich nie śpiewa, tylko... niestety więk-
szość z nas pamięta jedynie pierwsze 
zwrotki tych najpopularniejszych. 

W  niedzielę, 31 stycznia br. na za-
kończenie okresu Bożonarodzeniowe-
go - trwającego w polskiej tradycji do 2 
lutego - w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Kamienicy odbył się koncert ko-
lęd w wykonaniu nauczycieli i uczniów 
Ogniska Muzycznego.

Był on jednocześnie zwieńczeniem 
kolejnego etapu muzycznej edukacji 
dzieci i młodzieży, kształcącej się przy 
tutejszym ośrodku.Nauczyciele i młodzi 
muzycy zaprezentowali szereg wyjąt-
kowych kolęd i pastorałek, które zosta-
ły nagrodzone gromkimi brawami pu-
bliczności.  S.F.
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6 stycznia br. w  sali naszego 
Gminnego Ośrodka Kultury od-
był się XXIII Przegląd Zespołów 
Kolędniczych Gminy Kamienica. 
Na scenie zaprezentowało się 5 
grup: Grupa Kolędnicza HERODY 
oraz Grupa Kolędnicza Z GWIAZ-
DĄ, działające przy Kole Gospo-
dyń Wiejskich w Kamienicy (in-
struktor - Maria Opyd), Grupa 
Kolędnicza PASTUSZKI z Zasad-
nego - przygotowana przez Bo-
żenę Gierczyk, Grupa Kolędnicza 
Z GWIAZDĄ ze Świetlicy Środowi-
skowej w  Zalesiu - prowadzona 
przez Anetę Wierzycką oraz Gru-
pa Kolędnicza Z SZOPKĄ ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Kamieni-
cy przygotowana przez Krystynę 
Gałysę.

Przegląd kolędniczy uświetnił kon-
cert w wykonaniu Orkiestry Dętej im. 
św. Floriana ze Szczawy.

Występy poszczególnych grup oce-
niała komisja w  składzie: Jadwiga 
Adamczyk - muzyk, regionalista, Bar-
bara Romańska - etnograf i dr hab. Sta-
nisław Węglarz – etnolog.

W kategorii grup dziecięcych pierw-
sze miejsce zajęła Grupa Kolędni-
cza PASTUSZKI z  Zasadnego. Dwa 

równorzędne drugie miej-
sca komisja przyznała dla 
Grupy Kolędniczej Z  SZOPKĄ ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieni-
cy i Grupy Kolędniczej „Z GWIAZ-
DĄ” ze Świetlicy Środowiskowej 
w Zalesiu.

W kategorii grup dorosłych pierw-
sze miejsce zdobyły „HERODY” z Ka-
mienicy. Drugiego miejsca jury nie 
przyznało. Trzecie zajęła Grupa Ko-
lędnicza „Z GWIAZDĄ” z Kamienicy.

Nagrody i dyplomy poszczególnym 
grupom i  ich instruktorom wręczyli: 
dr Władysław Sadowski - wójt gmi-
ny, Eugeniusz Rutka - przewodniczą-
cy Rady Gminy i  Mieczysław Marek 
- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kamienicy.

Ponadto Dziecięcą Grupę Kolędni-
czą „PASTUSZKI” z Zasadnego i Do-
rosłą Grupę Kolędniczą „HERODY 
z Kamienicy zakwalifikowano na XVII 
Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Za-
grojcie ta turoniowi” w Lubomierzu, 
gdzie na 26 grup prezentujących się 
w dniach 23 - 24 stycznia 2016 r. na-
sze zostały laureatami drugich miejsc 
w swoich kategoriach wiekowych.

Jednak na tym nie koniec, obydwa 
zespoły zobrazowały gminną tradycję 

b o ż o n a r o d z e n i ow ą 
podczas kolejnych przeglądów. I  tak 
PASTUSZKI z Zasadnego sukcesem 
zakończyły swój występ w  19. PA-
STUSZKOWYM KOLĘDOWANIU 
- Ogólnopolskich Spotkaniach Dzie-
cięcych i Młodzieżowych Grup Kolęd-
niczych w  Podegrodziu, zdobywając 
tam I miejsce. W spotkaniu tym, któ-
re było ostatnim etapem powiatowych 
i regionalnych przeglądów, odbywają-
cych się na terenie całego kraju, wy-
stąpiło 31 grup kolędniczych, w  tym 
20 dziecięcych i  11 młodzieżowych, 
reprezentujących różne grupy etnogra-
ficzne z 3 województw: po jednej z wo-
jewództwa świętokrzyskiego i podkar-
packiego oraz 29 z Małopolski. 

Natomiast Grupa Kolędnicza „Hero-
dy” wróciła z brązową rozetą góralską 
(III m. i  nagroda pieniężna) z  Ogól-
nopolskiego Konkursu Grup Kolęd-
niczych, który odbył się w Bukowinie 
Tatrzańskiej (4 do 6 lutego) w ramach 
44. „Góralskiego Karnawału”. Wzięło 
w  nim udział 46 grup kolędniczych 
z  województw: małopolskiego, pod-
karpackiego, śląskiego i  świętokrzy-
skiego.  S.F.

Na szczeblach 
kolędniczego przeglądu

KULtURA
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Zakątek Wspomnień - FOTOGRAFIA ŚLUBNA

zdjęcia, które wykonujemy, przepełnia naturalność, subtelność i magia. Jesteśmy 
biernymi obserwatorami, nie ingerujemy w to, co się dzieje w dniu Waszego ślubu. 
za to przygotowany przez nas reportaż z tego wydarzenia to historia pełna emocji 

i naturalności. W naszych sesjach ślubnych zawsze staramy się stworzyć bajkowy, 
romantyczny nastrój, aby jak najlepiej ująć uczucia i magię, która Was łączy. 

kontakt: Zakątek Wspomnień, tel. 518 727 782
www.zakatekwspomnien.pl

reklama

różne
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Spotkanie 
autorskie

10 grudnia 2015 r. w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kamienicy odby-
ło się spotkanie autorskie z  Ojcem 
Leonem Knabitem - jednym z  naj-
bardziej znanych polskich benedyk-
tynów, publicystą i  cenionym reko-
lekcjonistą. 

Ojciec Leon to tyniecka ikona, przyja-
ciel Ojca Świętego Jana Pawła II, autor 
wielu książek, w których zawarł ref leksje 
nad ludzkim życiem i  benedyktyńskim 
sposobem postrzegania świata.

Słuchanie Ojca Leona Knabita stanowi czystą przyjem-
ność, gdy uśmiechnięty i pogodny snuje wspomnienia zwią-
zane ze swoim życiem. 

Wszystkich obecnych na spotkaniu autorskim (niezależ-
nie od wieku i poglądów) urzekł bezpośredniością, pogodą 
ducha, dystansem wobec samego siebie i wielką mądrością 
życiową. Nie zabrakło również anegdot i żartów ze strony 
Ojca Leona, który przedstawił wiele zabawnych autentycz-
nych historii.

Po spotkaniu zebrani mogli zakupić książki, a także otrzy-
mać autograf BOHATERA DNIA ze specjalną dedykacją. 

S.F.

Biblioteka przygotowała wiele ciekawych 
zajęć. Młodzi czytelnicy mogli obej-

rzeć krótką prezentację multimedialną pt. 
„Jak powstaje książka”. Podczas wspólnej 
zabawy prezentowały swoją wiedzę na te-
mat bajkowych postaci oraz stworzyły „BAJ-
KOWE DRZEWO”, które można podziwiać 
w bibliotece. 
Tak spędzony czas pozwolił na wyzwolenie 
kreatywności najmłodzszych czytelników, 
których zachęcamy do wypożyczania ksią-
żek i czytania ich wspólnie z rodzicami. A ro-
dzicom przypominamy, że czytanie dzieciom, 
co wiadomo nie od dziś, pobudza wyobraźnię 
pociech, poszerza słownictwo, uczy słuchać 
oraz dostarcza nowych informacji o świecie. 

S.F.

KULtURA

W grudniu 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy 
prowadzone były zajęcia animacyjno - czytelnicze dla dzieci 
z samorządowego Przedszkola i szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy 
(klasy 1 i 2).

Zajęcia animacyjno - czytelnicze
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W  Świetlicy Środowiskowej 
w  Kamienicy organizowane są 
zajęcia języka angielskiego. Pro-
wadzą je instruktorzy Szkoły 
Językowej Madison. Do progra-
mu włączają m.in. wydarzenia 
okolicznościowe. Jednym z nich 
była uroczystość z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia „Christmas 
Party” – sposób na kultywowa-
nie tradycji bożonarodzeniowej 
w formie występów i zabaw w ję-
zyku angielskim. W przedstawie-
niu wzięli udział kursanci w wie-
ku od 4 lat aż po gimnazjum. 

Uczniowie szkoły zaprezentowali 
występy o tematyce świąt Bożego Na-
rodzenia, znakomicie odgrywając swoje 
role oraz prezentując umiejętności wo-
kalne podczas śpiewu kolęd i piosenek, 
wszystko to w języku angielskim.

„Celem takiej imprezy jest praktycz-
ne zastosowanie języka i  zapoznanie 
się z nowym słownictwem, a co rów-
nie ważne, oswojenie się z występami 
przed publicznością" – tłumaczyła Ka-
mila Kuczaj, dyrektor szkoły Madison.

Nie zabrakło również wizyty Świę-
tego Mikołaja, który przemówił w  ję-
zyku angielskim i osłodził atmosferę 

imprezy małą niespodzianką. Ten miły 
gest wywołał uśmiech na twarzach 
uczestników imprezy.

Zaproszeni goście oraz rodzice 
z przyjemnością oglądali występy swo-
ich pociech. Atmosferę uprzyjemniła 
także piękna dekoracja, przedstawia-
jąca obrazy oraz napisy o tematyce bo-
żonarodzeniowej w języku angielskim.

Impreza była doskonałym wprowa-
dzeniem w świąteczny nastrój Bożego 
Narodzenia, które jest dla każdego cza-
sem wyjątkowym, pełnym magii i  ra-
dości, a równocześnie odpoczynku, re-
f leksji i spotkań z najbliższymi.  (red)

Christmas Party

RÓŻNE
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Na terenie naszej gminy od lat 
podejmowane są działania ad-
resowane do młodego pokole-
nia, których głównym celem 
jest uświadamianie, że każdy 
wybór niesie ze sobą konse-
kwencje. Tych niepożądanych 
można uniknąć, stawiając na 
wykształcenie umiejętności 
mówienia „NIE”. A  wszystko 
to w trosce o dobre, prawe ży-
cie jednostki i  społeczności.

Również w ostatnich miesiącach mi-
nionego roku, przy wsparciu GPiRPA, 
w palcówkach oświatowych i świetli-
cach środowiskowych, parafiach reali-
zowany był program szeroko pojętej 
profilaktyki. Koordynatorem większo-
ści działań była Pełnomocnik Wójta 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych - Zofia Kuch-
nia, zaś za organizację i  realizację 
zadań odpowiadali nauczyciele, peda-
godzy, katecheci i pracownicy GOK. 

Róznorodność tematyki i form - m.in. 
kampanie, projekty, konkursy, dramy, 

warsztaty prowadzone przez specjali-
stów - pozwoliła na duże zaangażowa-
nie beneficjentów (dzieci i młodzieży), 
aktywność i kreatywność. 

Podejmowane działania prof ilak-
tyczne wspomagali zaproszeni do 
współpracy specjaliści - psychologo-
wie, przedstawiciele różnych instytu-
cji i zawodów - aktor, policjant, środo-
wisko medyczne, pisarze.

Potwierdzeniem autentyczności 
działań są zbiory w postaci - artyku-
łów, zdjęć, wystaw prac, nagród itp., 
wyników ankiet przeprowadzonych 
wśród dzieci i młodzieży.

Podsumowanie realizowanych na 
terenie naszej gminy działań profi-
laktycznych w 2015 r. miało miejsce 
na grudniowej Sesji Rady Gminy, na 
której wśród zaproszonych gości był 
m.in. st. asp. Jacek Kurzeja - Zastępca 
Naczelnika Wydziału Prewencji i Ru-
chu Drogowego KPP w  Limanowej, 
któremu wręczono podziękowanie za 
pomoc w  zorganizowaniu akcji „No 
Promil - No Problem” w  gminie Ka-
mienica.   fal

By ominął je bagaż 
przykrych doświadczeń…
Truizmem wydaje się stwierdzenie, że zło wynika z niewiedzy, z nieznajomo-
ści dobra. szczególnie trudne rozróżnienie jednego i drugiego prowadzi do 
niewłaściwych wyborów. By ich uniknąć, a już na pewno zminimalizować, 
potrzebny jest klucz w postaci świadomości. Budzenie jej winno zaczynać 
się jak najwcześniej, jest przecież nieodzownym elementem budowania toż-
samości człowieka.

Podziękowanie dla st. asp. Jacka Kurzei

W gronie 
najlepszych

Powalczą o tytuł laureata

Uczennice trzeciej klasy Gimna-
zjum w Zalesiu - Wioletta Nowak 
i  Kinga Postrożna zostały fina-
listkami Małopolskich Konkur-
sów Przedmiotowych organizowa-
nych przez Kuratorium Oświaty 
w Krakowie.

Wioletta Nowak przygotowywa-
na przez mgr Bożenę Franczyk zo-
stała finalistką z geografii, a Kinga 
Postrożna przygotowywana przez 
mgr Sabinę Kolawę z biologii. Wy-
sokie wyniki uczennic (92% - geo-
grafia, 95% - biologia) w etapie re-
jonowym pozwoliły im z łatwością 
zakwalifikować się do etapu woje-
wódzkiego. Trzecioklasistki będą 
ubiegać się o  tytuł laureata, któ-
ry zwalnia z  testu gimnazjalnego 
w części przyrodniczej.

Nagrodzeni w konkursach 
nopromilowych

W wojewódzkim konkursie lite-
rackim, w VIII edycji kampanii 
społecznej NO PROMIL –  NO 
PROBLEM laureatką została Ka-
rolina Zbozień 3c, a wyróżnienia 
otrzymali: Kacper Augustyn 3c, 
Aneta Udziela 3c. z Gimnazjum 
w Kamienicy. 

Natomiast w konkursie plastycz-
nym wyróżnienie otrzymała Pau-
lina Faron ze Szkoły Podstawowej 
w Zasadnem.

 
Wśród wyróżnionych

Uczeń kalsy IIIc Gimnazjum im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w  Kamienicy, Krystian Król, 
otrzymał wyróżnienie w I Powiato-
wym Konkursie „Zawodowy GPS”. 

Organizowany przez Zespół 
Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskie-
go w Limanowej konkurs miał cha-
rakter zawodoznawczy, przebiegał 
dwuetapowo. W  pierwszym eta-
pie udział wzięło 170 uczestników, 
spośród których 70 przeszło do II 
etapu. 6 z nich zostało laureatami, 
a 14 otrzymało wyróżnienia - po 2 
z poszczególnych kategorii (geode-
zyjna, budowalna, gastronomiczna, 
hotelarska, ekonomiczna, handlo-
wa, zoologiczno-wetenaryjna).  S.F.  

RÓŻNE
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Koniec minionego roku obfito-
wał w wydarzenia, które łączyły 
przyjemne z pożytecznym. 

Jedne z  nich miały miejsce dzięki za-
angażowaniu członkiń Koła Gospodyń 
Wiejskich z  Kamienicy Dolnej – były to 
warsztaty robienia bombek choinkowych 
techniką orgiami, połączone z  prelekcją 
o  działalności samorządu terytorialnego 
w  ramach projektu „3xZ - Zainteresowany, 

Zorientowany i Zaangażowany - aktywny Obywatel”. Spotka-
nie zostało przeprowadzone przez limanowskie Stowa-
rzyszenie „Razem dla Regionu”.

Prelekcje przeprowadził radny gminy Kamienica – Hila-
ry Majewski, a warsztaty przedstawiciele stowarzyszenia 
– Iwona Kuzak i Edyta Kolawa.  (red)

AKtYWNY 
OBYWAtEL

Aikido to japońska sztuka walki skupia-
jąca się na samoobronie. Jej twórcą był Mo-
rihei Ueshiba, który przez wiele lat ćwiczył 
sztuki walki używane przez samurajów. 
Uznał jednak, że są zbyt brutalne i  sku-
pił się na rozwinięciu stylu, ograniczając 
w nim możliwość zrobienia trwałej krzyw-
dy napastnikowi. Polega na przejęciu jego 
siły.

– Aikido w przeciwieństwie do wielu sportów 
walki nie uczy agresji, to świetna zabawa, połą-
czona z  nauką wybranych elementów, które zo-
stały tak dobrane, by były bezpieczne dla dzieci. 
To zajęcia ruchowe dające upust dziecięcej ener-
gii, ale także ćwiczenia wyciszające, które popra-
wiają skupienie i koncentrację u dzieck. Dla mło-
dzieży to wspaniała forma spędzania wolnego 
czasu, skupiona na nauce samoobrony. To sposób na to, by stać 
się sprawniejszym, zwinniejszym i bardziej pewnym siebie. By 
przede wszystkim zużyć nadmiary energii, które w nas drzemią, 
nie robiąc przy tym krzywdy sobie i innym. Aikido uczy wzajem-
nego szacunku i dyscypliny. A dla dorosłych to forma ruchowego 
relaksu, odreagowania po ciężkim dniu w pracy. To wspaniały 
sposób na poprawienie i utrzymanie swojej sprawności f izycznej 
przez długie lata. Aikido to wiele różnych ćwiczeń i technik, dzięki 
czemu treningi nawet po wielu latach ćwiczeń nie są monotonne, 

czy nudne. Aikido to sztuka samoobrony z japońskim wdziękiem, 
gracją, zamiłowaniem do piękna i harmonii, przez co świetnie 
odnajdują się w niej kobiety. A treningi z odpowiednikami bro-
ni białej, ucieszą także każdego mężczyznę – mówi instruktor 
z licencją PZA Jarosław Mikołajczyk.

Pierwszy miesiąc treningów GRATIS! 
Kontakt: 507 166 960
(red)

Uwolnij swoją energię - zapisz się na AIKIDO
Gorczański Klub AIKIDO zaprasza na treningi, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godzinie 1800 

w sali gimnastycznej przy Zespole szkoły Podstawowej i Gimnazjum w szczawie. Klub prowadzi zajęcia dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.

sport

RÓŻNE/SPORt
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Tenis stołowy
Zakończyły się 

rozgrywki w  teni-
sie stołowym o Mi-
strzostwo Powia-
tu Limanowskiego 
szkół podstawo-
wych i gimnazjów. 
Wysokie miejsca 
zajęli w nim ucznio-
wie reprezentujący 
naszą gminę.

W rywalizacji drużynowej w katego-
rii szkół podstawowych trzecie miej-
sce wywalczyły dziewczyny ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w  Szczawie (We-
ronika Radziszewska, Zuzanna Ru-
snak, Genowefa Smajda) oraz chłopcy 
ze Szkoły Podstawowej w Zasadnem 

(Łukasz Gierczyk, Józef Wąchała).
W rozgrywkach indywidualnych pią-

te miejsce, dające awans do zawodów 
rejonowych, zajął Józef Wąchała ze 
Szkoły Podstawowej w Zasadnem.

W  kategorii gimnazjum, w  turnie-
ju indywidualnym, trzecie miejsce 
zdobyła Anna Chrobak z Gimnazjum 
w Szczawie, uzyskując awans do zawo-
dów rejonowych.

W rozgrywkach drużynowych czwar-
te miejsce zajęli chłopcy z Gimnazjum 
w Szczawie w składzie: Daniel Myjak 
i Piotr Węglarz.

Piłka siatkowa
W  rozgrywkach piłki siatkowej 

o Mistrzostwo Powiatu Limanowskie-
go w ramach Gimnazjady Młodzieży 

udany występ zanotowały drużyny 
dziewcząt i  chłopców reprezentujące 
naszą gminę, zostając wicemistrzami 
powiatu.

Gimnazjalistki ze Szczawy, po wy-
graniu fazy grupowej, w ścisłym finale 
uległy tylko Gimnazjum z Pisarzowej, 
zdobywając wicemistrzostwo powiatu.

Natomiast w  turnieju chłopców ka-
mieniccy gimnazjaliści w decydujących 
meczach finałowych zwyciężyli Pisa-
rzową 2:1 oraz nieznacznie ulegli La-
skowej 1:2, zajmując ostatecznie drugie 
miejsce w zawodach.

Organizatorem zawodów był Mię-
dzyszkolny Ośrodek Sportowy Powia-
tu Limanowskiego oraz Powiatowy 
Szkolny Związek Sportowy w  Lima-
nowej. S.F.

turnieje o mistrzostwo powiatu

SPORt
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Rok 2015 dla Międzyszkolne-
go Uczniowskiego Klubu Spor-
towego HALNY, działającego 
przy Szkole Podstawowej nr 
1 w  Kamienicy, był okresem 
największych sukcesów. Do 
najważniejszych wydarzeń za-
liczyć należy zdobycie Mistrzo-
stwa Polski w Turnieju o Puchar 
Premiera RP. Zbiegło się to 
z  jubileuszem 20-lecia działal-
ności Klubu, co było okazją do 
wręczenia wyróżnień i upomin-
ków, zarówno „złotej drużynie”, 
jak i  samorządowcom, spon-
sorom, działaczom, trenerom, 
rodzicom i sympatykom Klubu. 

Podsumowując osiągnięcia Klubu 
prezes Janusz Piotrowski powiedział 
m.in.: „Nie tylko wygrane liczą się w prowa-
dzonej działalności Klubu. Liczy się idea spor-
tu i zasady fair play, które wzmacniają cha-
rakter, uczą współpracy, wytrwałości i wiary 
w własne możliwości. To także szeroko poję-
ta profilaktyka, propagowanie zdrowego sty-
lu życia i zagospodarowania czasu wolnego 
uczniów, ich rodziców i środowiska lokalnego”.

Również początek 2016 roku przy-
niósł zwycięstwa i wysokie miejsca dru-
żyn Halnego w silnie obsadzonych tur-
niejach halowych.

Drużyny Halnego Kamienica w kate-
gorii Skrzatów i Młodzików okazały się 
najlepsze w XXII Mistrzostwach Lima-
nowskiego PPN w piłce nożnej halowej, 
które rozegrano na przełomie grudnia 

i stycznia. Trzecie miejsce wywalczyła 
drużyna Orlików.

Zwycięskie drużyny zagrały w  składzie: 
SKRZATY - Kamil Faltyn, Kacper Wachała, 
Bartosz Groń, Sebastian Gromala, Sebastian 
Więcek, Mikołaj Głód, Kornel Król, Piotr Ru-
ciński. Trener – Szymon Wąchała. 

MŁODZIKI: K. Kołodziej, W. Wąchała, P. 
Witteczek, W. Opyd, D. Mrówka, Sz. Kwit, D. 
Faron, E. Bieniek, M. Kutwa, D. Faltyn, A. 
Sikora. Trener – Janusz Piotrowski.

10 stycznia 2016 r. zespół Halnego 
(rocznik 2004) wziął udział w turnie-
ju halowym rozegranym w Rudzie Ślą-
skiej, zajmując w nim ostatecznie drugie 
miejsce. Najlepszym strzelcem turnieju 
został Dominik Faltyn z Halnego.

W  turnieju startowało 12 drużyn: 
Gwiazda Ruda Śląska, Juventus Acade-
my, CEZ Elcho - Wyzwolenie Chorzów, 
GTV Stadion Śląski Chorzów, Znicz 
Kłobuck, GSF Gliwice, Lukam Sko-
czów, Unia Kosztowy, Orlik Ruda Ślą-
ska, Wawel Ruda Śląska, Olimpia Pieka-
ry Śląskie i Halny Kamienica.

Mimo, że drużyna wyjechała w osłabionym 
składzie, a w trakcie turnieju dodatkowo kon-
tuzje dały znać o  sobie – to chłopcy zagra-
li bardzo dobre mecze, zajmując ostatecznie 
drugie miejsce w turnieju, po pechowo prze-
granym finale z zespołem Lukam Skoczów –
mówił trener Janusz Piotrowski.

16 stycznia br. drużyna młodzików 
MUKS Halny Kamienica (rocznik 
2003/2004) wzięła udział w turnieju ha-
lowym w Mszanie Dolnej, zajmując tam 
drugie miejsce w klasyfikacji końcowej. 

Najlepszym bramkarzem turnieju zo-
stał Dawid Mrówka - Halny Kamienica.

W  turnieju organizowanym przez 
Turbacz, Bonito Mszana Dolna starto-
wały drużyny: LKS Jordanów, KS Pci-
mianka, Topór Tenczyn, Halny Kamie-
nica, AP 21 Kraków, Orkan Niedźwiedź, 
Sokół Słopnice, KS Pcimianka II i Tur-
bacz, Bonito Mszana Dolna.

Drużyna Halnego w turnieju nie przegra-
ła żadnego spotkania. Zagrała bardzo dobre 
mecze, tracąc tylko jedną bramkę, by ostatecz-
nie zająć drugie miejsce, ustępując drużynie 
AP 21 Kraków różnicą bramek z eliminacji 
– komentował trener Janusz Piotrowski.

Kolejne zwycięstwo w turnieju zano-
towała drużyna z rocznika 2004, tym 
razem okazała się najlepsza w Turnie-
ju Halowym Piłki Nożnej w Mordar-
ce, który rozegrano 30 stycznia 2016 r. 
W finale Halny pokonał Dobrzankę 5:0, 
a najlepszym bramkarzem turnieju zo-
stał Damian Zbozień z  Halnego.

W  zawodach startowały drużyny: 
Piast Czchów, Dobrzanka Dobra, LKS 
Mordarka, Kolejarz Stróże, Dream 
Team Bochnia, Dunajec Nowy Sącz, So-
kół Słopnice i MUKS Halny Kamienica.

Skład halnego: D. Zbozień, M. Kutwa, 
D. Faltyn, A. Sikora, H. Michałczak, Sz. 
Konopka, M. Czech.  S.F.

Halny nie zwalnia tempa

Drużyna Skrzatów

Halny na turnieju w Mszanie Dolnej
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Poziomo: 1) Przedpłata, zaliczka. 5) Pomoc domowa - dawniej 9) W sklepie zwykle obok jogurtu. 14) Z imieninami Cyryla 
i Metodego 15) Brednia. 16) Powieść z Rzeckim. 17) Budynki, które niegdyś wyznaczały granice miasta. 18) Odraza, 
obrzydzenie. 19) Dawniej wspólne pastwisko gromadzkie. 20) Ciemniej niż szarówka. 21) Żabia paplanina. 22) Kręgowy - 
w kręgosłupie. 23) …… Steczkowska. 26) Ukwiecona grządka. 28) Kuchenna „nożosiekierka”. 29) Gadanie zegara. 30)  
Białe w bawarce. 32) Żelazny - na czarną godzinę. 35) Pojazd ruina. 36) Warszawska pół - babka pół - rybka. 38) Plon z 
sianokosów. 40) Mniejsze od  jardów i stóp. 41) Żargon środowiskowy. 43) Ropucha lub salamandra. 45) Potocznie o 
metrze sześciennym. 48) O opasłej księdze. 50) Koniec na bieżni. 51) Sygnał ostrzegający przed niebezpieczeństwem. 55) 
Obwód, dzielnica albo rejon łowiecki. 56) Grottger lub Barciś. 58) Śniegowa - bywa po pas. 60) Jabłko Adama. 63) 
Sędziwy, brodaty. 64) Owoc „jasia”. 65,) Nici wątków lub planów. 66) Psychiczne przeczulenie. 67) Dał radę Goliatowi. 
68) Przyzwyczajenia. 69) Wyparł konia z roli. 70) Kupowany, kasowany, wyrzucany. 71) Modne pończochy sprzed wielu 
lat. 72) Mebel przysięgłych. 73) Jerzy w roli Wokulskiego. 74) Ubaw czarownic. 75) Wodospad światowej sławy.                       
Pionowo: 1) Skład oręża, arsenał. 2) Smakowanie, próbowanie. 3) Zrzęda, zgorzknialec. 4) Umiarkowane, np. morskie i 
kontynentalne. 5) ....... świata - w ciągu 6 dni (w Biblii). 6) Pospolity łowny ptak wodny. 7) Z niej na pazurki. 8) Do 
najdalszych rzutów lekkoatletycznych. 9) Tamowany opaską  uciskową. 10) Górniak lub Bartosiewicz. 11) Wynik za 
dzielnikiem. 12) „…. w ciemno” (w programie TV). 13) Skąpiradło. 15) Niegdyś inkaustem zwany. 24) Potocznie o 
dryblasie, drągalu. 25) Perkaty na dziecięcej buzi. 27) Sport z sierpami. 31) Policyjne lokum. 33) Część układu napędowego 
roweru 34) Państwo z Genewą. 37) Ciała wywołujące uczulenie. 39) Jego królową jest lekkoatletyka. 42) Złote - po 
półwieczu małżeństwa. 44) Wielka rzeka na granicy Chin i Rosji 46) Marian, autor „Końca świata szwoleżerów” 47) 
Gatunek drozda lub postać z serialu „Janosik”. 49) Brązowy w kolczastej łupinie. 52) Najsłynniejszy - Antonio Stradivari. 
53) Mały szereg. 54) Kilim na ścianie. 57) Jej porcję zwano niuchem. 59) Pieszczotliwie o „Burku”. 61) Doza. 62) Np.: 
słomiana marzanna.    
 
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 16, utworzą rozwiązanie, które prosimy na desłać 
do  31 marca 2016 r.  na adres GOK. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody. 
Za rozwiązanie krzyżówki nr 102, której hasło brzmi: „Złote dary jesieni”, nagrody ufundowane przez panią Weronikę 
Cepielik - byłego wójta gminy Kamienica wylosowali: Agnieszka Barnaś - Kamienica i Paweł Chmielowski - Kamienica. 
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ZAtRZYMANE W OBIEKtYWIE

Najmłodsi laureaci festiwalu kolędowego w szczawie

Nagrodzeni w Gminnym konkursie Bożonarodzeniowym

Urodziny Prałata
Hołd kamienickich górali
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ZAtRZYMANE W OBIEKtYWIE

Wielkie koncertowanie…

… z Zespołem regionalnym Zasadnioki

… z uczniami i nauczycielami ogniska muzycznego

… z kamienickimi gimnazjalistami


