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Poddani klasztoru próbowali, mimo 
zakazów ksieni, produkować alko-
hol w swoich domach, czy też spo-

żywać go w  karczmach. Ksieni i  tym 
razem zdecydowanie zareagowała, zaka-
zując pod wieloma karami łamania do-
tychczasowych zarządzeń. Oczywiście 
sprawa ta nie była jedyną do rozwiąza-
nia w XVII-XVIII w. w życiu kamienic-
kiej parafii. 

Z ogromną siłą, jeszcze w latach 70-
tych XVII w. zaistniał konflikt o  wy-
pas owiec i hale z mieszkańcami Porę-
by Wielkiej i Mszany Górnej. Rozpoczął 
się on w 1676 r. i  trwał kilkanaście lat. 
W  sprawę zaangażował się starosta 
mszański, sąd grodzki sądecki, a nawet 
Trybunał Koronny w Lublinie. Osią spo-
ru była granica dóbr klasztornych, którą 
próbowali mieszkańcy Poręby i Mszany 
zanegować. Przed sądem zeznawali wój-
towie Kamienicy i Zbludzy, liczni miesz-
kańcy obu wsi, a także ksieni dostarczała 
wiarygodnych dokumentów, co do stanu 
faktycznego włości latyfundium starosą-
deckich klarysek. 

Ostatecznie sąd grodzki sądecki 
w 1688 r. ustalił granicę na rzece Kamie-
nicy od jej źródeł, a następnie od Rzek 

grzbietem Beskidu Wyspowego aż do 
góry Cichoń nad Zalesiem. Kamienicza-
nie, niejako przy okazji, uregulowali so-
bie granicę z Ochotnicą, wsią królewską 
w starostwie czorsztyńskim, nadmienia-
jąc, że Klenina pozyskana została przez 
nich w 1624 r. legalnie, co potwierdzi-
li sami mieszkańcy Ochotnicy. Granica 
ta pokrywała się już w końcu XVII w. 
z obecną granicą miedzy tymi gmina-
mi. Co do wsi, graniczących od południa 
z Kamienicą i Zbludzą, tj. z Zabrzeżem, 
Wolą Piskuliną i Wolą Kosnową, nic nie 
słychać o jakichkolwiek konfliktach. Spo-
ry na tej granicy rozpoczną się dopiero 
w początkach XIX wieku, głównie z po-
wodu lasów pod Modyniem i lasu Parysz 
na granicy Zbludzy i Woli Piskulinej.

Świątynia kamienicka, mimo wszystko, 
była w XVII w. otaczana należną opieką. 
Niestety, w 1662 r. powódź zabrała świą-
tynię i spory kawałek przykościelnego 
cmentarza. Przez ponad rok kamienicza-
nie nie mogli otrząsnąć się z tej tragedii. 
Stojący niespełna 14 lat kościółek prze-
stał istnieć. Dopiero w roku 1664 przystą-
piono do budowy nowego kościoła. 

Regulowała to umowa zawarta pomię-
dzy Kunegundą Niewiarowską, ksienią 

starosądecką, a Wojciechem Kwitem wój-
tem kamienickim i wymienioną imiennie 
ławą tej wsi, jak nadmieniono w doku-
mencie: „woyt ławicza y Tomasz Kuzlik po-
deymuia sie budynku koscioła w Kamieniczy 
wystawic y wybudowac na czesc y na chwałe 
Panu Bogu Wszechmogącemu. Robota ciesiel-
ska z drzewa w kostke czosanego na tybel y po-
chybel gładko zewnatrz sprawionego, iako na-
iprzystoiniey wymienionego koscioła ma bydz”. 
Ustalono także, iż „wielkiego choru na dlu-
goscz łokci szesnaste, szerokosc łokci osimna-
scie”, jak również, ze „przy kosciele wieza 
albo dzwonnica na kształt tey co w Łącku, kole 
koscioła kruzganki naokoło, okna do koscio-
ła wedlug podania y roskazania iako wielkie y 
iako wiele Jej Moscz Panna Xieni naznaczy dac 
powinni”. Mogli też rzemieślnicy, za zgodą 
ksieni, najmować czeladź, a także „kiedy 
trzeba bedzie dostawiania dac chłopow wedlug 
potrzeby”. Tak więc, w planowaniu i wy-
konaniu nowego kościoła widać niewąt-
pliwie starania ksieni starosądeckiej oraz 
jej własne projekty rozwiązań, jak ma 
wyglądać kamienicka świątynia. Matka 
ksieni zezwoliła również na zatrudnienie 
chłopów kamienickich, o ile cieśle uznają, 
że jest ku temu potrzeba. Zapłata dla cie-
śli ma wynosić 150 złotych, a ponadto „Jej 

Sześć wieków parafii w Kamienicy
Przemysław Stanko

Opisany w poprzednich częściach konflikt mieszkańców Kamienicy z miejscowym 
proboszczem zakończony ugodą zawartą u furty klasztornej w starym sączu, na 
nowo wybuchł z początkiem 1738 r.

Fot. 1. Fragment dokumentu z 1677 r., jednego z kilkudziesięciu dotyczących sporu o granicę między Kamienica a Mszaną Górną i Porę-
bą Wielką. W drugim i trzecim rzędzie podkreślono zeznających: sebastiana Kuziela wójta kamienickiego i Adama Kusia (Kusz) mieszkań-
ca Kamienicy. W piątym i szóstym wierszu jest ogólne wymienienie poddanych kamienickich i zbludzkich, którzy również zeznawali przed 
wspomnianym sądem.

(6)
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Moscz Xieni obliguie sie y pozwala im dac zyta 
wierteli 3, jeczmienia wierteli 1, grochu wiertel, 
miesa wieprzowego polec ieden, sadlo iedno, 
sera kope 1, piwa achtieli trzy”. Pszenicę dla 
robotników ksieni zobowiązała się do-
starczyć z Łącka. Dochody parafii, znane 
z XVIII w., przedstawiały się następują-
co: najwięcej na utrzymanie parafii łożyła 
Kamienica (106 wierteli pszenicy i owsa) 
i Zbludza (15 wierteli obu zbóż), najmniej 
natomiast Zalesie (3 wiertele). Zestawie-
nie to obrazuje fot. 1:

W  wizytacjach biskupich i  wszel-
kich sprawozdaniach o stanie material-
nym parafii podkreślano rozczłonkowa-
nie pól i sadów w Kamienicy. Wiadomo, 
że ogrody plebańskie były za gumnem 
i za spichlerzem plebańskim, a pastwi-
sko na wierzchu Kleniny. Z kolei pola 
znajdowały się od rzeki Kamienicy aż 

do granicy z wsią Zbludza, na Uboczu, 
koło Rokicia, na Kleninie oraz w kilku 
częściach Kamienicy. Proboszcz posia-
dał też karczmę, o czym była mowa przy 
sprawie o nadużywanie i produkcję nie-
legalnego alkoholu. Dawali też parafianie 
od dawien dawna osep-daninę składaną 
w owsie. Miał też administrator parafii 8 
komorników do swojej dyspozycji, którzy 
„o plebanskiey strawie w pilney robocie powin-
ni robić [przy kościele]. Miał także dwóch 
zagrodników, którzy pracowali po 2 dni 
w tygodniu. 

Ze źródeł XVIII-wiecznych wiado-
mo, że poddanymi księdza proboszcza 
byli następujący mieszkańcy Kamienicy: 
Jan Augustyn albo Cedzidło, Jan Fran-
czyk, Antoni Barnaś, Szczepan Stręk 
=Stręczyk?), Wawrzyniec Baziak i Anto-
ni Noworolnik. Augustyn posiadał pole 

od swojej chałupy aż do 
miedzy Dybca, dwa inne 
pola i dwie łąki oraz „ogrod 
przed oknami”. Ogółem było 
tego 4 morgi i 458 siągów. 
Franczyk miał pole nad 
ogródkiem nad rzeką Ka-
mienicą, pole nad Górką 
i  drugie na brzegu oraz 
łąkę na ogródek. Razem 
było tego 5 morgów i 325 
siągów. Barnaś miał pole 
na Uboczu, pole pod Gór-
ką, pastwisko w Górkach 
i drugie pod Górką. razem 
5 morgów i 575 siągów. 

Stręk natomiast posiadał 
jedynie pole koło chałupy, 
łąkę pod chałupą i pastwi-
sko nad chałupą, co dawa-
ło w sumie 2 morgi i 438 
siągów. Najskromniej-
szy stan posiadania mieli: 
wspomniany Baziak (je-
dynie pole na Kątach po-
wierzchni 1270 siągów) 
i Noworolnik (ogród pod 
chałupą i pole przy chału-
pie, co dawało razem jedy-
nie 971 siągów).

Oprócz tego, co powie-
dziano, wizytatorzy bi-
skupi podkreślali wielo-
krotnie, że „iest chwalebny 
od dawnych antecessorow [= 
poprzedników-PS] nie za-
papmiętale ten zwyczay, ze 
z całey parafii tey Kamienicy 
komornicy ile ich iest powinni 
robic xiędzu plebanowi dzien 
ieden w rok ale xiądz pleban 
iesc im daie”. Na utrzyma-
niu księdza proboszcza był 

cały czas kierownik szkoły parafialnej, 
który był dość często jednocześnie orga-
nistą w kościele. Od wiernych kamienic-
kiej parafii miał corocznie otrzymywać 
19 wierteli zboża i tyleż owsa.

Bolączką proboszcza, oprócz spraw 
związanych z utrzymaniem świątyni, był 
brak wikarego. Zabiegał o jego przysłanie 
usilnie u biskupów krakowskich, a potem 
(od 1786) u tarnowskich. Ślady tych sta-
rań odnajdujemy także w korespondencji 
proboszcza kamienickiego Jana Szachno-
wicza z 1801 r., kierowanej do Konsysto-
rza Tarnowskiego. 

W parafii znajdowali się także ludzie 
ubodzy, chorzy i starzy. Z myślą o nich 
ksieni starosądecka Teresa Stadnicka 
obiecała 23 lutego 1728 r. zbudować szpi-
tal. Gruntu udzielił sołtys Kamienicy, tuż 
przy samym kościele.

Fot. 2. Fragment dokumentu z końca XVIII w., przedstawiający dochody parafii kamienickiej w naturze 
(pszenica, owies).

Fot. 3. Fragment dokumentu spisu poddanych plebańskich w Kamienicy z XVIII w. (na zdjęciu opis dóbr 
Jana Franczyka).
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kamienicy realizuje projekt „Czas na 
aktywność w Gminie Kamienica”, współ-
finansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W maju br. odbył się kurs 
„Profesjonalny sprzedawca z  obsługą 
kasy fiskalnej”.

Głównym celem projektu jest podnie-
sienie aktywności społecznej osób po-
zostających bez zatrudnienia, w tym po-
zostających w rejestrach PUP, poprzez 
udzielenie wsparcia do 2012 roku w po-
konywaniu barier psychospołecznych.

S. Faltyn

26 czerwca br. na stadionie sportowym 
w LKS Gorce w Kamienicy odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo - Pożarni-
cze. Rywalizacja toczyła się wśród  Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz 
w gronie seniorów.

Wzięły w nich udział cztery jednostki 
OSP, dwie MDP chłopców, jedna MDP 
dziewcząt i jedna drużyna żeńska. Dru-
żyny rywalizowały ze sobą w dwóch kon-
kurencjach: sztafecie pożarniczej z prze-
szkodami oraz ćwiczeniach bojowych. 

Ostatecznie w turniejowej rywalizacji 

najlepszymi okazali się reprezentanci 
jednostek z Zalesia - seniorzy i Kamie-
nicy – MDP (chłopcy). 
WYNIKI ZAWODÓW
Mężczyźni: I m – OSP Zalesie, II m – 
OSP Kamienica, III m – OSP Szczawa, 
IV – OSP Zbludza; Kobiety: I m – OSP 
Szczawa; MDP Chłopcy: I m – Kamieni-
ca, II m – Szczawa; MDP Dziewczęta: I 
m – OSP Zalesie.

S. Faltyn

Zawody Sportowo-Pożarnicze

Człowiek – najlepsza inwestycja
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9 kwietnia br. w Remizie OSP w Kamie-
nicy odbył się gminny zjazd OSP, który 
wyłonił nowy Zarząd Oddziału Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Kamienicy na kolejną – 5 let-
nią kadencję. O wadze zebrania najlepiej 
świadczą uczestniczący w nim goście, 
wśród których znalazło się m. in. aż 4 
parlamentarzystów. 

W  skład Prezydium Zjazdu weszli: 
Edward SIARKA – Poseł na Sejm RP, 
a  zarazem Prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Krakowie; Tadeusz 
PATALITA – Poseł na Sejm RP, Wice-
prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w Limanowej; Bronisław 
DUTKA – Poseł na Sejm RP, członek 
Prezydium Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP w Limanowej; Wiesław 

JANCZYK – Poseł na Sejm RP; Kazi-
mierz CZYRNEK – Wiceprezes ZOW 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Krakowie; mł. bryg. Grzegorz 
JANCZY – Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Limanowej; 
Władysław SADOWSKI – Wójt Gminy 
Kamienica; Stefan KUCHNIA – Prze-
wodniczący Rady Gminy KAMIENICA.

Rezygnujący z pracy w zarządzie, jej 
kilkudziesięcioletni członkowie – Prezes 
Zarządu dh Stefan KULIG oraz Wice-
prezes dh Józef KUZIEL zostali uhono-
rowani dyplomami oraz pamiątkowymi 
szablami oficerskimi.

25 delegatów (po pięciu z każdej jed-
nostki OSP z terenu gminy), po wysłu-
chaniu sprawozdań ustępujących władz 
udzieliło absolutorium poprzedniemu 
zarządowi, po czym wyłoniło spośród 

siebie nowy, 14 osobowy Zarząd Oddzia-
łu Gminnego, który ukonstytuował się 
w następujący sposób:

Prezes – Eugeniusz RUTKA, Wice-
prezesi – Józef BULANDA i Wiesław 
WIERZYCKI, Komendant Gmin-
ny – Piotr KUZIEL, Sekretarz – To-
masz KUCHARSKI, Skarbnik – Pa-
weł KOMIN, Członkowie Prezydium 
– Marcin KULIG, Krzysztof CHLI-
PAŁA, Kazimierz KWIT, Krzysztof 
FARON, Piotr KALICIŃSKI, Józefa 
GORCZOWSKA, Agata ZIĘBA, Ta-
deusz WIERZYCKI.

Przedstawicielem ZOG ZOSP RP 
w  Kamienicy do władz powiatowych 
został wybrany Marcin KULIG, na-
tomiast nową Komisję Rewizyjną od-
działu tworzą: Przewodniczący – Bog-
dan FRANCZYK, Wiceprzewodniczący 
– Krzysztof JURKOWSKI, Sekretarz – 
Jan KWIT.

M. Kulig

Nowy Zarząd oddziału Gminnego 
oSP w Kamienicy

Pijalnia Wód mineralnych 
w Szczawie

• W 1818 r. Stanisław Staszic w „Zie-
miorództwie Karpatów” zanotował, że 
„w Szczawie tryszczą pospolite źródła wód 
kwaśnych, których już nie siarka, ale różne 
gazy i żelaza są częścią główną”.

• W 1900 r. dokonano ich rozbioru che-
micznego, co przyczyniło się do wzro-
stu zainteresowania miejscowością. 

• W 1934 r. eksploatacji sześciu źródeł 
wód mineralnych podjął się Antoni 
Gryzina-Lasek. 

• W 1938 r. wybudowano w Szczawie 
niewielką pijalnię wraz z  rozlewnią. 
W tym też roku decyzją Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu ustanowiony tu 
został rejon ochrony górniczej.

Po II wojnie światowej w 1958 r. wstęp-
nego rozpoznania chemicznego wód do-
konał Jerzy Chrząstowski.

W 1962 r. nastąpiła rekonstrukcja sze-
regu ujęć, a w 1974 r. - odbudowa ujęć 
w dolinie Głębieńca. Z  trzech ujętych 
i dokładnie zbadanych chemicznie źródeł 
najwartościowsza jest „Hanna”, światowej 
sławy szczawa alkaliczno-słona.

Dokumentacja hydrogeologiczna, okre-
ślająca warunki zasilania oraz zasady 
ochrony jakości i zasobów wód leczni-
czych w rejonie Szczawy została przy-
gotowana przez Przedsiębiorstwo Badań 
Geologicznych „Geoprofil” Sp. z  o.o. 
z Krakowa w 1999 r.

O źródłach mineralnych z okolic szczawy wspominał już w XV 
wieku Jan Długosz.

W XVIII w. stały się one przedmiotem badań naukowych, prowa-
dzonych przez stanisława staszica oraz prof. Baltazara Hacqu-
et’a z Uniwersytetu Lwowskiego.
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Eksploatację wód mineralnych 
w Szczawie prowadzi w ostatnim cza-
sie Firma EURO-CODE Rozlewnia Wód 
Mineralnych oraz Firma GORVITA, zaj-
mująca się produkcją preparatów leczni-
czych na bazie wód mineralnych.

17 listopada 2010 r. oficjalnie otwarto 
nowo wybudowaną Pijalnię Wód Mine-
ralnych, gdzie można degustować smak 
wód leczniczych. Pijalnia otwarta jest co-
dziennie w godz. 10.00 – 19.00

WODY MINERALNE:

Hanna
Zdrój zawierający szczawę alkaliczno - 
słoną, dorównuje wodom: „Constantin” 
z  Gleichenburga, „Kraenchen” z  Ems, 
„Helena” z Wildungen i zdrojowi głów-
nemu w Soden. 
Charakterystyka jakości wody:
pH = 6,41, ok. 1,15% HCO3-Cl-Na, J, Br, 
B, CO2
Bilans jonowy:
Kationy - 1691,4 mg / dm3 

Aniony - 3562,3 mg / dm3 

Wskazania lecznice:
 – schorzenia dróg oddechowych: infekcje 
o charakterze nawracającym i przewle-
kłym nosa, gardła, krtani, tchawicy, nie-
swoiste zapalenia oskrzeli i płuc, cho-
roby alergiczne układu oddechowego

 – choroby układu moczowego: infekcje 
dróg moczowych, dna moczanowa (ob-
niża poziom kwasu moczowego), kami-
ca moczowa

 – zaburzenia czynności układu pokar-
mowego: nadkwaśność żołądka, niedo-
kwaśność żołądka

 – zaburzenia wydzielania żółci
 – cukrzyca (aktywuje insulinę)
 – otyłość
 – niedoczynność tarczycy (wysokie stę-
żenie jonów jodu)

 – choroby układu krążenia w stanie wy-
równania (ostrożnie w nadciśnieniu, 
gdyż zawiera dużą zawartość jonów 
sodu i chloru)

Dawkowanie:
Ze względu na to, że woda jest wysoko 
zmineralizowana najlepiej pić ją w roz-
cieńczeniu w stosunku 1:1, maksymal-
nie w ilości 1-2 szklanek (ok. 200 ml) na 
dobę. W niedokwaśności żołądka należy 

pić wodę zimną na czczo. W nadkwaśno-
ści żołądka - pić ciepłą wodę na czczo. 
Nie stosować w nadczynności tarczy-
cy i nadwrażliwości na jod. Stosować 
ostrożnie w nadciśnieniu tętniczym.

Dziedzilla
Woda o typie szczawy alkaliczno - sło-
nej, podobna w składzie do „Hanny”, tyl-
ko bardziej skondensowana.
Charakterystyka jakości wody:
pH = 5,98, ok.1,10% HCO3-Cl-Na-Ca, 
Br, J, B, CO2 
Bilans jonowy:
Kationy - 1583,8 mg/dm3 

Aniony - 3387,5 mg/dm3 

Wskazania lecznicze:
 – choroby układu oddechowego: nawra-
cające infekcje górnych i dolnych dróg 
oddechowych (nieswoiste), choroby 
o podłożu alergicznym

 – schorzenia układu pokarmowe-
go; zaburzenia wydzielania żółci, 
soku żołądkowego (niedokwaśność, 
nadkwaśność)

 – cukrzyca
 – otyłość
 – niedoczynność tarczycy
 – choroby układu moczowego: infekcje 
dróg moczowych, dna moczanowa, ka-
mica nerkowa

Dawkowanie:
Woda wysoko zmineralizowana wyma-
ga rozcieńczenia w stosunku 1:1, należy 
ją pić na czczo w zaburzeniach wydzie-
lania żołądkowego: w nadkwaśności – 
ciepłą, w niedokwaśności – zimną, mak-
symalnie do 2 szklanek (ok. 200 ml) 
dziennie. 
Nie stosować w nadczynności tarczy-
cy i alergii na jod. Stosować ostrożnie 
w nadciśnieniu tętniczym. 

Szczawa I
Woda wodorowęglanowo- hlorkowo-so-
dowa (solanka).
Charakterystyka jakości wody:
pH = 6,83, ok.2,09 % HCO3-Cl-Na, Ba, 
Mg, Li, Fe, Ca 
Bilans jonowy:
Kationy - 4907,1 mg/dm3 

Aniony - 10731,5 mg/dm3 

Wskazania lecznicze:
 – choroby krwi, głównie anemia niedo-
barwliwa (obecność jonów żelaza)

 – depresja (zawartość litu)
 – nadpobudliwość nerwowa
 – schorzenia układu oddechowego: nie-
swoiste infekcje górnych i dolnych dróg 
oddechowych, choroby alergiczne układu 
oddechowego

 – choroby układu moczowego (dna mocza-
nowa, stany zapalne dróg moczowych, 
kamica nerkowa) 

 – zaburzenia czynności układu pokarmo-
wego: nadkwaśność żołądka, niedokwa-
śność żołądka, zaburzenia wydzielania 
żółci

 – cukrzyca
 – otyłość
 – niedoczynność tarczycy

Dawkowanie:
Wodę „Szczawa I” można używać bez roz-
cieńczania do płukania i nawilżania gór-
nych dróg oddechowych (inhalacje): gardła, 
nosa i jamy ustnej oraz w leczeniu niedo-
kwaśności żołądka w ilości 100 ml ciepłej 
wody na dobę.
Do kuracji pitnej stosować wodę roz-
cieńczoną w stosunku 1:1 u dorosłych, 
a u dzieci w stosunku 1:2, najlepiej 1 x na 
dobę 200 ml (nie przekraczać 2 szklanek 
dziennie). Nie stosuje się w nadciśnieniu 
tętniczym, skłonności do obrzęków, nad-
czynności tarczycy i alergii na jod. Ze 
względu na dużą zawartość żelaza wodę 
należy pić przez słomkę, co zapobiega 
czernieniu zębów. 

(red)
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Wstępnej rejestracji będzie można do-
konać poprzez stronę internetową www.
pup.limanowa.pl w zakładce „Zdalna re-
jestracja ONLINE” w  kategorii DLA 
BEZROBOTNYCH. Po zalogowaniu na 
Portalu CRM i wybraniu opcji „Rejestra-
cja w PUP Limanowa” należy wypełnić 
odpowiednie pola formularza, tj.:

 – dane identyfikacyjne
 – oświadczenie bezrobotnego (w przy-
padku zaznaczenia w  oświadczeniu 
bezrobotnego opcji „TAK” w którym-
kolwiek pytaniu od 2-15 system blokuje 
możliwość rejestracji jako osoba bezro-
botna, a umożliwia rejestrację jedynie 
jako osoba poszukująca pracy),

 – adres zameldowania (stały, tymczaso-
wy, korespondencyjny),

 – dane dotyczące wykształcenia (nazwę 
szkoły, kierunek, specjalizację itp.),

 – znajomość języków obcych oraz sto-
pień ich znajomości,

 – zawody (wyuczone i  wykonywane) 
oraz staż pracy w przypadku zawodu 
wykonywanego,

 – uprawnienia i umiejętności,
 – adres e-mail.

Po wypełnieniu wszystkich wymaga-
nych pól należy sprawdzić poprawność 
wprowadzonych danych. W przypadku 
błędów należy dokonać korekty.

Następnie aplikacja Portal CRM au-
tomatycznie wyznaczy wizytę w PUP, 
tj. termin stawienia się na wizytę, datę 
i godzinę, miejsce w urzędzie celem zło-
żenia podpisu na karcie rejestracyjnej fi-
nalizując tym samym proces rejestracji. 
Po naciśnięciu opcji „Dokumenty wyma-
gane do rejestracji”, w zależności od sta-
tusu osoby rejestrującej się, otworzy się 
okno z wykazem wszystkich dokumen-
tów, jakie należy zabrać ze sobą, aby pro-
ces rejestracji mógł być pozytywnie za-
kończony. Jeżeli w momencie rejestracji 
został podany adres e-mail, to jednocze-
śnie ww. informacje zostaną wysłane na 
wskazany adres.

UWAGA!
Trzeba pamiętać, aby zatwierdzić poda-
ny przez system termin wizyty zielonym 
przyciskiem.

 
Status bezrobotnego lub poszuku-
jącego pracy zostanie przyznany po 

poświadczeniu, w dniu wizyty w urzę-
dzie, przez bezrobotnego lub poszuku-
jącego pracy własnoręcznym podpisem 
prawidłowości danych i oświadczeń za-
mieszczonych w karcie rejestracyjnej.

W przypadku niestawienia się w PUP 
na wizytę rejestracyjną w wyznaczonym 
czasie lub nieprzedłożenia wymaganych 
do rejestracji dokumentów wszystkie po-
dane uprzednio dane osobowe zostaną 
usunięte z ewidencji, a ponownej reje-
stracji przez Internet można dokonać do-
piero następnego dnia.

 
Dla osób będących w ewidencji urzędu Portal 
CRM umożliwia poprzez funkcję „Beneficjent 
PUP Limanowa”:
 – sprawdzenie terminu najbliższej zapla-
nowanej wizyty,

 – uzyskanie informacji o ofertach pracy 
dostępnych w urzędzie, wraz z infor-
macją o procentowym ich dopasowaniu 
do posiadanych przez osobę zaintere-
sowaną kwalifikacji oraz możliwością 
wydruku lub wysyłania ofert na wska-
zany adres e-mail. 

(red)

Elektroniczna rejestracja bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że została uruchomiona nowa usługa – Portal 
CRM - zdalna rejestracja. Usługa ta umożliwi osobom zamierzającym zarejestrować się jako osoba 
bezrobotna lub poszukująca pracy zainicjowanie kontaktu z urzędem przy pomocy własnego kom-
putera podłączonego do sieci Internet.

Po zakończeniu dokumentacji projekto-
wej w Szczawie ruszyły prace projekto-
we wodociągu w Kamienicy, które wy-
konuje biuro z Nowego Sącza. Inwestycja 
będzie podzielona na etapy. Na począ-
tek planowana jest budowa głównej ma-
gistrali z centrum Kamienicy do szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kamienicy Dolnej 
oraz do Kramarzówki. Wykonano już 
odwiert na działce gminnej pod Kątami, 
który będzie zasilał zbiornik o pojemno-
ści ok. 300 m3. Z tego zbiornika woda bę-
dzie rozprowadzana do budynków miesz-
kalnych, firm i instytucji.

W pierwszym etapie najpierw będą za-
silane budynki użyteczności publicznej, 
tj. Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia w Ka-
mienicy, SP1 i Gimnazjum w Kamienicy, 
SP2 w Kamienicy, Dom Nauczyciela oraz 
budynki mieszkalne, w leżące po prawej 
stronie drogi wojewódzkiej. Planowane 

są dwa przejścia pod drogą wojewódz-
ką. Jedno przejście na wysokości oś. Ce-
pieliki – Rusnaki, drugie przy stacji Tra-
fo obok Samorządowego Przedszkola 
w Kamienicy.

Projekt pierwszego etapu jest już na 
ukończeniu. Gmina Kamienica planuje 
złożenie wniosku o dofinansowanie bu-
dowy wodociągu do Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w III kwartale 
tego roku. Po uzyskaniu dofinansowania 
mieszkańcy gminy, którzy wyrazili zgodę 
na przejście wodociągu przez ich dział-
ki i podłączenie ich budynków do sieci 
wodociągowe, nie będą ponosili żadnych 
kosztów przyłączeniowych. Właściciele 
budynków, którzy obecnie nie wyrazi-
li zgody na przyłączenie ich budynków, 
a w przyszłości będą chcieli się podłączyć 
do wodociągu gminy, będą ponosili pełne 
koszty przyłączeniowe, uzależnione od 

odległości ich budynków od przebiegają-
cej sieci wodociągowej. Planowana budo-
wa wodociągu jest bardzo ważna z punk-
tu widzenia rozwoju gminy, szczególnie 
w odniesieniu do poszerzenia terenów 
mieszkalnych i  zabezpieczenia zasila-
nia w wodę obszarów, na których wystę-
pują okresowe braki wody; okazuje się, 
że tych terenów jest coraz więcej. Rok 
obecny jest okresem wyczekiwania na 
rozwój sytuacji finansowej w kraju i Eu-
ropie. Kryzys finansowy państwa z pew-
nością mógłby przenieść się na sytuację 
finansową gminy, dlatego dość ostrożnie 
planujemy kolejne inwestycje. Liczymy, 
że projektowany wodociąg uzyska dofi-
nansowanie z programów unijnych, aby 
nie obciążać budżetu gminy. Środki unij-
ne na lata 2007-2013 są już praktycznie 
rozdysponowane, tak że gminy muszą 
w większości realizować kolejne inwe-
stycji z własnych środków.

W. Sadowski - Wójt gminy

Projektowanie wodociągu
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Głównym punktem porządku dzienne-
go było udzielenie Wójtowi Ggminy – 
dr Władysławowi Sadowskiemu abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2010.

Ważnymi punktami sesji było podjęcie 
uchwał w sprawie zatwierdzenia skonso-
lidowanego sprawozdania finansowego 
Gminy Kamienica za 2011 r. oraz przyję-
cia planu odnowy miejscowości: Kamie-
nica, Szczawa, Zbludza, Zalesie i Zasadne 
na lata 2011 – 2019.

Ustalono również dzienną stawkę opła-
ty targowej na terenie Gminy Kamienica 
w miejscach, w których prowadzona jest 
sprzedaż od następujących form:
 – przy sprzedaży z samochodu, platfor-
my, przyczepy samochodowej – 10 zł,

 – przy sprzedaży towaru z kosza, skrzyn-
ki, torby, wiadra - 5 zł,
przy sprzedaży z ławy, stołu - 10 zł.
Radni podjęli także uchwałę w spra-

wie opłat za świadczenia publicznych 
Przedszkoli Samorządowych w Gminie 
Kamienica.

Świadczenia Publicznych Przedszko-
li Samorządowych w Gminie Kamieni-
ca w zakresie realizacji podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego, 
określonej w odrębnych przepisach, reali-
zowane są bezpłatnie w wymiarze 5 go-
dzin dziennie.

Świadczenia publicznych przedszkoli 
realizowane w czasie przekraczającym 
podstawę programową obejmują następu-
jące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze:

 – wspomagające adaptację dziecka w śro-
dowisku przedszkolnym,

 – rozwijające zdolności twórcze i wspie-
rające indywidualne zainteresowania,

 – przygotowujące dzieci do udziału 
w  przedszkolnych oraz środowisko-
wych konkursach, imprezach arty-
stycznych i okolicznościowych,

 – zajęcia specjalistyczne,
 – gry i zabawy relaksacyjne - wyciszają-
ce dostosowane do wieku i możliwo-
ści dziecka.

Ustalono opłatę za świadczenia w nastę-
pującej wysokości:
 – pobyt dzienny powyżej 5-7 godzin - 
60 zł,

 – pobyt dzienny powyżej 7-8 godzin - 
80 zł.
Dla rodziców posyłających do przed-

szkola więcej niż jedno dziecko opłata 
za drugie i kolejne dziecko wynosi 70 % 
w/w opłat.

Wysokość opłaty miesięcznej jest 
ustalana w oparciu o deklarowaną przez 

rodziców (prawnych opiekunów) licz-
bę godzin pobytu dziennego dziecka 
w przedszkolu.

Opłaty te nie obejmują zajęć dodatko-
wych organizowanych przez przedszkole 
na zlecenie rodziców.

Opłaty z tytułu wyżywienia są pobie-
rane wg stawek żywieniowych ustalo-
nych przez dyrektora przedszkola wspól-
nie z  Radą Rodziców, w  uzgodnieniu 
z Wójtem Gminy Kamienica.

Za nieobecność dziecka w przedszko-
lu trwającą nieprzerwanie co najmniej 30 
dni, spowodowaną chorobą dziecka, po 
przedłożeniu stosownego zaświadczenia 
dyrektorowi przedszkola, jeżeli nieobec-
ność ta trwa dłużej to zwolnienie przy-
sługuje w wysokości 1/30 opłaty mie-
sięcznej za każdy dzień nieobecności. 
Obniżanie opłaty jest rozliczane w ko-
lejnym miesiącu uczęszczania dziecka do 
przedszkola.

W uzasadnionych przypadkach z po-
wodu bardzo trudnej sytuacji losowej ro-
dziny dziecka, w szczególności: pożaru 
lub zalania domu, nagłej, ciężkiej choro-
by członka rodziny dziecka, śmierci ro-
dzica (prawnego opiekuna) Wójt Gminy 
może zwolnić z opłaty po złożeniu pi-
semnego wniosku przez rodzica (praw-
nego opiekuna), po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii dyrektora przedszkola, na czas 
ściśle określony.

S. Faltyn

Z sesji rady Gminy
10 czerwca 2011 r. odbyła się VI sesja Rady Gminy Kamienica. Po przyjęciu protokołu z poprzed-
niej sesji i przedstawieniu przez Wójta Gminy – dr Władysława sadowskiego informacji o wyda-
rzeniach międzysesyjnych, podjęto uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Kamienica na lata 2011 – 2019.
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CEIDG jest spisem przedsiębiorców, 
będących osobami f izycznymi, 
działających na terenie Polski. Spis 
prowadzony jest przez ministra 
właściwego do spraw gospodar-
ki na podstawie przepisów ustawy 
o swobodzie działalności gospodar-
czej. Spis ten jest systemem telein-
formatycznym, umożliwiającym 
zarejestrowanie, zmianę, zawiesze-
nie, wznowienie lub zamknięcie 
działa lności gospodarczej przez 
osobę fizyczną oraz uzyskanie danych 
o przedsiębiorcach – osobach fizycznych, 
prowadzących działalność gospodarczą.

Zadaniem CEIDG jest:
 – ewidencjonowanie przedsiębiorców bę-
dących osobami fizycznymi;

 – udostępnianie informacji o przedsię-
biorcach i innych podmiotach w zakre-
sie wskazanym w ustawie o swobodzie 
działalności gospodarczej;

 – umożliwienie wglądu do danych bez-
płatnie udostępnianych przez Cen-
tralną Informację Krajowego Rejestru 
Sądowego;

 – umożliwienie ustalenia terminu i za-
kresu zmian wpisów w CEIDG oraz 
wprowadzającego go organu.

Po 1 lipca 2011 r. dane przedsiębior-
ców z dotychczasowej gminnej ewiden-
cji działalności gospodarczej zostaną 
przekazane do CEIDG w terminie usta-
lonym z Ministerstwem Gospodarki. Po 
tym terminie dla tych przedsiębiorców 
organem ewidencyjnym, stanie się Mi-
nister Gospodarki. Od 1 lipca 2011 roku 
obowiązuje również nowy formularz 
CEIDG-1 wniosku w miejsce dotych-
czasowego formularza EDG-1. Wnio-
sek stanowi jednocześnie zgłoszenie 
do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika 
urzędu skarbowego.

Do dnia przeniesienia danych przed-
siębiorców do CEIDG organem ewiden-
cyjnym jest dotychczasowa gmina. Do 
tego czasu zmiany, zawieszenia, wzno-
wienia lub wykreślenia działalności go-
spodarczej należy zgłaszać do Ewidencji 
Działalności Gospodarczej na formula-
rzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-
RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB. Druki 
te dostępne są w siedzibie urzędu lub 

na stronie internetowej Ministerstwa 
Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/
node/13280.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działal-
ność gospodarczą po raz pierwszy (a po 
przeniesieniu danych już działających 
przedsiębiorców do CEIDG - także ci, 
którzy będą chcieli dokonać zmiany, za-
wieszenia, wznowienia lub wykreślenia 
swojego wpisu), składają wniosek o wpis 
w  Centralnej Ewidencji i  Informacji 
o Działalności Gospodarczej.

Wnioski na drukach CEIDG-1 przed-
siębiorca może złożyć na dwa sposoby:
1. W formie elektronicznej - wypełniając 

samodzielnie formularz elektroniczny, 
który jest dostępny na stronie interne-
towej www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Ministra Gospo-
darki lub za pośrednictwem elektro-
nicznej platformy usług administracji 
publicznej - i przesyłając go bezpośred-
nio do CEIDG;

2. W formie tradycyjnej – wypełniając 
formularz papierowy i  składając go   
w dowolnym urzędzie gminy.

Wniosek składany w  formie elektro-
nicznej powinien zostać podpisany 
przez przedsiębiorcę:

 – podpisem elektronicznym weryfiko-
wanym za pomocą kwalifikowanego 
certyfikatu przy zachowaniu zasad 
przewidzianych w przepisach o podpi-
sie elektronicznym lub podpisem po-
twierdzonym profilem zaufanym ePU-
AP lub podpisem osobistym, o którym 
mowa w przepisach o dowodach oso-
bistych (opcja na razie niedostępna), 
lub w inny sposób akceptowany przez 
system CEIDG umożliwiający jedno-
znaczną identyfikację osoby przesyła-
jącej wniosek.

Wniosek składany w formie papie-
rowej winien zostać:
 – podpisany osobiście przez 

przedsiębiorcę przy urzędniku przyj-
mującym wniosek po okazaniu do-
wodu osobistego lub innego doku-
mentu tożsamości albo podpisany 
przez pełnomocnika przedsiębior-
cy po okazaniu pełnomocnictwa do 
spraw związanych z  działalnością 
gospodarczą oraz dowodu osobiste-

go lub innego dokumentu tożsamości 
pełnomocnika (w przypadku, gdy peł-
nomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba 
z dalszej rodziny lub osoba obca, obo-
wiązuje opłata skarbowa w wysokości 
17 zł za złożenie pełnomocnictwa do 
akt) lub przesłany listem poleconym 
do urzędu gminy wraz z notarialnym 
potwierdzeniem własnoręczności pod-
pisu na wniosku CEIDG-1.
W przypadku wniosków w formie pa-

pierowej składanych w urzędzie gminy 
zadaniem urzędnika jest:
 – sprawdzenie tożsamości przedsiębiorcy,
 – wydanie przedsiębiorcy potwierdzenia 
przyjęcia wniosku,

 – przekształcenie wniosku papierowego 
na formę elektroniczną,

 – podpisanie wniosku  podpisem 
elektronicznym,

 – przesłanie wniosku do CEIDG 
n ajpóź n ie j  d n ia  n a s tę pnego. 
Organ gminy nie dokonuje wpisów 
w CEIDG, ponieważ nie jest organem 
ewidencyjnym.

Zaświadczenia o  wpisie w  CEIDG 
mają formę elektroniczną, a  informacje 
o przedsiębiorcy są ogólnie dostępne na 
stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

Organ gminy nie wydaje zaświadczeń 
przedsiębiorcom figurującym w CEIDG. 
Organ gminy wydaje zaświadczenia w for-
mie papierowej jedynie na żądanie tych 
przedsiębiorców, którzy zakończyli swo-
ją działalność gospodarczą przed 1 lipca 
2011 r. Zaświadczenia te podlegają opłacie 
skarbowej w wysokości 17 zł. Organy ad-
ministracji publicznej nie mogą się doma-
gać od przedsiębiorców okazywania, prze-
kazywania lub załączania do wniosków 
zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

(red)

NoWELIZaCJa uStaWy!
Od 1 lipca obowiązuje nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Od 1 lipca 2011 
roku zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl.
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Proszę się nam bliżej przedstawić.
 – Nazywam się Michał Mikołaj-

czyk, mam żonę Annę i pięcioro dzie-
ci: 4 synów i jedna córka. Troje z nich 
już się usamodzielniło, w  domu zo-
stało dwóch kawalerów. Najmłodszy 
w  tym roku zdał maturę, ukończył 
Technikum Budowlane. Chciałbym, 
aby został na „pnioka”, ale nie wiem, 
jak będzie. Wraz z  żoną prowadzi-
my gospodarstwo rolne o powierzch-
ni ok. 13 hektarów, w tym 8 ha użyt-
ków rolnych, 3 ha sadu jabłoniowego, 
ok. 1,5 ha łąki (znajduje się na Gor-
cu). W gospodarstwie domowym jest 
bydło, trzoda chlewna, trochę owiec 
oraz drobny inwentarz (kaczki, kury) 
na własne i rodziny potrzeby.

Przewodzenie Sołectwu Kamienica pod-
jął się Pan już po raz kolejny. Warto być 
sołtysem?

 – Obecnie zostałem wybra-
ny na czwartą kadencję So-
łectwa Kamienica Dolna. 
Sołectwo liczy 250 domów, 
mieszkańców ok. 1150. Jest 
to funkcja społeczna, na 
którą dostajemy niewielki 
ryczałt, ale najważniejsza 
jest współpraca z mieszkań-
cami i Samorządem Gminy, 
zwłaszcza z Wójtem i Radą 
Gminy.

Co za te 4 kadencje udało 
się zrobić?
 – Najważniejszym zada-

niem, które zostało wykona-
ne, są drogi prawie do każ-
dego osiedla, a  poza tym 
zostały wykonane mostki 
do osiedli: Zawiersze, Gro-
nie i Niwa. Został przebu-
dowany most na Zawodzie 
w osiedlu Bieńki i Lachy na 
rzece Kamienica. Położo-
no chodniki do Końca Wsi, 
zrobiono oświetlenie dro-
gi wojewódzkiej. Najwięk-
sze inwestycje, które zostały 
wykonane w moim sołectwie 
to: Szkoła Podstawowa nr 2 
w Kamienicy wraz z placem 
zabaw dla dzieci, 80% kana-
lizacji. W zeszłym roku dużo 
czasu poświęciłem projekto-
wi gazyfikacji. Zostało dużo 
wykonanych dróg do pól i la-
sów, żeby ludzie mogli doje-
chać np. po drzewo ciągni-
kami rolniczymi. Dlatego te 
drogi należało utwardzić.

Obecnie prowadzony jest projekt na 
gminny wodociąg Kamienica Dolna. 
Można powiedzieć, ze sołtys jest pośred-
nikiem pomiędzy mieszkańcami a samo-
rządem gminy i inwestorami. 

Z czego finansowane są te inwestycje?
 – Większość z budżetu gminy, a zwłasz-

cza duże inwestycje oraz ze środków so-
łectwa. Są to niewielkie ilości, dlatego 
często do tych prac włączają się miesz-
kańcy danych osiedli, którzy wykonują 
je w czynie społecznym. Bardzo się cie-
szę, że w moim sołectwie ludzie się tak 
angażują.

Jak słyszałem, za to zaangażowanie zo-
stał Pan nagrodzony przez Małopolskie 
Stowarzyszenie Sołtysów?
 – Tak się złożyło, że w 2006 r. w wybo-

rach na najlepszego sołtysa Małopolski 
(w Brzesku) zyskałem tytuł  „III Sołtys 

Małopolski”. Było to dla mnie wielkim 
zaskoczeniem i dużym wyróżnieniem. 
Moja praca społeczna i działalność soł-
tysa zostały docenione.

Przez kogo jest dzielony fundusz 
sołecki.
 – Przez Radę Sołecką.

Jak układa się Pana współpraca z Radą 
Sołecką?
 – Z Radą Sołecką współpracuje mi się 

bardzo dobrze. Spotykamy się na zebra-
niach wiejskich oraz w Urzędzie Gminy 
przy podziale środków sołeckich.

Czy te środki wystarczają?
 – Nie, jak już wspomniałem, jest to bar-

dzo mała kwota, ale dzięki dobrej współ-
pracy z Wójtem i Radą Gminy te środki 
są większe.

Sołtys na wsi jako gospodarz domu 
chyba wie najlepiej, co w trawie pisz-
czy. Co piszczy w Pana sołectwie? Z ja-
kimi problemami aktualnie borykają się 
kamieniczanie?
 – Najważniejsze jest, aby każdy miał drogę 

do swojego domu o powierzchni asfaltowej, 
chcielibyśmy też mieć salę gimnastyczną, 
świetlicę środowiskową dla dzieci, których 
na terenie naszego sołectwa brakuje. Nie 
ma także regulacji rzeki, która podczas 
wezbrania wody zagraża prawie połowie 
sołectwa. W najbliższym czasie prioryte-
tem będą: dokończenie oświetlenia, zbu-
dowanie drugiego mostu dla mieszkańców 
Zawodzia. Cieszę się, że niedługo będzie 
też rozwiązany problem śmieci, bo weszła 
nowa ustawa, która to reguluje.

Poza sołtysowaniem jest Pan radnym 
Rady Gminy Kamienica, pełniącym już 
II kadencję funkcję wiceprzewodniczą-
cego Rady. Jakie są obowiązki wypły-
wające z tej funkcji?
 – Moim głównym zadaniem jest zastępo-

wanie przewodniczącego rady. Nie mogę 
natomiast być przewodniczącym komi-
sji. Nie jestem też członkiem żadnej ko-
misji, ale bywam na nie zapraszany z gło-
sem doradczym i nie ukrywam, ze staram 
się uczestniczyć w posiedzeniach komisji.

Czym się Pan zajmuje poza sołtysowa-
niem i działalnością w Radzie?
 – Przez tydzień angażuje mnie praca 

w gospodarstwie. W wolnych chwilach 
wychodzę na Gorc i tam wypoczywam, 
zapominam o  wszystkim i  oddycham 
świeżym powietrzem, popijając wodę 
ze „Źródła smoka”. Nabieram tyle sił, że 
starcza mi na tydzień.

„Musisz żyć dla innych,  
jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”

Wywiad ze starostą dożynek 
wojewódzkich –

panem michałem 
mikołajczykiem

12 Gorczańskie Wieści  kwiecień maj czerwiec 2011

roZmoWa Z …

rozmowa z …



Proszę powiedzieć coś o sobie?
 – Jestem rodowitą zalesianką, a mąż po-

chodzi z Kamienicy. Razem z mężem 
prowadzę 9 hektarowe gospodarstwo. 
Chowamy dwie krowy, trzodę chlew-
ną, drób (króliki, kaczki, kury) głów-
nie na potrzeby naszego gospodarstwa 
agroturystycznego. 

Żyje Pani w miejscowości, w której prze-
trwała tradycja dożynkowa. Jaka jest jej 
historia?

 – Dożynki w  Zalesiu zapoczątkował 
były proboszcz ks. Stanisław Burza-
wa, ponad 20 lat temu. Pochodził z te-
renów rolniczych spod Tarnowa, znał 
więc specyfikę pracy na roli. Zaczął 
organizować dożynki dla podtrzyma-
nia tradycji zalesiańskiego folkloru. Te-
raz kontynuuje to obecny proboszcz ks. 
Kochanowicz, który przekształcił uro-
czystość w  dożynki gminne. Dożyn-
ki organizuje kolejno kilka osiedli wy-
znaczonych przez księdza. Jak na razie 

to jest jedyna miejscowość gminy Ka-
mienica, w której odbywają się dożyn-
ki, pomimo faktu, iż jest tu najuboższa 
ziemia – V, VI klasa.

Niewątpliwie Zalesie do tej pory było 
ostoją tej pięknej tradycji, być może dla-
tego powierzono Pani funkcję starościny 
dożynek wojewódzkich, które 21 sierp-
nia odbędą się w Kamienicy…
 – Byłam bardzo zaskoczona, że spotkał 

mnie taki zaszczyt. Wójt gminy poprosił 
mnie, żebym została starościną, stwier-
dzając, że będę reprezentowała nie tylko 
rolników z naszej gminy, ale również go-
spodarstwa agroturystyczne. A gdy się 
jeszcze dowiedziałam, że starostą będzie 
zamożny gazda z lepszych ziem, zgodzi-
łam się pełnić tę rolę bez wahania. 

Jak już Pani wspomniała, jest Pani 
właścicielką gospodarstwa agrotury-
stycznego. Kto może prowadzić takie 
gospodarstwo?

21 sierpnia w Kamienicy odbędą się XIII 
Dożynki Wojewódzkie, a Pan ma objąć 
funkcję starosty dożynek. Czyja to de-
cyzja? Jak Pan ją przyjął?
 – Z tego, co wiem, była to decyzja Komi-

tetu Organizacyjnego, w imieniu którego 
przyjechały do mnie trzy osoby. Począt-
kowo nie wyrażałem zgody, bo uważa-
łem, że ktoś inny powinien zostać staro-
stą, ale po dłuższej rozmowie z Wójtem, 
Przewodniczącym Rady i Przewodniczą-
cym Komisji Rolnictwa zdecydowałem 
się być starostą tych dożynek.

Co Pan sądzi o organizacji dożynek?
 – Myślę, że będzie to wielka promocja 

gminy. Kamienica jako pierwsza gmina 
w powiecie limanowskim została wybra-
na na organizowanie tej imprezy. Nasza 
gmina nie jest typowo rolniczą, ale za 
to gminą turystyczno – rolniczą. I my-
ślę, że te dożynki oddadzą nasz charak-
ter – ukierunkowanie na agroturystykę, 
turystykę, nasze dziedzictwo kulturowe 
i  regionalne. Jest u nas wiele atrakcyj-
nych miejsc dla przyjezdnych gości i tu-
rystów (gospodarstwa agroturystyczne, 
ścieżki rowerowe, szlaki konne i piesze 
po Gorcu i Beskidzie, pijalnia wód mi-
neralnych w Szczawie, deptak, Muzeum 
AK, punkty widokowe, np. Mogielica, 
Modyń. Karczma Młyn, Ośrodek Tury-
styczny Dworek Gorce, stadnina koni hu-
culskich, hodowla pstrągów, pensjonaty: 
Osada, Tulipan, Gorc, Gawra itp. Dlatego 
cieszę się, że starościną dożynek będzie 
pani, która prowadzi gospodarstwo agro-
turystyczne w Zalesiu.

Jak widzi swoje zadania przyszły staro-
sta dożynkowy?

 – U nas niestety tradycje dożynek się 
nie utrzymały. Odbywa się tylko po-
święcenie wieńców dożynkowych 
(ograbków) w święto Matki Boskiej Ziel-
nej - 15 sierpnia. Z tego, co wiem, Sta-
rostowie Dożynek są gazdami dożynek 
i wręczają chleb gospodarzom tychże 
dożynek, którymi u nas będą Marszałek 
Województwa Małopolskiego p. Marek 
Sowa, starosta Powiatu Limanowskiego 
p. Jan Puchała, oraz wójt naszej gminy 
p. Władysław Sadowski. Na początku 
podczas Mszy św. taki chleb ofiarujemy 
głównemu koncelebransowi Mszy św. 
Nad szczegółami mej roli muszę jesz-
cze popracować. 

Dziękuję Panu za rozmowę i  życzę 
udanych dożynek oraz siły do dalszej 
działalności.

M. Marek

Ziemia żywi i daje się pokochać temu, który ją uprawia

Wywiad ze starościną dożynek wojewódzkich – 

panią marią błachut
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 – Gospodarstwo agroturystyczne może 
prowadzić każdy, kto jest rolnikiem. 
Może to być dodatkowym źródłem utrzy-
mania, zwłaszcza gdy się korzysta z pro-
duktów własnego gospodarstwa, co ja sta-
ram się robić. 

Jak to się stało, że Pani zdecydowała się 
na prowadzenie agroturystyki?
 – Kiedyś moi rodzice wynajmowali po 

jednym pokoju dla gości z miasta. Gdy 
przejęłam od nich gospodarstwo, rozbu-
dowałam jadalnię, dobudowałam kolejne 
pokoje, większą kuchnie, zaplecze i tym 
sposobem wzbogaciłam ofertę naszego 
gospodarstwa.

Ile osób może u Pani przenocować?
 – Obecnie w moim gospodarstwie mogę 

przyjąć duży autokar ludzi z tym, że część 
noclegów wynajmuję u sąsiada, a wyży-
wienie jest u mnie..

Jak i czy w ogóle zmieniły się potrzeby 
gości?
 – Kiedyś przybywały całe rodziny wy-

najmując jeden pokój, a teraz to musi być 
odpowiedni standard. Pokoje z łazienka-
mi, kuchnia i zaplecze musi spełniać od-
powiednie warunki sanitarne. Teraz co-
raz częściej oprócz rodzin przyjeżdżają 
grupy zorganizowane: wycieczki, zespo-
ły, oazy czy pielgrzymki.

Dawniej rodzina przyjeżdżała na letni-
sko i był to dłuższy pobyt, nawet miesiąc 
lub dwa, teraz są to pobyty krótsze, prze-
ważnie jednotygodniowe.

Co Pani daje prowadzenie gospodar-
stwa agroturystycznego?
 – Jest to dodatkowe źródło dochodu, 

a poza tym człowiek spotyka się z róż-
nymi ciekawymi ludźmi, często zamie-
nia się to w długoletnią zażyłość, a na-
wet przyjaźń. Mam gości, którzy są co 
roku u nas od 10, 20 lat, a nawet przy-
wożą rodziny swoich dzieci, czy nowych 
znajomych. Mam wielu stałych klientów. 
Myślę, że się im tu jednak, w tym Zale-
siu podoba. Zwłaszcza gdy siadam z nimi 
przy ognisku lub kominku, a oni opowia-
dają o swoich sprawach i problemach. Na 
to zawsze trzeba mieć czas, prowadząc ta-
kie gospodarstwo, często też trzeba pew-
nych spraw nie widzieć i nie słyszeć, bo 
ludzie taki wyjazd traktują jako odskocz-
nię od codziennych obowiązków.

A  kiedy, goście odwiedzają Panią 
najliczniej?
 – W lecie nie narzekam, gdyż moi goście 

poza ciszą i spokojem mają możliwość 
wyjeżdżania do Szczawnicy, na basen 

do Limanowej, jak również do innych 
atrakcyjnych miejscowości, mogą cho-
dzić szlakami turystycznymi na Mogie-
licę i Modyń. Gorzej jest zimą, ponieważ 
nie ma w pobliżu wyciągu narciarskiego 
(mógłby być np. na Mogielicy), żyję na-
dzieją, że kiedyś taki powstanie.

wiemy, co przyciąga do Pani gości, a co 
jeszcze poza tym oferuje Pani w swoim go-
spodarstwie agroturystycznym?
 – Jak wspomniałam, oprócz standardu 

w pokojach na pewno podstawą jest do-
bra, tradycyjna kuchnia przygotowana 
z własnych produktów: mięso, sery, jaj-
ka, masło itp. gotowanie potraw regio-
nalnych, grill, miejsce na ognisko, nowo 
wybudowany szałas. Obecnie można 
wszędzie dojechać. Natomiast dla dzieci 
największą atrakcją są zwierzęta z nasze-
go gospodarstwa. Często dzieci z miasta 
podchodzą do krowy, dotykają, sprawdza-
jąc, czy jest to krowa prawdziwa.

W jaki sposób reklamuje Pani swoje go-
spodarstwo agroturystyczne?
 – Największą reklamą są sami goście 

– przekazując innym informacje o nas, 
przywożąc swoich znajomych, poza tym 
mam w Internecie swoją stronę www.
agroturystyka–zalesie.emeteor.pl

Choć źródła wolności wypływają m.in. 
z bogatej polskiej tradycji i umiłowa-
nia polskiej ziemi, dziś wielu o tym za-
pomina. Zniechęca się do ziemi, zanie-
dbuje gospodarstwo, nie żyje tradycją, 
zapomina o korzeniach. Co Pani o tym 
sądzi?

 – Trzeba tradycję podtrzymywać. Świat 
współczesny, który odchodzi w kierun-
ku komputerów, telewizji jest zagroże-
niem dla człowieka. Gdy ci ludzie przy-
jeżdżają do nas, mają ciszę i  spokój, 
wyczuwają także naturalność naszych 
obyczajów.

To czego nam i Pani do szczęścia dziś, 
brakuje?
 – Urozmaiconej bazy turystycznej, wy-

ciągu narciarskiego, kąpieliska. Turyści 
często pytają i chcą zakupić produkty na-
turalne, takie jak, chleb, jaja sery, oscyp-
ki Bardzo często, żeby zakupić produkty 
regionalne czy pamiątki, muszą jechać do 
Zakopanego.

Dziękuję za rozmowę i życzę, by rola do-
żynkowej starościny dala Pani dużo sa-
tysfakcji i była dobrą promocją naszej 
gminy.

M. Marek

W  kwietniu br. w  Kamie-
nicy odbył się odbiór chod-
nika wykonanego w  ciągu 
drogi powiatowej Limanowa 
- Kamienica.

Wykonawcą tego zadania była firma – 
Usługi Budowlane i  Wykopy Ziemne 
– Aleksandra Masiarza z  Kamienicy. 
Głównym  inwestorem  budowy chod-
nika  była Gmina Kamienica,  a Powiat 
Limanowski partycypował w kosztach 
z udziałem 50% / 50%.

Długość zrealizowanego chodnika  to 
210 mb, a wartość całkowita zadania  to 
ponad 108 tys. zł.

W  odbiorze chodnika uczestniczy-
li: Władysław Sadowski – Wójt Gminy 
Kamienica, Marek Urbański – Dyrek-
tor PZD Limanowa, Stanisław Kulig  -  
Sołtys wsi Kamienica, Ryszard Świąder  
– inspektor nadzoru, Aleksandra Ma-
siarz - przedstawiciel wykonawcy.

Realizacja przedmiotowego zada-
nia w znacznym stopniu poprawi este-
tykę tego miejsca, a przede wszystkim 
przyczyni się do zwiększenia bezpie-
czeństwa pieszych mieszkańców jed-
nego z  największych osiedli mieszka-
niowych w  miejscowości Kamienica 
– osiedla Pierzgi (lewa strona jezdni od 
mostu na  rzece Kamienica w kierunku 
oś. Pierzgi).

Źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Limanowej

budowa chodnika 
w Kamienicy 
zakończona
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7 czerwca w  Zespole szkół nr 1 
w Limanowej odbyło się otwarcie 
pracowni dydaktycznych: pracowni 
hotelarskiej, pracowni kosztorysowa-
nia i  techniki budowlanej, pracowni 
gastronomicznej a także sali obsługi 
konsumenta. nowoczesne pracow-
nie to efekt projektu pn. „Moderniza-
cja kształcenia zawodowego w Mało-
polsce” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu społecznego.

Część oficjalna miała miejsce w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Li-
manowej. Przybyłych gości przywi-
tał  Eugeniusz Bogacz Dyrektor Szkoły. 
W swoim wystąpieniu wspominał o isto-
cie rozwoju młodego człowieka i o pożyt-
ku, który wynika z   nowych inwestycji 
szkoły. Dyrektor mówił również o tym, 
że młodzież coraz częściej wybiera za-
sadnicze szkoły zawodowe lub techni-
ka, które dają zawód. Podkreślił też, że 
niniejsze pracownie pomogą młodym 
ludziom doskonalić swoje umiejętności 
oraz zdobyć nowe, korzystając z najno-
wocześniejszych rozwiązań.

„(...) Baza dydaktyczna Zespołu Szkół nr 1 
w Limanowej została doposażona m.in. w kom-
putery, tablice interaktywne, tyczki geodezyj-
ne, niwelatory optyczne, ladę barową, przybory 
kuchenne, profesjonalny ekspres do kawy – in-
formował Dyrektor ZS nr 1 Eugeniusz 
Bogacz - Nowe pracownie mają wyposażenie, 
których nie powstydziłaby się wysokiej klasy 
restauracja czy hotel. Łączny koszt zakupione-
go sprzętu to ponad 187 tys. zł. Młodzież Ze-
społu Szkół do roku 2014 będzie uczęszczać na 
kursy zawodowe, np. barmański, kelnerski, ca-
rvingu czy kosztorysowania. Nowoczesne pra-
cownie: budowlana, kosztorysowania, hotelar-
ska, gastronomiczna oraz atrakcyjne kursy to 
efekt realizowanego projektu pn. >Moderni-
zacja kształcenia zawodowego w Małopolsce< 
współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego.(...)”. 

Źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Limanowej

W  tym roku Powiat Limanowski za-
jął  I miejsce i tytuł - NAJLEPSZY PO-
WIAT W  2010 ROKU, a  tym samym 
otrzymał Platynową Płytę Chodnikową, 
którą  w trakcie uroczystości odebrali Jan 
Puchała Starosta Limanowski   i Marek 
Urbański Dyrektor Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Limanowej.

(…)Myślę, że Powiat Limanowski po raz ko-
lejny udowodnił, że jest w ścisłej czołówce jeśli 
chodzi o inwestycje drogowe. Jest to nasz kolejny 
spektakularny sukces, ponieważ na przestrze-
ni ostatnich trzech lat odnotowaliśmy progre-
sję o ponad 300 % w inwestycjach drogowych. 
W samym 2010 roku wybudowaliśmy po-
nad 18 km chodników za kwotę 11 220 000 
zł i 77 km poboczy o średniej szerokości 0,75 
mb za kwotę 723 tys. zł (…) – mówił Staro-
sta Limanowski Jan Puchała(…)Bardzo się 
cieszę, że otrzymaliśmy Platynową Płytę i tytuł – 
Najlepszy Powiat w 2010 roku, ponieważ dzięki 
temu wiemy, że nasze działania są dostrzegane 
nie tylko na terenie powiatu limanowskiego, ale 
również Małopolsce. Oczywiście mamy świa-
domość dalszych potrzeb w tym zakresie, dla-
tego idąc z duchem czasów zdecydowaliśmy się 
na zastosowanie także nowoczesnych urządzeń 
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, mam tu na myśli montaż barier 

energochłonnych o łącznej długości ponad 5000 
mb, czy niekonwencjonalne przejścia dla pie-
szych wraz z sygnalizacją świetlną, oraz pasa-
mi akustycznymi z masy grubowarstwowej. (…)

I Miejsce: PLATYNOWA PŁYTA 
CHODNIKOWA
POWIAT LIMANOWSKI za wybudo-
wanie 0,15 mb chodnika na 1 mieszkańca 
powiatu - całkowity koszt inwestycji po-
niesionych na budowę chodników i pobo-
czy wyniósł 11 220 000 zł.

II Miejsce: ZŁOTA PŁYTA 
CHODNIKOWA
POWIAT CHRZANOWSKI za wybu-
dowanie 0,09 mb chodnika na 1 miesz-
kańca powiatu, całkowity koszt inwesty-
cji poniesionych na budowę chodników 
i poboczy wyniósł 5 999 758 zł.

III Miejsce: SREBRNA PŁYTA 
CHODNIKOWA
POWIAT BOCHEŃSKI za wybudowa-
nie 0,06 mb chodnika na 1 mieszkańca 
powiatu, całkowity koszt inwestycji po-
niesionych na budowę chodników i po-
boczy wyniósł 4 881890 zł.

Źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Limanowej

Po raz kolejny powiat limanowski 
najlepszy!
29 czerwca br. w siedzibie stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Małopolski odbyło się uroczyste wręczenie tytułów w ramach 
„Konkursu Bezpieczne Drogi w Małopolsce - Budujemy Chod-
niki i Ścieżki Rowerowe”. 

O tym warto wiedzieć

modernizacja 
kształcenia 
zawodowego 
w małopolsce
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Przez pół roku 
Polsk a  będ z ie 
przewodzić Unii. 
To wielka szansa 
na promocję na-
szego kraju i  na 
w n ies ien ie  do 
UE naszej wi-
zji wspólnoty. To 
ostatni moment, 

zdaniem Klubu Prawo i  Sprawiedli-
wość, aby m.in. zabezpieczyć w budże-
cie UE na 2014-2020 zrównanie dopłat 
bezpośrednich dla polskich rolników. 
Trzeba również wynegocjować i stwo-
rzyć przepisy i warunki do pobierania 
dopłat dla posiadaczy lasów za pochła-
nianie CO2.

Nadzieja w łupkach
Wizyta Prezydenta USA Baracka Oba-
my podyktowana była m.in. troską o los 
inwestycji firm amerykańskich, któ-
re prowadzą wiercenia i  szukają gazu 

łupkowego. Licencje na poszukiwanie 
gazu są już rozdane (sprzedane za sym-
boliczne kwoty), a jego szacunkowe za-
soby wystarczyłyby dla Polski na 300 
lat. Pozostaje pytanie, czy lobby gazu 
ziemnego nie okaże się silniejsze i nie 
wstrzyma prac nad eksploatacją tego 
źródła energii. 

Niektóre poczynania rządu w tle 
bieżącej dyskusji o prawach 
i przywilejach. 
Wśród zaostrzonej rywalizacji klubów 
parlamentarnych o priorytety i poparcie 
społeczne odbywa się nieustanna mody-
fikacja przepisów prawa, co jest podsta-
wową domeną Sejmu.

Rząd szuka oszczędności i tnie wydat-
ki. Tak jak dwa lata temu wszystkiemu 
winien był kryzys na rynkach finanso-
wych, obecnie wrogiem nr 1 jest dług pu-
bliczny (ponad 750 mld), z  tego ponad 
300 mld wygenerowano w obecnej ka-
dencji rządów PO-PSL. Kryzys minął, 

ale dług dopóki nie zostanie spłacony, 
stanie się na lata kulą u  nogi naszego 
Państwa.

Tym rząd stara się tłumaczyć brak 
możliwości zmniejszenia akcyzy na pa-
liwa pomimo wysokiej ich ceny. To rów-
nież ma być powodem, dla którego już 
2 mln mniej osób korzysta z zasiłku ro-
dzinnego, bo zamrożono próg docho-
dowy. Podniesiono VAT. Zabrano część 
zasiłku pogrzebowego. Odebrano stu-
dentom możliwość studiowania bez-
płatnie drugiego kierunku. Ograniczono 
o 17,6 mld zł rocznie składkę przekazy-
waną na emerytury dla 15 mln pracują-
cych osób. 

Widać, że nie ma takiej rzeczy, przed 
którą cofnie się rząd PO-PSL, jeśli za-
braknie mu pieniędzy.

Z poważaniem 
Poseł na Sejm RP – Wiesław Janczyk

W  myśl znoweli-
zowanych przepi-
sów mieszkańcom 
gmin będzie przy-
sługiwała inicjaty-
wa przeprowadze-
nia referendum, 
w  którym będą 
mogli oni opowie-
dzieć się za doko-

naniem zmian jej kształtu terytorialnego. 
W ten sposób wyrażją też wolę odłącze-
nia się od dotychczasowej gminy i utwo-
rzenia nowej.

Uprawnień do organizowania takich 
referendów ustawa nie daje organizacjom 
społecznym ani terenowym strukturom 
partii politycznych - z  taka inicjatywą 

może natomiast wystąpić grupa 15 oby-
wateli, ale pod propozycją musi zebrać 
10% podpisów z terenu, na którym refe-
rendum ma się odbyć. Po jego zakończe-
niu na radzie gminy spocznie obowią-
zek wystąpienia z wnioskiem do Rady 
Ministrów o utworzenie, połączenie czy 
podział jednostki - zgodnie z rezultatem 
głosowania.

Jednak, mimo iż referendum wyraź-
nie wskazuje preferencje mieszkańców, 
nie obliguje Rady Ministrów do podję-
cia decyzji - w przypadku kiedy powsta-
jąca gmina byłaby mniejsza od najmniej-
szej gminy w Polsce pod względem liczby 
mieszkańców. Nie dokona też zmiany, je-
śli w jej wyniku miałaby powstać gmi-
na o dochodach na jednego mieszkańca, 

mniejszych niż najniższe w kraju. - Ogra-
niczenia te będą stanowić barierę zapo-
biegającą nadmiernemu rozdrobnieniu 
podstawowych jednostek samorządu. 
Wprowadzony został także. taki sam jak 
w ustawie o referendum lokalnym, wy-
móg 30 - procentowej frekwencji i poło-
wy głosów oddanych za zmianą teryto-
rialną gminy.

Poseł Bronisław Dutka

Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionlanej 

www.bronislawdutka.pl

Czy powstanie uzdrowisko w Szczawie?

Polska bardziej widoczna 
w Europie i na Świecie
Świat po raz kolejny mówił o Polsce w związku z beatyfikacją naszego wielkiego rodaka Jana 
Pawła II. Przeżywaliśmy wspaniałe, wzniosłe chwile jak za czasów słynnego pontyfikatu. Rzym 
i jego ulice przez kilka dni znowu były miejscem spotkań pielgrzymów z całego świata.

Znowelizowana ustawa o uzdrowiskach powinna ułatwić utworzenie uzdrowiska w szczawie. Jeśli 
jednak będzie opór, to znowelizowana ustawa o podziale granic gmin daje możliwość mieszkańcom 
szczawy oddzielenia się od Gminy Kamienica i utworzenie własnej gminy, a następnie uzdrowiska.
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Pomimo krótkie-
go stażu parla-
mentarnego (objął 
mandat jesienią 
ub.r.) poseł Tade-
usz Patalita jest 
bardzo aktywny 
w Sejmie i w swo-
im okręgu wybor-
czym. Jako były 

wójt gminy Mszana Dolna (dla gmi-
ny pracował 20 lat!) najlepiej się czuje 
w sprawach samorządowych. 

Dlatego poseł Patalita zapisał się 
w Sejmie do komisji ochrony środowi-
ska, zasobów naturalnych i leśnictwa (na-
leży też do komisji mniejszości narodo-
wych, co wynika z zainteresowań posła 
Wschodem). 

Jednym z pierwszych wystąpień sej-
mowych naszego parlamentarzysty było 
zapytanie poselskie w sprawie dofinan-
sowania projektów wodno-ściekowych 
w  gminach, dla których tzw. aglome-
racja wodno-ściekowa nie przekracza 
2 tys. osób. Reakcja była natychmiasto-
wa. Minister Środowiska obiecał zmia-
nę przepisów, które dyskryminowały 

małe, wiejskie gminy, szczególnie w te-
renie górzystym, gdzie zabudowa jest 
rozproszona i  trudno poprowadzić ko-
lektor główny. 

Poseł Patalita zaangażował się rów-
nież w obronę zagrożonych likwidacją 
placówek terenowych Poczty Polskiej 
na Limanowszczyźnie, Sądecczyźnie 
i w Gorlickiem, bo urząd pocztowy to 
nie tylko wygoda dla ludzi, ale również 
znak obecności państwa polskiego. Tak 
samo Patalita bronił istnienia Inspektora-
tu ZUS z szeroka agendą w Limanowej, 
aby mieszkańcy powiatu nie musieli od-
bywać uciążliwych wędrówek do stolicy 
sąsiedniego powiatu. 

Patalita nie zapomniał o ludziach do-
tkniętych ubiegłoroczną powodzią. Spro-
wadził wojewodę małopolskiego Stani-
sława Kracika na osuwisko w Kasince 
Małej i Mszanie Dolnej. Pamięta rów-
nież o  sportowcach z  LKS „Śnieżni-
ca” Kasina Wielka. Pomimo iż nie jest 
już włodarzem gminy Mszana Dolna, 
to nie poniechał projektu budowy Cen-
trum Narciarstwa Klasycznego w Kasi-
nie Wielkiej. 

Jest zdyscyplinowanym, lojalnym po-
słem Platformy Obywatelskiej, ale w gło-
sowaniach sejmowych dotykających 

sfery światopoglądowej zachowuje nie-
zależność i  suwerenność. Tak było na 
przykład podczas niedawnego głosowa-
nia poprawki Senatu, zakazującej po-
wierzanie homoseksualistom wycho-
wywania dzieci i pełnienia roli rodziny 
zastępczej. – W gospodarce jestem liberałem, 
ale jeśli chodzi o  rodzinę, to jestem konser-
watystą i tu nikt mnie do niczego nie zmusi, 
nie mogę głosować wbrew sumieniu – mówi 
twardo poseł Patalita. 

Słowem - wszędzie go pełno. Poseł an-
gażuje swoimi wystąpieniami ministrów 
i włodarzy Małopolski. Ludzie to widzą. 
Na brak zaproszeń reprezentant ziemi za-
górzańskiej w polskim parlamencie nie 
narzeka. Podczas weekendów poseł Pata-
lita potrafi obsłużyć kilkanaście spotkań 
o różnym charakterze. Trafia do różnych 
środowisk. Dobrze się czuje z druhami 
z ochotniczych straży pożarnych, wśród 
pań z kół gospodyń wiejskich, na szkol-
nym przeglądzie artystycznym, ale i na 
spotkaniu biznesmenów w Limanowej, 
czy w Nowym Sączu.

Kurek Bernadetta 
Dyrektor Biura Poselskiego

Posła tadeusza Patality wszędzie pełno, 
najlepiej się czuje w sprawach samorządowych

Konkretny i skuteczny

PROGRAM

Sobota – 20 sierpnia 2011 r.
KOŚCIÓŁ „PARTYZANCKI”
godz. 18.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny
godz. 19.15 – Spotkanie partyzanckie przy ognisku

Niedziela – 21 sierpnia 2011 r.
PLAC PRZY POMNIKU OFIAR 
godz. 8.45 – Zbiórka
godz. 9.00 – Apel poległych i złożenie wieńców
godz. 9.45 – Przemarsz do kościoła

KOŚCIÓŁ „PARTYZANCKI” 
godz. 10.00 – Msza św. w intencji poległych, zmarłych 
i żyjących żołnierzy 1 PSP AK

Po Mszy św. – zwiedzanie muzeum 1PSP AK
(red)

W imieniu Żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej i Władz Samo-
rządowych serdecznie zapraszamy na doroczną uroczystość odpustową, która odbędzie się 
w dniach 20 – 21  sierpnia 2011 r. w szczawie.
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Historycznie rzecz ujmując, trwałe użyt-
ki zielone powstały na siedliskach pole-
śnych i swój obecny kształt i bogactwo 
przyrodnicze zawdzięczają prowadzonej 
gospodarce pasterskiej.  Łąki i pastwiska 
poza tym, że dostarczają najtańszej, war-
tościowej i bogatej w mikroelementy pa-
szy dla  zwierząt, mają również ogromne 
znaczenie ekologiczne.   Produkują tlen 
(dziennie około 100 kg z hektara) i nasy-
cają powietrze parą wodną, o czym wie 
każdy, kto kiedykolwiek chodził po łące.  
Gęsta sieć korzeni roślin łąkowych chro-
ni również strukturę gleby przed erozją 
wodną i wietrzną. Co szczególnie waż-
ne w czasach, gdy grożą nam gwałtowne 
zjawiska pogodowe, trwałe użytki zielo-
ne są naturalnym zbiornikiem retencyj-
nym mogącym przyjąć nadmiar deszczu 
w przypadku dużych opadów i oddawać 
wodę powoli w okresie suszy. Są środowi-
skiem życia wielu gatunków  rośli, zwie-
rząt i mikroorganizmów, z istnienia tego 
mikrokosmosu nie zawsze zdajemy so-
bie sprawę. 

Niestety, bogactwo przyrodnicze trwa-
łych użytków zielonych jest zagrożone.  
W zależności od warunków degradacja 

może przebiegać w dwóch kierunkach.  
Jednym z nich jest postępująca intensy-
fikacja produkcji:  zwiększanie dawek na-
wozów,  wczesne koszenie i zwiększanie 
liczby pokosów.  Zwiększanie nawożenia 
faworyzuje jedne gatunki roślin co z kolei 
prowadzi do wyparcia innych gatunków 
(szczególnie dwuliściennych).  Prowadzi 
to utraty bogactwa przyrodniczego,   na 
zachodzie Europy widzimy intensywne 
łąki, na których żyje jedynie kilka gatun-
ków roślin. Na naszych łąkach ekstensyw-
nych często gatunków tych jest kilkadzie-
siąt.  Innymi czynnikami degradującymi 
łąki są: zwiększenie częstotliwości kosze-
nia  (jako pierwsze giną  rośliny późno 
kwitnące) oraz nadmierna mechanizacja.  
Drugi rodzaj zagrożeń, częściej spotykany 
w Polsce, związany jest  z zaprzestaniem 
koszenia lub wypasu, zwłaszcza na dział-
kach położonych w trudnym terenie lub 
w znacznej odległości od gospodarstwa. 
Wiele półnaturalnych trwałych użytków 
zielonych swój stan zawdzięcza właśnie 
zrównoważonej działalności rolniczej, gdy 
ta działalność z różnych powodów zostaje 
przerwana, na miejsce traw wchodzi  ro-
ślinność wysoka, a ostatecznie po latach 

pojawia się las.   Właśnie ten proces po-
wodował zarastanie bardzo cennych pod 
względem przyrodniczym i krajobrazo-
wym polan beskidzkich.

Jak widać, zarówno zbyt intensywna 
gospodarka, jak i całkowite zaprzestanie 
działań pociąga za sobą opłakane skutki. 
W przypadku bardzo cennych użytków 
przyrodniczych konieczne jest prowa-
dzenie działań ochronnych opartych na 
stosowaniu opóźnionych terminów i wła-
ściwych technik koszenia oraz na zrów-
noważonym wypasie.  Koszty tych zabie-
gów ponoszone przez rolników zwracane 
są w programach rolno środowiskowych, 
a konkretnie w ramach pakietu ochrona 
zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk 
przyrodniczych. Pakiet ten przeznaczo-
ny jest do stosowania na łąkach i pastwi-
skach wyjątkowo cennych pod względem 
przyrodniczym. Rolnik, który decyduje 
się na wybór tego pakietu, zobowiązany 
jest do dbania o zachowanie stanu przy-
rodniczego, a w szczególności do ochrony 
siedlisk ptaków. W przypadku tych pa-
kietów konieczna jest wcześniejsza oce-
na siedliska przez eksperta ornitologa lub 
botanika. Kwalifikowane będą jedynie bo-
gate, półnaturalne zbiorowiska użytkowa-
ne od wielu lat jako trwałe użytki zielo-
ne.  Koszty oceny siedliska zwracane będą 
wraz z pierwszą dotacją rolno środowi-
skową jako koszty transakcyjne (zgodnie 
z limitem).

Witold Ćwikowski - PZDR Limanowa

rola trwałych użytków zielonych
Trwałe użytki zielone zajmują w naszym województwie ponad 30% 
powierzchni użytków rolnych i są ważnym, choć przez niektórych 
niedocenianym elementem krajobrazu rolniczego Małopolski. 
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Najważniejsze z nich zapisane są w usta-
wie o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 
2003 r. oraz rozporządzeniach ministe-
rialnych i  dotyczą: ewidencjonowania 
zabiegów, okresowego badania opryski-
waczy, przestrzegania stref ochronnych, 
ukończenia szkoleń w zakresie stosowa-
nia środków ochrony roślin.

Ewidencjonowanie zabiegów 
ochrony roślin
Przepisy ustawy o ochronie roślin na-
kładają na właścicieli gospodarstw rol-
nych obowiązek prowadzenia ewidencji 

zabiegów wykonywanych przy użyciu 
środków ochrony roślin. Ustawa naka-
zuje podanie terminu zabiegu opryski-
wanej rośliny, powierzchni upraw obję-
tych ochroną, miejsca wykonania zbiegu 
oraz nazwy i dawki zastosowanego środ-
ka ochrony roślin. Ewidencję zabie-
gów ochrony roślin należy przechowy-
wać przez okres 2 lat od dnia wykonania 
zabiegu.

okresowe badania opryskiwaczy
Przepisy ustawy o ochronie roślin na-
kazują, aby opryskiwacze używane do 

środków ochrony roślin były badane 
w odstępach nie dłuższych niż 3 lata 
pod kątem ich sprawności technicznej. 
Badania te prowadzone są przez spe-
cjalistyczne jednostki organizacyjne 
(stacje kontroli opryskiwaczy) upoważ-
nione przez wojewódzkie inspektoraty 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa. 

Podczas inspekcji opryskiwacza wy-
krywane są usterki zwykle trudne do 
stwierdzenia przez użytkownika sprzę-
tu. Mogą być usunięte na miejscu tak, aby 
opryskiwacz był w pełni sprawny.

Przestrzeganie stref 
ochronnych
Ustawa o ochronie roślin nakłada także 
obowiązek zachowania podczas przepro-
wadzania zabiegów chemicznych odpo-
wiedniej odległości od dróg publicznych 
oraz obszarów wrażliwych. W przepi-
sach ustawy określa się, że miejsce stoso-
wania środków ochrony roślin powinno 
być oddalone co najmniej 5 m od krawę-
dzi jezdni dróg publicznych, z wyłącze-
niem dróg publicznych zaliczanych do 
kategorii dróg gminnych oraz powiato-
wych, i o co najmniej 20 m od pasiek, 
plantacji zielarskich, rezerwatów przy-
rody, parków narodowych, stanowisk ro-
ślin objętych ochrona gatunkową, wód 
powierzchniowych oraz od granicy we-
wnętrznego terenu ochrony strefy po-
średniej ujęć wody.

Określone w tym zapisie odległości na-
zywane są strefami ochronnymi lub bu-
forowymi, a ich zabezpieczenie ma na 
celu ochronne wymienionych obiektów 
przed skażeniem powstającym w wyni-
ku znoszenia cieczy użytkowej podczas 
zabiegu. Środki ochrony roślin na terenie 
otwartym stosuje się jeżeli prędkość wia-
tru nie przekracza 3m/s. Środki ochrony 
roślin zaliczane do bardzo toksycznych 
lub toksycznych dla człowieka mogą na-
bywać wyłącznie osoby , które ukończy-
ły szkolenie w zakresie stosowania środ-
ków ochrony roślin i posiadają aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu tego szkole-
nia. Również zabiegi przy użyciu środ-
ków ochrony roślin w produkcji rolnej 
i leśnictwie mogą być wykonywane przez 
osoby , które ukończyły wyżej wymienio-
ne szkolenie. Zaświadczenia o ukończe-
niu szkolenia zachowują ważność przez 
okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia. 
Szkolenia organizowane są przez Powia-
towe Zespoły Doradztwa Rolniczego Ma-
łopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Karniowicach.

Witold Ćwikowski - PZDR Limanowa

obowiązki rolników wynikające 
z ustawy o ochronie roślin
Środki ochrony roślin wpływają na środowisko i zdrowie ludzi. 
stosowanie środków ochrony roślin jest regulowane przez coraz 
bardziej rygorystyczne przepisy. 
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23 maja we wszystkich polskich para-
fiach, w tym również w naszej gminie, 
wierni uczestniczyli w  Święcie Ciała 
i Krwi Pańskiej poprzez udział w uro-
czystej Mszy św. i procesji do czterech 
ołtarzy, wysławiając chwałę Pana. 

W  niedzielę (29 maja) z  okazji Dnia 
Dziecka w Kamienicy odbył się Festyn 
Parafialny. Bogaty program artystyczny, 
konkursowe zmagania, zabawy dla dzieci 
i serwowane kulinaria to tylko niektóre 
atrakcje tego dnia. Na scenie. wystąpiły 
między innymi: Zespół „Gronicki”,   
Dziecięcy Zespół “Flażolety”, Dziecięcy 
Zespół Regionalny „Zasadnioki”, Lam-
bada”, „Cyrwone Korole”, „Jare Żytko”.   
Zebrani mogli też oglądać ciekawe przed-
stawienie „Cyganeczki” w  wykonaniu 
DSM, a na koniec wysłuchać koncertu 
zespołu „Whisky”. 

Dochód z  tegorocznego festynu 
przeznaczony jest na dofinansowanie 
wyjazdu 50 dzieci do Zakopanego oraz 
działalność grupy młodzieżowej.

S. Faltyn

Dzień Bożego Ciała to okazja 
do publicznego wyznania wiary 
w Chrystusa, oddania mu czci 
i podziękowania za łaski.

boże Ciało

Festyn 
Parafialny
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Spośród 30 chórów z całej Polski zgło-
szonych na festiwal komisja artystyczna 
konkursu zakwalifikowała do finałowych 
przesłuchań 26 chórów, a wśród nich Chór 
im. bł. Edmunda Bojanowskiego z Parafii 
Przemienienia Pańskiego w Kamienicy 
pod dyrekcją s. Barbary Gawełdy.

Kamieniccy chórzyści wykonali nastę-
pujące utwory:
•  „Trisagion 1”- opr. A. Bujnowski OP
•  „Stabat Mater” – Z. Kodaly 
• „Ogrodzie Oliwny” – J. Łaś
• „Miserere Dei” – A. Lotti

Uczestników oceniało jury w skła-
dzie: ks. dr Wiesław Hudek (prze-
wodniczący), prof. dr hab. Mirosława 

Knapik, dr Aleksandra Maciejczyk, 
dr Joanna Glenc oraz mgr Zofia Mań-
ka-Błaszczyk (dyrektor żorskich szkół 
muzycznych).

Koncert Chóru im. bł. Edmunda Bo-
janowskiego spotkał się z wielkim en-
tuzjazmem słuchaczy, wysoką oceną ju-
rorów i zdobyciem III miejsca.

Przegląd zaszczycili swoim honoro-
wym patronatem: Jego Ekscelencja ks. 
Arcybiskup Damian Zimoń – Metro-
polita Katowicki, ks. bp. Tadeusz Szur-
mam – zwierzchnik Diecezji Katowic-
kiej kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
oraz Prezydent Miasta Żory – Waldemar 
Socha.

Sukces Chóru
9 kwietnia 2011 r. w Żorach 
odbył się VII Ogólnopolski 
Festiwal Chórów Kościelnych 
Pieśni Pokutnej i  Pasyjnej 
Metropolii Górnośląskiej.
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Ksiądz Jan Betlej pochodzi z Pustkowa koło 
Dębicy. Ma trzy siostry i  jednego brata, któ-
ry jest również księdzem. Po ukończeniu LO 
w Dębicy wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie. Po święceniach ka-
płańskich przez trzy lata pracował w parafii 
Piotrkowice koło Tuchowa. W roku 1989 wy-
jechał do pracy misyjnej w Kongo Brazzaville 
(Afryka), gdzie przebywał przez 10 lat. Po po-
wrocie do Polski przez niecały rok był kateche-
tą w parafii Tymowa. Kolejnym etapem jego 
duszpasterskiej posługi było Lourdes (Fran-
cja), gdzie pracował przez 6 lat. Od 19 sierpnia 
2006 r. jest proboszczem kamienickiej parafii.

Najważniejszym akcentem dnia była 
uroczysta Msza św. . W Eucharystii dzię-
kowano za dar 25 lat kapłaństwa i pro-
szono o łaski dla pasterskiej misji Jubi-
lata. Uroczystość zgromadziła wiernych, 
wśród których znaleźli się przedstawicie-
le samorządu Gminy Kamienica, Rady 
Parafialnej, rodziny, sióstr zakonnych 
oraz licznie przybyłych parafian.

Księdzu Proboszczowi życzymy 
licznych łask na dalsze lata posługi 
kapłańskiej.

S. Faltyn

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa  
ks. proboszcza Jana betleja
W niedzielę 3 lipca br. kamienicki proboszcz ksiądz Jan Betlej 
obchodził 25 rocznicę święceń kapłańskich.
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Droga mojego życia rozpoczęła się 
7 stycznia 1986 r. w Ustrzykach Dol-
nych (województwo podkarpacie), 
gdzie przyszedłem na świat. Niedługo 
potem razem z rodzicami przenieśli-
śmy się do Zalesia, które od tego mo-
mentu stało się moją rodzinną wioską. 
W Zalesiu chodziłem do szkoły pod-
stawowej. Na skutek reformy oświaty 
edukację kontynuowałem już w gim-
nazjum, z czego pierwszy rok w Zblu-
dzy, dwa kolejne – w Kamienicy. Dla-
tego też zalesianie urodzeni w roku ’86 
(jest nas 19 osób) mogą się poszczycić 
tym, że pobierali naukę na terenie pra-
wie całej Gminy Kamienica. Po gim-
nazjum przyszedł czas na I Liceum 
Ogólnokształcące w Limanowej. I pew-
nie, jak dla większości osób w wieku 16 
– 19 lat, tak i dla mnie był to czas zasta-
nawiania się nad swoim życiem. Stara-
łem się odpowiedzieć sobie na pytanie 
o to, czemu warto w życiu się poświę-
cić. Odpowiedzi często szukałem u tro-
nu Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, 
gdzie czasami przed lekcjami, czasami 
po, razem ze znajomymi zatrzymywałem 
się na chwilę modlitwy. Trzeba przyznać, 
że nasza ziemia limanowska, kamienicka 
otulona jest płaszczem opieki Pani Lima-
nowskiej. Na pewno niejedna i niejeden 
z nas doświadczył tego w swoim życiu. 
Bo jak mówi jedna z piosenek religijnych: 
„Jeśli masz chwile smutne w swym życiu, po-
wierz się Matce…”.

Przyznam, że podjęcie decyzji o wstą-
pieniu do seminarium duchownego nie 
przyszło mi łatwo. Biłem się z myślami 

niemal półtorej roku. Moi najbliżsi wy-
raźnie widzieli, że coś mnie gryzie. Wąt-
pliwości było wiele. Kiedy jednak podją-
łem decyzję, że idę za tym niepokojącym 
płomieniem, który znalazł sobie schro-
nienie w moim sercu, wtedy niemal jak 
ręką odjął, doświadczyłem wewnętrzne-
go spokoju.

W ten sposób wstąpiłem do semina-
rium w roku 2005, w roku, kiedy odcho-
dził od nas Jan Paweł II, dzisiaj już bło-
gosławiony. Dlatego też, razem z innymi 
klerykami, obraliśmy go jako naszego 
patrona. Chcieliśmy uczyć się od niego 
tej miłości do Boga, która pozwala spoj-
rzeć na drugiego człowieka oczami Bożej 
miłości. Chcieliśmy razem z nim uklęk-
nąć przed powołaniem kapłańskim, któ-
re ostatecznie jest darem i tajemnicą… 

Jest rok 2011. Nasze przygotowanie 
do kapłaństwa dobiegło końca. I można 

powiedzieć, że dostaliśmy z tej oka-
zji od Pana Boga i  Kościoła pięk-
ny prezent. Sługa Boży Jan Paweł 
II, nasz patron, został wyniesiony na 
ołtarze niespełna miesiąc przed na-
szymi święceniami. Jest to w pierw-
szym rzędzie powód naszej wielkiej 
radości. Lecz ta wyjątkowa beatyfika-
cja została nam nie tyle dana, co za-
dana. Bo rodzi ona jeszcze mocniej-
sze zobowiązanie do wpatrywania się 
w przykład świętości naszego kocha-
nego Ojca Świętego i naśladowania go 
na co dzień. A wiemy doskonale, że 
Jan Paweł II poprzeczkę zawsze sta-
wiał wysoko.

Stoję dopiero na początku drogi. 
Przede mną pierwsze wakacyjne zastęp-
stwa, pierwsza parafia. Ale z całym prze-
konaniem mogę powtórzyć za ks. Janem 
Twardowskim:

„Zaufałem drodze
Wąskiej
takiej na łeb na szyję
z dziurami po kolana
takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione 
 buraki
i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka
— nareszcie — powiedziała
— martwiłam się już
że poszedłeś inaczej
prościej
po asfalcie
autostradą do nieba — z nagrodą do ministra
i że cię diabli wzięli”

Ks. Arkadiusz Kabaj

Dostałem piękny prezent…
28 maja w tarnowskiej katedrze, razem z 24 diakonami, otrzymałem z rąk J.E. ks. bpa Wiktora 
skworca święcenia kapłańskie. Biorąc pod uwagę, że formacja seminaryjna trwa aż 6 lat, można 
by powiedzieć, że z Bożą pomocą „nareszcie zostałem księdzem”. Jednak coraz bardziej przeko-
nuję się o tym, że święcenia kapłańskie to dopiero początek mojej drogi.
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Życzenia dla mam
26 maja 2011 r. w Świetlicy Środowi-
skowej w  Zalesiu odbyło się uroczy-
ste spotkanie z  okazji „Dnia Matki”. 
Na tę szczególną uroczystość przy-
były najważniejsze tego dnia mamy 

uczestników zajęć świetli-
cowych. Dzieci przygoto-
wały program artystycz-
ny, w  którym recytowały 
wiersze i śpiewały piosenki. 
Mamy z ust swoich pociech 
usłyszały także moc życzeń 
i głośne „sto lat”.

Uroczystość uświetnił wo-
kalny występ Katarzyny Ce-
pielik, Eweliny Syjud i pani 
Sylwii Kłosowskiej.

Dzieci podarowały swo-
im mamom własnoręcznie 
wykonane kolorowe bukiety 
kwiatów i  laurki. Po części 
artystycznej wszystkie dzie-
ci otrzymały słodycze. Spo-

tkanie zakończyło się słodkim poczę-
stunkiem dla mam, które miło spędziły 
czas na wspólnych rozmowach. Mamom 
życzymy uśmiechu przez cały rok.

Wierzycka

Święto piękna

„Poezja jest chórem świata dochodzi do nas 
pojedynczymi głosami” 

 IRENA CONTI DI MAURO 

W Eliminacjach Powiatowych Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego, 
który odbył się w  Miejskim Centrum 
Kultury „Sokół” w Starym Sączu, suk-
ces odniosły uczennice Zespołu Szkół 
im. św. Kingi w Łącku - pochodzące z na-
szej gminy.

Kamila Zawada ze Szczawy zajęła II 
miejsce w turnieju recytatorskim, a w ka-
tegorii „Wywiedzione ze Słowa” zdobyła 
wyróżnienie. W turnieju poezji śpiewa-
nej II miejsce przypadło Marlenie Citak 
z Kamienicy. 

S. Faltyn

Powstanie muzeum 

W  Zalesiu powstanie Muzeum Piotra 
Kwita. Wstępny projekt architektonicz-
ny zaprezentowany zostanie podczas 
głównych obchodów Dni Gorczańskich 
w Kamienicy. 

Komitet Honorowy Budowy Muzeum 
Piotra Kwita w Zalesiu tworzą:
 – Marta Gołąb - artystka, właścicielka 
prywatnej kolekcji prac Piotra Kwita,

 – Leszek Macak - kolekcjoner sztuki 
nieprofesjonalnej, właściciel Galerii 
„D Àrt Naif w Krakowie,

 – Maciej Jankowski -   Wiceminister 
w Ministerstwie Infrastruktury w rzą-
dzie Donalda Tuska,

 – Ks. Ryszard Kochanowicz  - Proboszcz 
Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego 
w Zalesiu,

 – Kazimierz Ujazdowski - Minister 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
w rządzie Jerzego Buzka i  Jarosława 
Kaczyńskiego, 

 – Władysław Sadowski - Wójt Gminy 
Kamienica,

 – Małgorzata Sidor - artystka, Pre-
zes Stowarzyszenia Artystów fabs   
w Warszawie,

 – Robert Ślusarek - Dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu,

 – Zbigniew Wolanin -  Kustosz Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu, członek 
Rady Naukowej Stowarzyszenia Twór-
ców Ludowych. 

(red)

„Skrzat titelitury”  
na Dzień Dziecka
1 czerwca 2011 r. Świetlice Środowiskowe 
w Kamienicy, Zalesiu, Zasadnem i Zblu-
dzy, działające przy GOK w Kamienicy, 
zorganizowały tradycyjny Dzień Dziec-
ka dla wszystkich dzieci, które odwiedza-
ją świetlice. W programie były turnieje, 
konkursy z nagrodami, zabawy. Natomiast 
w sali GOK odbyło się przedstawienie dla 
dzieci „Skrzat Titelitury”, w wykonaniu 

aktorów z Teatru ART-RE Studio Małych 
Form Teatralnych Scenografii i Reżyse-
rii z Krakowa. Dzieci poznały baśń bra-
ci Grimm o córce młynarza, która przez 
swojego ojca – niepoprawnego chwalipiętę 
została poddana ciężkiej próbie. Król ka-
zał jej uprząść ze słomy złoto. Z pomocą 
dziewczynie przyszedł Skrzat Titelitury, 
jednak za przysługę młynarzówna musia-
ła drogo zapłacić…

S. Faltyn
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W dniach 23 – 27 czerwca 2011 r. Ze-
spół Regionalny Zasadnioki przeby-
wał w Wutha-Farnroda w Niemczech. 
Głównym celem wyjazdu był udział 
w  VII Festiwalu Dzieci i  Młodzieży 
organizowanym w  Mosbach. W  pro-
gramie wyjazdu znalazła się też wi-
zyta w szkole niemieckiej Regelschule 
Wutha-Farnroda, z którą Gimnazjum 
w Kamienicy podpisało Akt Partner-
stwa Szkół. Było to ciekawe doświad-
czenie, podczas którego wszyscy mogli 
sprawdzić swoje umiejętności językowe. 

Był też czas na zwiedzanie, m.in. zamku 
Wartburg i miasta Eisenach. W drodze 
powrotnej członkowie zespołu zwiedzi-
li również Pragę. Najważniejszym jed-
nak celem wyjazdu był udział w koncer-
tach festiwalowych. Zespół prezentował 
się obok innych niemieckich zespołów 
z Turyngii. Godnie reprezentował na-
szą gminę zarówno podczas koncertów, 
jak i w czasie korowodu festiwalowego, 
o czym świadczył aplauz publiczności, 
a  także słowa kierowane pod adresem 
występujących. 

Wyjazd był możliwy dzięki przychyl-
ności i  zaangażowaniu władz obydwu 
gmin. Pan Władysław Sadowski – Wójt 
Gminy Kamienica oraz Burmistrz Wu-
tha - Farnroda - Torsten Gieß dołożyli wie-
lu starań, aby doszło do wyjazdu i aby był on 
atrakcyjny. Serdecznie im dziękujemy. Gorą-
ce podziękowania kierujemy również w stronę 
naszych niemieckich przyjaciół, którzy otoczy-
li nasz zespół ogromną troską i życzliwością. 
Dziękujemy za tak serdeczne przyjęcie.

B.G.

biblioteka miejscem 
informacji lokalnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamie-
nicy złożyła w 2010 r. projekt pt. „Bi-
blioteka miejscem informacji lokalnej”. 
Celem był zakup tablicy świetlnej i za-
łożenie strony internetowej do konkursu 
Grantowego „Aktywna Biblioteka”, pro-
wadzonego przez Akademię Filantropii 
w Polsce. Wniosek dostał pozytywną opi-
nię, w wyniku czego zamontowana ta-
blica świetlna na budynku OSP została 
sfinansowana ze środków Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek oraz Samo-
rządu Gminy. W ramach projektu założo-
no również stronę internetową biblioteki 
i otwarto Punkt Informacji Lokalnej. 

M. Winkiewicz

Podwójne otwarcie
25  maja br. uroczyście oddano do użyt-
ku nowe wyremontowane pomieszcze-
nia Biblioteki i  Świetlicy w  Zbludzy. 
W  uroczystości otwarcia udział wzięli 
m.in.: Wójt   - Władysław Sadowski, 
Przewodniczący Rady Gminy - Stefan 
Kuchnia,  dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki w  Limanowej - Halina Ma-
tras, instruktor Powiatowej Biblioteki 

Publicznej - Maria Kawula, 
radni Gminy Kamienica: Danu-
ta Brzeczek, Halina Śmierciak-
Wierzycka, Józefa Gorczowska, 
Marcin Kulig, Krzysztof Faron, 
Wiesław Wierzycki, Eugeniusz 
Rutka, Stanisław Błachut, 
dyrektor GOK – Mieczysław 
Marek, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola w Zbludzy 
– Jan Gromala, Naczelnik OSP 
w  Zbludzy – Tadeusz Wier-
zycki, przewodnicząca KGW 
z  Zbludzy – Krystyna Faron 

oraz pracownicy GOK Kamienica. 
Poświęcenia nowych pomieszczeń dokonał 
ks. Paweł Szpunar.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mie-
czysław Marek  podziękował wszystkim, którzy 
przysłużyli się do zakończenia remontu nowego 
lokum, w tym szczególne podziękowania trafiły 
do władz samorządu gminy.

S. Faltyn

Festiwal Dzieci i młodzieży w mosbach – Niemcy
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W dniach 9 – 10 czerwca br. w szczawie odbył 
się XIV Festiwal Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „Rozśpiewana szkoła”. W tym roku 
poszerzony został o kolejną kategorię, obejmu-
jącą klasy gimnazjalne.

Nagrodę Grand Prix tegorocznego festiwalu 
otrzymała Alicja Kwit ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kamienicy.

Laureatami w poszczególnych kategoriach 
zostali:

Kategoria I (dzieci od 3 - 6 lat): I m - Martyna Wąchała (SP 
nr 1 Szczawa), II m - Dominika Krzysztof (SP nr 2 Szczawa), 
III m - Julia Szczepaniak (SP Zalesie) i Marcin Franczyk (SP 
nr 2 Kamienica).

Kategoria II (kl. I - III SP); I m - Paweł Wysowski (SP nr 1 
Szczawa), II m - Justyna Szczepaniak (SP Zalesie), III m - Anna 
Franczyk (SP Zasadne), Angelika Faron (SP nr 2 Szczawa). 
Wyróżnienia: Agnieszka Nowak (SP Zalesie) i Szymon Citak 
(SP nr 2 Kamienica).

Kategoria III (kl. IV – VI SP); I m - Ewelina Syjud (SP nr 1 
Szczawa) i Izabela Cedzidło (SP nr 1 Kamienica), II m - Ali-
na Krzak (SP nr 2 Szczawa), III m - Kamila Karcz (SP Zasad-
ne) i Alicja Faron (SP nr 2 Kamienica). Wyróżnienia: Patrycja 
Wojtas (SP nr 2 Kamienica), Natalia Czerwień (SP Zasadne) 
i Sebastian Kowalik (SP nr 1 Szczawa).

Kategoria IV (Gimnazjum); I m - Witold Gromala (Kamieni-
ca) i Albert Rusnak (Szczawa), II m - Klaudia Opyd (Szczawa) 
i Patrycja Więcławek (Szczawa), III m - Julia Mazurek (Szcza-
wa). Wyróżnienia: Łucja Udziela (Kamienica).

S. Faltyn

W dn. 18-19 czerwca br. w Rabce-Zdroju odbywał się jubi-
leuszowy XXXV Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych. Na scenie rabczańskiego amfiteatru przy ul. 
Chopina zaprezentowało się 12 zespołów reprezentujących 
dziewięć regionów etnograficznych Małopolski. 

Z terenu górali łącko-kamienickich do udziału w festiwalu 
po raz drugi zakwalifikował się Dziecięcy Zespół Regionalny 
Zasadnioki Występy wszystkich zespołów, oprócz licznie zebra-
nych widzów, bacznie śledziła czteroosobowa komisja w skła-
dzie: A. Szurmiak-Bogucka (etnomuzykolog), J. Kalicińska 
(etnochoreograf), U. Janicka-Krzywda (etnograf), B. Kafel (et-
nograf). W tym konkursie nie ma wygranych ani przegranych, 
gdyż samo zakwalifikowanie się do udziału w festiwalu jest du-
żym osiągnięciem. W czasie występu liczy się przede wszyst-
kim przekazanie tradycji swojego regionu, a komisja wyróż-
nia najbardziej wartościowe elementy prezentujące tradycyjny 
strój, muzykę, śpiew i taniec oraz obyczajowość. Wszystkie 
zespoły otrzymały wyróżnienia w postaci dyplomów ufun-
dowane przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w No-
wym Sączu oraz nagrody pieniężne i  słodycze ufundowa-
ne przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Warszawie.

Udział w tym festiwalu to duże wyróżnienie dla zespołu 
i niezapomniane przeżycia. 

B.G.

Bocheńscy oazowicze w spotkaniu z naszą kulturą

Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespo-
łów regionalnych w rabce-Zdroju

Po raz czternasty
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Z partnerską wizytą

W  jedną z  majowych sobót (28 maja 
br.) Gminny Ośrodek Kultury w  Ka-
mienicy gościł u siebie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Gminy Krzeszowice. Panie 
przyjechały z wizytą do naszych KGW 
w  towarzystwie burmistrza Czesława 
Bartla i sekretarza gminy Jana Berezy 
(byłego członka Zarządu Województwa 
Małopolskiego). 
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze 
różnych opowieści, wymiany doświad-
czeń, prezentacji dorobku kulinarnego 
i artystycznego Kół, ich obyczajowości.

Zakończyło się ono planem rewizyty 
KGW z naszej gminy.

Konkurs młodych muzyków
W Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu odbyły się 
dwa konkursy muzyczne – instrumentalistów i grających na 
keyboardzie. 

Na liście nagrodzonych XVI Powiatowego Konkursu Mło-
dych Muzyków-Instrumentalistów znaleźli się muzycy naszej 

gminy. Uczestnicy Ogniska Muzycznego 
zdobyli laury w trzech spośród dziewię-
ciu kategorii. W kategorii skrzypce Klau-
dia Opyd z Zespołu Szkoły Podstawowej 
i  Gimnazjum w  Szczawie zajęła I  miej-
sce. Jarosław Kulig z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kamienicy wygrał II miejsce 
w kategorii saksofon. A w kategorii akor-
deon wyróżnienie otrzymał Szymon  Mi-
kołajczyk również z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kamienicy.

Także w IX Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków 
grających na Keyboardzie w  kategorii wiekowej 5-9 lat 
popisali się wychowankowie Ogniska Muzycznego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Są nimi: Ilo-
na Wojtas – zajęła I miejsce i Angelika Wojtas – otrzymała 
wyróżnienie.

rozdano nagrody
31 maja 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się pod-
sumowanie i wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu 
Plastycznego. Na konkurs  wpłynęło 301 prac, w tym:
• w  kategorii klas I-III SP i  przedszkola – 169 (zajączek 

wielkanocny)

• w kategorii klas IV-VI SP – 87 (pisanka wielkanocna)
• w kategorii  Gimnazjum – 47 (baranek wielkanocny)

Łącznie nagrodzono 171 prac.
Nagrody w konkursie ufundował Wójt Gminy Kamienica ze środków 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy.

S. Faltyn
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Na uroczystości gościli: Pani Zofia Kuch-
nia – Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
Pani Maria Winkiewicz – przedstawiciel 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieni-
cy, Pani Aneta Wierzycka – prowadząca 
zajęcia w Świetlicy Środowiskowej w Za-
lesiu, Pani Zofia Pach – Przewodnicząca 
Rady Rodziców.

Impreza rozpoczęła się podsumowa-
niem programu profilaktycznego reali-
zowanego we współpracy z Gminną Ko-
misją ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Główne cele opracowa-
nego i realizowanego w roku szkolnym 
2010/2011 programu to: dostarczanie 
uczniom rzetelnej informacji na temat 
zagrożeń, wzbogacenie wiedzy na te-
mat problemów związanych z nałogami, 
podwyższenie społecznej świadomo-
ści problemu, rozbudzenie zamiłowania 
i zainteresowania uczniów różnymi dzie-
dzinami życia, edukowanie, jak dobrze 
wykorzystywać czas wolny, nawiązanie 
przez szkołę współpracy z instytucjami 
bezpośrednio reagującymi na problem 
uzależnień: Policją, Poradnią Psychologicz-
no - Pedagogiczną, Poradnią Uzależnień, na-
wiązanie ścisłej współpracy szkoła – rodzice, 
edukacja nauczycieli i rodziców dotycząca wie-
dzy na temat profilaktyki uzależnień, zwiększe-
nie odporności dzieci na zagrożenia społeczne 
i zdrowotne zanim one się pojawią, kształcenie 
umiejętności reagowania na pojawiające się sy-
gnały o zagrożeniach.

Szczególną wartość dla osiągnię-
cia wymienionych w programie celów 
mają: zdrowy styl życia, ciekawe formy spę-
dzania czasu wolnego, rozwijanie zaintereso-
wań, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, 
znajomość czynników zagrażających zdro-
wiu człowieka, określenie swojego „miejsca” 
w  środowisku społecznym, świadome prze-
żywanie emocji.

Mając na uwadze wymienione cele, 
program profilaktyczny został wzboga-
cony o akcję Stop przemocy. Realizację 
programu oraz przebieg imprezy podsu-
mowującej koordynowały Panie; mgr Da-
nuta Sopata i mgr Magdalena Polańska. 

W programie podsumowującym zna-
lazły się:
• przedstawienie w  wykonaniu klasy 

IV „Pinokio i wagary”, którego celem 
było:· zapobieganie przejawom wszel-
kiej agresji, uświadamianie uczniom 
skutków przemocy, dbanie o bezpie-
czeństwo i podnoszenie jego poziomu, 
umiejętność rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych, propagowanie kultury 
fizycznej i rekreacji wśród uczniów, po-
pularyzacja aktywnych form spędzania 
czasu wolnego, integracja społeczności 
szkolnej;

• przedstawienie w wykonaniu klasy V 
„Przygoda Czerwonego Kapturka”;

• przedstawienie w wykonaniu klasy VI 
„Wybieram trzeźwy umysł” oraz „Ka-
baret HORROREK przedstawia”;

• wręczenie nagród laureatom konkursu 
plastycznego STOP NAŁOGOM (na-
grody ufundowane zostały ze środków 
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych);

• wręczenie nagród laureatom kon-
kursu plastycznego organizowane-
go przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Kamienicy.
Przeprowadzany w  szkole program 

co roku jest poddawany ewaluacji i bę-
dzie kontynuowany w przyszłym roku 
szkolnym.

Druga część imprezy przygotowa-
na i przeprowadzona przez nauczycie-
la wychowania fizycznego Pana Rafała 
Franczyka poświęcona była rozgrywkom 
sportowym. a założone cele to: propago-
wanie różnorodnych form i zawodów re-
kreacyjno – sportowych, wdrożenie do 
aktywnego spędzania czasu wolnego; in-
tegracja klas podczas zawodów; wpaja-
nie zasad „fair play”; edukacja poprzez 
zabawę.

Uczniowie klas IV–VI rywalizowa-
li w następujących konkurencjach: piłka 
nożna (drużyny dziewcząt i chłopców), 
sztafeta z pałeczkami, rzut do celu, szkol-
na gra w BINGO.

D. S.

Dzień Dziecka w Szkole 
Podstawowej w Zalesiu
1 czerwca 2011 r. dzieci ze szkoły Podstawowej w Zalesiu 
świętowały Dzień Dziecka i Dzień sportu szkolnego.
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Gmina Kamienica w  okresie od 
września 2010 do końca czerw-
ca 2011 realizowała projekt edu-

kacyjny pt. „Poznaj tradycję”. Zadanie 
finansowane przez PO KL (działanie 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na ob-
szarach wiejskich), skierowane było do 
24 uczennic i uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Zbludzy.

W ramach Projektu przewidziano wy-
cieczki do Muzeum Tatrzańskiego w Za-
kopanem, do Dworu w  Łopusznej, do 
Skansenu w Nowym Sączu i Zubrzycy 
Górnej, zamków w Czorsztynie i w Nie-
dzicy, do Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie, ale także w góry ścieżkami 
legend zbójnickich i pasterskich. Ucznio-
wie wzięli udział m. in. w warsztatach na 
temat gwary góralskiej. Słuchając opo-
wieści starszych mieszkańców, pozna-
wali legendy i historię naszego regionu. 
Ponadto uczestnicy przyjrzeli się pracy 
rzeźbiarza ludowego, wikliniarzy oraz 

dowiedzieli się, jak przygotować tradycyj-
ne potrawy regionalne. Wzięli też udział 
w warsztatach z tańca i pieśni ludowych.

Dzieci chętnie brały udział w  zaję-
ciach, żywo interesują się tradycją wła-
snego regionu i własnej wsi. Ciekawa for-
ma przekazania im wiadomości na temat 
tradycji sprawia, że nie są to monotonne 
wykłady i lekcje, lecz żywy udział w po-
szczególnych warsztatach. 

Najatrakcyjniejsze są wyjazdy i wy-
cieczki. Z zajęć w szkole duże zaintere-
sowanie wzbudziły warsztaty kulinarne. 
Furorę zrobiły szmaciane zabawki dzie-

cięce wykonywane przez uczniów, 
ale również warsztaty rzeźbiarskie 
pod okiem rzeźbiarza ludowego.

Przekazywanie tradycji młod-
szym powinno być obligatoryjnym 
zajęciem dorosłych. Niestety, do-
rośli czasami zapominają o swo-
jej tradycji i  dlatego muszą być 
osoby, które te wartości przekażą. 
Jak wszystko w życiu i to wyma-
ga nakładów finansowych, dlatego 
każda pomoc jest dobra. Dofinan-
sowania unijne są dobrym sposo-
bem na pozyskanie środków, tym 
bardziej, że dodatkowo w świado-
mości młodego człowieka pozo-
staje przekonanie, że pieniądze na 

to daje „Unia Europejska” czyli „Coś” co 
niby jest daleko, ale jednak pamięta i my-
śli o tej najmniejszej Ojczyźnie, pamię-
ta o nas.

16 czerwca 2011 roku w  budynku 
Szkoły Podstawowej w Zbludzy odby-
ło się podsumowanie Projektu. Ucznio-
wie zaprezentowali umiejętności i osią-
gnięcia zdobyte w trakcie szkoleń (tańce 
i śpiewy ludowe, umiejętności gwarowe). 

Została przedstawiona prezentacja mul-
timedialna, na której utrwalono realizo-
wany Program, przekaz twórców ludo-
wych i starszych mieszkańców o tradycji 
i zwyczajach ludowych. Podsumowaniu 
towarzyszyła wystawa prac uczniow-
skich wykonanych podczas warszta-
tów (szmaciane zabawki dziecięce, 
wyroby z wikliny, rzeźby) oraz poczę-
stunek przygotowanymi potrawami 
regionalnymi.

Na podsumowaniu Projektu zaszczy-
cili nas swoją obecnością: Starszy Wizy-
tator Kuratorium Oświaty w Krakowie 
mgr Teresa Szczurowska, Wójt Gmi-
ny Kamienica dr Władysław Sadow-
ski, Przewodniczący Rady Gminy Ste-
fan Kuchnia, radni Gminy Kamienica: 
Danuta Brzeczek, Józefa Gorczowska 
i  Wiesław Wierzycki, przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich Krystyna Fa-
ron, twórca ludowy, gawędziarz – Mie-
czysław Franczyk oraz rodzice uczniów 
biorących udział w Projekcie.

Uczestnicy Projektu z rąk Wójta Gmi-
ny i  Przewodniczącego Rady Gminy 
otrzymali certyfikaty ukończenia szko-
lenia oraz regionalne upominki. 

Koordynator Projektu  
mgr Jan Gromala

Poznaj tradycję

Projekt „Poznaj tradycję” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Dnia 19 maja 2011 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Szczawie odbył się I Gmin-
ny Konkurs Języka Angielskiego, w któ-
rym udział wzięło 11 uczniów klas IV 
– VI 6 szkól podstawowych z terenu gmi-
ny Kamienica: Szkoła Podstawowa nr l 
w Kamienicy, Szkoła Podstawowa nr 2 
w Kamienicy, Szkoła Podstawowa w Za-
sadnem, Szkoła Podstawowa w Zbludzy, 
Szkota Podstawowa w Zalesilu, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Szczawie.
Konkurs składał się wyłącznie z etapu 
pisemnego podzielonego na trzy części, 

z  których każda badała poszczególne 
wiadomości i umiejętności, tj.: słucha-
nie, czytanie oraz elementy gramatyki 
i słownictwa.

Zwyciężczynią konkursu została 
uczennica Szkoły Podstawowej w  Za-
sadnem Katarzyna Gron. Kolejne miej-
sca zajęli:
II miejsce: Klaudia Mikołajczyk, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Kamienicy
III miejsce: Mikołaj Podgórni, Szkoła 
Podstawowa w Zbludzy

IV miejsce: Elżbieta Franczyk, Szkoła 
Podstawowa nr l w Kamienicy
V miejsce: Ewelina Wierzyca, Szkoła 
Podstawowa w Zalesiu

Zwycięzcy zostali obdarowani dyplo-
mami oraz nagrodami książkowymi, zaś 
pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy 
uczestnictwa i drobne upominki.

Organizatorem konkursu była Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Szczawie. Bank Spół-
dzielczy w Limanowej udzielił finanso-
wego wsparcia na organizację imprezy.

Rokosz

Konkurs Języka angielskiego

KroNIKa PoLICyJNa

W okresie od 1 kwietna 2011 r. do 30 
czerwca 2011 r. na terenie Gminy Ka-
mienica odnotowano różne przestęp-
stwa, w tym m.in.: uszkodzenie mienia, 
kradzież z włamaniem, kierowanie po-
jazdem w stanie nietrzeźwym, kradzież, 
znęcanie się nad rodziną, podrobienie 
podpisów. Ponadto zatrzymano 7 osób 
na gorącym uczynku przestępstwa.

W okresie tym nastąpił duży wzrost 
w stosunku do ubiegłego roku zatrzy-
manych kierujących pojazdem w stanie 
nietrzeźwym.

mł. asp. Krzysztof Pach

OGŁOSZENIE

Gorlickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego „Forest” Spółka z o.o. zaprasza do rokowań 
w sprawie sprzedaży atrakcyjnej nieruchomości o powierzchni 2.31 ha położonej w Szczawie, 
w Gminie Kamienica oraz dzierżawy w Kamienicy o pow. 2,0 ha przy drodze nr 968 w pobliżu drogi 
krajowej nr 28.
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica działki te zlokalizo-
wane są na obszarze o przeznaczeniu przemysłowym.
- na działce w Szczawie znajdują się budynki, a są to: hala produkcyjna o pow. 971 m2, magazyn wyrobów 

gotowych o pow. 276 m2, budynek pakowni o pow. 68 m2, budynek administracyjny o pow. 298 m2, 
suszarnia do drewna DQKC-140 1 szt. wraz z wiatą;

- na działce do wydzierżawienia w Kamienicy posadowiona jest hala produkcyjna o pow. 464 m2. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy w Gorlicach przy ul. Bieckiej 9  

lub pod nr tel. 18 353-90-27 lub 531-200-407.
W sprawie oględzin nieruchomości kontaktować się można z Kierownikiem ZPD Kamienica, tel. 18 334-61-86.

Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prowadzenia negocjacji z wybranymi ofertami.
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Konkurs był finałem trzeciej edycji Programu Antynikotynowe-
go prowadzonego w przedszkolu przy współpracy z Powiatową 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Limanowej. Dyplomy i na-
grody młodym laureatom wręczyli wójt – dr Władysław Sadowski 
i Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych – Zofia Kuchnia.

S. Faltyn

Chrońmy Przyrodę
8 czerwca 2011 r. w samorządowym Przed-
szkolu w Kamienicy odbyło się podsumo-
wanie Gminnego Konkursu Plastycznego 
„Chrońmy Przyrodę”.

26 czerwca 2011 r. - Luboń Wielki
Rabka Zaryte Polczakówka (szlak żółty) 
- Luboń Wielki – Glisne - Mszana Dolna 
(szlak czerwony)
3 lipca 2011 r. - Ćwilin
Przełęcz Gruszowiec (szlak niebieski) - 
Ćwilin - Czarny Dział - Mszana Dolna (szlak 
żółty)
10 lipca 2011 r. - Jasień
Szczawa Białe (zbiórka przystanek PKS) 
- Polana Wały (szlak zielony) – Jasień 
Lubomierz (szlak zielony i czarny)
17 lipca 2011 r. - Śnieżnica
Kasina Wielka /PKP/ (szlak niebieski) 
- Śnieżnica
- Przełęcz Gruszowiec (szlak zielony)
24 lipca 2011 r. - Księża Góra
Wiśniowa (szlak zielony) - Ciecień (szlak 
niebieski) - Księża Góra - Grodzisko - 
Poznachowice Górce (szlak niebieski)

31 lipca 2011 r. - Szczebel
Lubień /Urząd Gminy/ (szlak czarny)  
- Szczebel - Glisne (szlak zielony)
7 sierpnia 2011 r. - Łopień
Dobra /Urząd Gminy/ (szlak zielony)  
- Łopień Hala Jaworze - Tymbark
14 sierpnia 2011 r. - Kostrza
Podłopień /przystanek PKS/ (szlak zielony) 
- Kostrza - Jodłownik (szlak zielony)
21 sierpnia 2011 r. - Sałasz
Łososina Górna (szlak zielony) - Dzielec - 
Groń - Sałasz - Łysa Góra
- Miejska Góra - Limanowa (szlak niebieski)
28 sierpnia 2011 r. - Mogielica
Chyszówki Przełęcz Rydza Śmigłego (szlak 
zielony) - Mogielica Polana Stumorgi - 
Przełęcz Słopnicka (szlak zielony)
4 września 2011 r. - Lubogoszcz
Mszana Dolna /Park Miejski/ (szlak zielony) 
- Lubogoszcz - Baza Lubogoszcz (szlak 
czarny) - Mszana Dolna (szlak czerwony)

11 września 2011 rok - otwarcie nowego 
szlaku im. Elfrydy Trybowskiej i Juliana 
Tolińskiego Rabka- Zdrój - Mszana 
Dolna
Rabka-Zdrój (Park Zdrojowy) - 
Polczakówka - Grzebień - Góra Potaczkowa 
- Góra Adamczykowa - Mszana Dolna (Park 
Miejski)

Wyjście na trasę w  każdą niedzielę 
o  godz.  900 bez względu na pogodę, na 
szczycie Msza św. POLOWA, występy, 
pokazy, konkursy, wspólny grill. 
Uczestnictwo w cyklu jest bezpłatne, nie 
wymaga zgłoszenia, wystarczy przyjść na 
miejsce zbiórki.

Szczegóły na stronie: 
www.odkryjbeskidwyspowy.pl

Zapraszamy!

Cykl pieszych wędrówek „odkryj beskid Wyspowy 2011”
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Czym żyło kamienickie gimnazjum w drugim 
półroczu? Okres kolejnych miesięcy roku szkol-
nego 2010/2011 zdominowany został przez 
wszechobecny projekt – projekt gimnazjalny, 
projekt unijny, projekty realizowane w ramach 
poszczególnych przedmiotów… .

WRZESIEŃ - MAJ
Przedostatni miesiąc roku szkolnego 
2010/2011 (maj) zaowocował podpisa-
niem umowy o współpracy między Gim-
nazjum im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Kamienicy i niemiecką szkołą 
Regelschule Wutha-Farnroda. Wydarze-
nie to zaplanowano na Dzień Patrona 
Gimnazjum – Prymasa Tysiąclecia, orę-
downika międzynarodowej współpracy.

Przygotowania do tej uroczystości roz-
poczęły się we wrześniu 2010 roku wyjaz-
dem trzech nauczycielek języków obcych 
(Joanny Piechury, Beaty Wójcik, Renaty 
Smydy) na Dzień Otwarty w szkole nie-
mieckiej. Podczas tej pierwszej wizyty 
miała miejsce prezentacja naszego gim-
nazjum przed lokalną społecznością Wu-
tha-Farnroda. Odbyły się też wstępne roz-
mowy na temat współpracy szkół. 

Kolejna wizyta przypadła na uroczy-
stość powitania Nowego Roku w Okrę-
gu Wartburskim. W trakcie oficjalnego 
przemówienia Burmistrz Torsten Griess 
zaznaczył, że placówki oświatowe za-
przyjaźnionych stron – Gminy Kamie-
nica i Wutha-Farnroda – przygotowują 
się do podpisania umowy o współpracy. 
Rozmowy przedstawicieli Gimnazjum 
z Kamienicy (Renaty Smydy, Andrze-
ja Majerskiego) i dyrektor niemieckiej 
szkoły Heike Heilwagen dotyczyły m. 
in. wstępnego terminu podpisania wią-
żącego dokumentu. 

Końcowe ustalenia nt. uroczystości 
podpisania aktu o współpracy między-
narodowej miały miejsce podczas mar-
cowej, trzeciej już wizyty przedstawicieli 
naszego gimnazjum (R. Smyda, B. Wój-
cik) w Wutha-Fanroda. 

Przygotowania do podpisania porozu-
mienia były rozciągnięte w czasie. Szko-
ły – polska i niemiecka - przygotowywały 
się do tego wydarzenia metodą zbliżo-
ną do projektu (angażowały w to zada-
nie całe społeczności, które realizowały 
zadania zgodnie z przyjętymi harmono-
gramami). 30 maja podczas uroczystości 
Dnia Patrona Gimnazjum podpisany zo-
stał akt współpracy. 

Uroczystość rozpoczęto w  koście-
le parafialnym montażem słowno-mu-
zycznym, prezentującym życie i działal-
ność Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
i Mszą św., którą koncelebrowali: ks. pra-
łat Kazimierz Pach (wygłosił okoliczno-
ściowe kazanie) i ks. katecheta Antoni 
Jurkowski. 

Po tej części   wspólnota gimnazjalna 
wraz z przyszłymi partnerami – przed-
stawicielami szkoły niemieckiej: p. dy-
rektor Regelschule - Heike Heilwagen 
z samorządem (uczennicami klasy IX), 
Burmistrzem Wutha - Farnroda - Tor-
sten Gieß i zaproszonymi na tę okazję 
gośćmi (wśród nich m.in. przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego - Zdobysław Milew-
ski, Wójt Gminy Kamienica - Władysław 
Sadowski, Przewodniczący Rady Gmi-
ny - Stefan Kuchnia, Proboszcz Para-
fii ks. - Jan Betlej, ks. prałat Kazimierz 
Pach, Przewodnicząca Gminnej Komi-
sji Profilaktyki i  Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych - Zofia Kuchnia, 

Rada Rodziców, emerytowani nauczycie-
le) przeszła do sali gimnastycznej szko-
ły, gdzie po przemówieniach i prezenta-
cji stron partnerskich podpisana została 
umowa o współpracy Gimnazjum im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ka-
mienicy i Regelschule Wutha - Farnro-
da z Turyngii. Założono rozwijanie bi-
lateralnych kontaktów między uczniami 
i nauczycielami, wymianę doświadczeń 
pedagogicznych, m.in. poprzez organi-
zowanie wspólnych konferencji, zajęć 
pokazowych, wykorzystanie e-mail  oraz  
e-twinning w komunikacji wspierającej 
działania międzykulturowe, organizo-
wanie interdyscyplinarnych warsztatów 
uczniowskich, tworzenie i wspólne orga-
nizowanie projektów, wymianę informa-
cji na temat dorocznych inicjatyw i kalen-
darza społeczności szkolnych.

Całość zakończona została   miksem 
projektowym przygotowanym przez 
uczniów klas pierwszych i  drugich 
gimnazjum.

Koordynatorami całej uroczystości 
byli: mgr M. Czartowska, mgr I. Domi-
nik, ks. mgr Antoni Jurkowski, mgr Re-
nata Smyda, mgr B. Wójcik. (zdj - str. 2)

LUTY - CZERWIEC
Projekt gimnazjalny wszedł w fazę pełnej 
realizacji. Podporządkowany był temato-
wi ogólnoszkolnemu „Unia Europejska”. 
Uczniowie – przedstawiciele poszcze-
gólnych zespołów projektowych wyko-
nywali określone zadania i przygotowy-
wali prezentację swego produktu (wyniku 
pracy). Projektowy finał przypadł na mie-
siące kwiecień, maj i czerwiec. Część pre-
zentacji mogliśmy oglądać podczas ma-
jowego święta szkoły, kolejne w Dzień 
Dziecka i w dniu akcji Dnia Szkoły bez 
Przemocy”.

Działania projektowe przyniosły 
uczniom wiele doświadczeń, odkry-
cie własnych możliwości. Wzbogaciły 
w nową wiedzę i umiejętności.

Czerwiec to przede wszystkim miesiąc 
podsumowań – plonu całorocznej pracy, 
ale też wycieczek (klasowych i ogólnosz-
kolnych), rozgrywek sportowych (Dzień 
Sportu Szkolnego) itp. 

Szkoła (uczniowie, nauczyciele) uczest-
niczy również w realizacji trzyletniego 
projektu unijnego „Moja edukacja – Moja 
przyszłość”. W  jego ramach młodzież 
uczestniczy w  zajęciach wyrównaw-
czych, różnych warsztatach, wyciecz-
kach, obozach (zimowy - podczas ferii, 
wakacyjny).

fal

Wszechobecny projekt

32 Gorczańskie Wieści  kwiecień maj czerwiec 2011

róŻNE



Wielki sukces sportowy odniosła Ilona 
Kurzeja z  Kamienicy, trenująca na co 
dzień w łąckim klubie sportowym Bushi, 
która na Mistrzostwach Europy Juniorów 
w sztukach walki organizacji IBF zdoby-
ła złoty medal. W zawodach, które odbyły 
się 30 kwietnia br. w Bieruniu, startowało 
267 zawodników z ośmiu krajów. Polskę 
reprezentowało dziewięć drużyn, w tym 
karatecy z łąckiego klubu, którzy trenują 
pod okiem wielokrotnego medalisty mi-
strzostw Polski, Europy i świata – Stani-
sława Majchrzaka.

Kolejny sukces odnieśli młodzi zawod-
nicy z Kamienicy w Międzynarodowych 
Zawodów w Combat Aikido i Ju-Jitsu ro-
zegranych 14 maja br. w Jarosławiu.

Z srebrnym medalem wróciła z zawo-
dów Ilona Kurzeja, natomiast brązowy 
przywiózł ze sobą  Maciej Kurzeja.

W klasyfikacji drużynowej zawodni-
cy z Fight Clubu BUSHI zdobyli złoty 
medal.

Zawodnicy wykazali się wspaniałą techniką 
i wolą walki, co w konsekwencji doprowadziło 
ich do wielkiego sukcesu - mówi Stanisław 
Majchrzak (9 dan). - Na ostatnim treningu 
przed zawodami przekazałem im cenne wska-
zówki i cieszę się, że każdy z moich podopiecz-
nych się do nich zastosował. 

Zawody zorganizowane pod auspi-
cjom Międzynarodowego Związku 
Combat Aikido, Polskiego Zrzeszenia 
Combat Aikido   oraz Polskiej Federa-
cji Sportów Walki i Systemów stały na 
bardzo wysokim poziomie i  były też 
sprawdzianem przed Mistrzostwami 
Świata. 

W dniach 14 i 15 maja br. po raz dziesią-
ty na stadionie LKS Gorce i boisku Orlik 
2012 odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki 
Nożnej „Gorce 2011”. Impreza objęta była 
honorowym patronatem Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej i Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego. W tym roku rywalizo-
wali z sobą sportowcy urodzeni w 1999 r. 
i 2001 r. Organizatorami turnieju był Mię-
dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„HALNY” przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Kamienicy przy współpracy z Urzędem 
Gminy Kamienica, SP nr 1 w Kamienicy 
oraz LKS „GORCE” Kamienica.

W  turnieju udział wzięły 24 dru-
żyny. Młodzi piłkarze przyjecha-
li m.in.: z Katowic, Krakowa, Nowego 

Sącza,  Muszyny, Wadowic, Zakopane-
go, Nawojowej. W rozgrywkach rocznika 

1999 zwycięska okazała się drużyna Du-
najca Nowy Sącz. Drugie miejsce zajął 
GKS Katowice. Trzecią pozycję wywal-
czyli piłkarze z Tymbarku. 

Wśród urodzonych w 2001 roku naj-
lepsi okazali się piłkarze z Dębicy, którzy 
w finale pokonali w rzutach karnych 2:0 
Hutnika Kraków. Trzecie miejsce przy-
padło drużynie z Tymbarku. 

Wszystkim drużynom wręczono dyplo-
my, puchary, nagrody oraz gadżety ufun-
dowane przez PZPN i UG Kamienica.

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki 

w Warszawie.

ogólnopolski turniej Piłki Nożnej – GorCE 2011

Spartakiada 
młodzieży
W dniach 19-21 maja 2011 r. mło-
dzież gimnazjalna ze szczawy 
i Kamienicy przebywała w smi-
żanach na słowacji, gdzie repre-
zentowała naszą gminę na kolej-
nej „VIII spartakiadzie Młodzieży” 
zaprzyjaźnionych gmin: Komor-
nik, Kamienicy i smiżan.

Zmagania sportowe przebiegały w uni-
hokeju dziewcząt i chłopców, wyścigach 
rzędów oraz sztafecie lekkoatletycznej.

Rywalizacja w unihokeju zakończyła 
się zwycięstwem drużyny Smiżan, przed 
Komornikami i Kamienicą. W konkuren-
cjach rekreacyjnych, tj. wyścigach rzędów 
najlepszymi okazały się zespoły Kamie-
nicy i Komornik.

Na zakończenie spartakiady odbył się 
bieg sztafetowy 10 x 300 m wok, w któ-
rym zwyciężyła sztafeta z Komornik.

W ogólnej klasyfikacji zwyciężyła re-
prezentacja Smiżan przed Komornikami 
i Kamienicą.

Swoje umiejętności sportowe mogli 
również sprawdzić przedstawiciele za-
proszonych samorządów grając w koszy-
kówkę 2x5 min. Zwycięzcą okazała się 
ekipa Gminy Kamienica.

Wyjazd pozwolił na międzynarodową 
integrację młodzieży oraz bezpośredni 
kontakt z kulturą i historią regionu. Do-
starczone przeżycia na długo pozostaną 
w pamięci uczestników.

Złoty medal mistrzostw Europy

S. Faltyn
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Gorczańskiewieści

Poziomo: 1) najlepszy wynik w jakiejś dziedzinie, 7) sklep czynny 24 godziny, 8) ...Juan- legendarny uwodziciel, 12) wojskowy 
gest oddania honoru, 15) 100 cm, 16) ...de Janeiro- brazylijskie miasto słynące z hucznych karnawałów, 17) największy instru-
ment smyczkowy, 20) ryżowy trunek, 21) okresowe świadczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych, 23) dawna opłata za przejazd,  
24) roślina zielna uprawiana na rabatach, 25) angielskie piwo, 26) … natury, 27) karczma, zajazd, 29) łóżka na statku 30) małe za-
drapanie, 31) lina do mocowania statku, 33) dawna jednostka powierzchni gruntu, 34) „nagie” dzieło, 37) Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, 38) opis własnego życia, 40) pomost wysunięty w morze. 

Pionowo: 1) przeobrażenie się po śmierci w inną postać, 2) np. pocztowy, 3) „dzik ma bardzo ostre...”, 4) okres przed Bożym Na-
rodzeniem, 5) pomieszczenie dla bydła, 6) materiał, surowiec, 7) na głowie dudka, 9) nie tępe, 10) zebranie zarządu, 11) pozosta-
łość po pożarze, 13) żywica ze Wschodu, 14) duży, podłużny bęben, 18) socjalizm, hitleryzm, faszyzm, 19) pierwiastek chemicz-
ny o liczbie at. 34., 22) narząd kręgowców wytwarzający mocz, 23) cel pielgrzymek muzułmanów, 27) mówca, 28) student, uczeń,  
32) złość, szał 35) sztuczka magika, 36) kolorowa papuga, 37) antonim dobra, 39) dom pszczół. 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 15, utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać do  
15 lipca 2011 r. na adres GOK w Kamienicy. Wśród tych, którzy nadeślą pra widłowe rozwiązanie, rozlosujemy na grody..

Za rozwiązanie krzyżówki nr 87, której hasło brzmi: „Walentynki” nagrody ufundowane przez Radnego Powiatu Limanowskiego – Pawła Talara 
wylosowali: Justyna Opyd - Zasadne 126, Stanisława Sopata - Szczawa 122 i Izabela Cedzidło – Kamienica 738.
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Poziomo: 1)  najlepszy  wynik w jakiejś  dziedzinie,  7)  sklep  czynny 24  godziny, 8)  ...Juan-  legendarny uwodziciel,  12) 

wojskowy gest  oddania  honoru, 15) 100 cm, 16) ...de Janeiro-  brazylijskie  miasto  słynące  z hucznych karnawałów, 17) 

największy instrument smyczkowy, 20) ryżowy trunek, 21) okresowe świadczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych, 23) 

dawna opłata za przejazd, 24) roślina zielna uprawiana na rabatach, 25) angielskie piwo, 26) … natury, 27) karczma, zajazd, 

29) łóżka na statku 30) małe zadrapanie, 31) lina do mocowania statku, 33) dawna jednostka powierzchni gruntu, 34) „nagie” 

dzieło, 37) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 38) opis własnego życia, 40) pomost wysunięty w morze.  

Pionowo: 1) przeobrażenie się po śmierci w inną postać, 2) np. pocztowy, 3) „dzik ma bardzo ostre...”, 4) okres przed Bożym 

Narodzeniem, 5) pomieszczenie dla bydła, 6) materiał, surowiec, 7) na głowie dudka, 9) nie tępe, 10) zebranie zarządu, 11)  

pozostałość po pożarze, 13) żywica ze Wschodu, 14) duży, podłużny bęben, 18) socjalizm, hitleryzm, faszyzm, 19) pierwiastek 

chemiczny o liczbie at. 34., 22) narząd kręgowców wytwarzający mocz, 23) cel pielgrzymek muzułmanów, 27) mówca, 28) 

student, uczeń, 32) złość, szał 35) sztuczka magika, 36) kolorowa papuga, 37) antonim dobra, 39) dom pszczół. 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 15, utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać 

do 15 lipca 2011 r.  na adres GOK  w Kamienicy. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.

Za  rozwiązanie  krzyżówki  nr  87,  której  hasło  brzmi:  „Walentynki”  nagrody  ufundowane  przez Radnego  Powiatu 

Limanowskiego – Pawła Talara wylosowali: Justyna Opyd,  - Zasadne 126, Stanisława Sopata, - Szczawa 122 i Izabela Cedzidło  

– Kamienica 738.

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Jana Betleja
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rELaKS Krzyżówka nr 88



uroczysta msza św.
Życzenia od najbliższych i parafian

Prymicje - ks. Arkadiusza Kabaja

Przejazd bryczką

Przejście w wieńcu prymicyjnym

Prymicyjna Msza św.

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Jana Betleja
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ZatrZymaNE W obIEKtyWIE



Oficjalne otwarcie turnieju

Zbiórka jednostek przed rozpoczęciem rywalizacji sztafeta pożarnicza z przeszkodami i ćwiczenia bojowe

Drużyny z Kamienicy

ogólnopolski turniej Piłki Nożnej „Gorce 2011”

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

ZatrZymaNE W obIEKtyWIE


