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W Wielkim finale
małopolskiego Festiwalu smaku  
w krakowie uczestniczyło 
 Koło Gospodyń Wiejskich ze Zbludzy!
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ZatrZymane W obIeKtyWIe

Budowa kompleksu boisk sportowych  
w kamienicy

Budowa Szkoły Podstawowej w Zalesiu

Chodnik do Zbludzynowy parking w Zalesiu

nowy odcinek drogi Zalesie - Słopnice

Samochodowe mistrzostwa Polski w 2010 r.



małopolski Festiwal 
Smaku
Urząd Marszałkowski woje-
wództwa Małopolskiego oraz 
Małopolski ośrodek doradztwa rolni-
czego w karniowicach, już po raz czwar-
ty zorganizowali  Małopolski Festiwal 
smaku! jest to regionalne wydarzenie o 
charakterze kulinarnym, promujące ma-
łopolskich producentów żywności, pro-
dukty lokalne i tradycyjne oraz regional-
ne potrawy.

w weekend 20-21 września 2008 r. 
w krakowie na placu wolnica odbył się 
wielki finał, podczas którego zostali wy-
łonieni najlepsi producenci żywności - 
laureaci wszystkich dotychczasowych 
półfinałów, które odbyły się w oświęci-
miu, Nowym sączu, Nowym targu oraz 
tarnowie. półfinał nowosądecki, w któ-
rym brali udział wystawcy z powiatów: 
limanowskiego, nowosądeckiego oraz 
gorlickiego odbył się na  rynku przed 
ratuszem w Nowym sączu. gminę ka-
mienica reprezentowały kobiety z koła 

gospodyń wiejskich ze zbludzy zdoby-
wając i miejsce w kategorii „dania przy-
gotowane samodzielnie przez koła gospo-
dyń wiejskich”, zgłaszając do konkursu 
potrawę pod nazwą „zraziki z kaszą gry-
czaną w sosie grzybowym”. 

gratulacje dla kgw za zajęcie tak wy-
sokiego miejsca w bardzo prestiżowym 
festiwalu. 

podczas finałowej imprezy w krakowie 
można było  skosztować różnego rodzaju 
wędlin, chleba, serów, miodów, przetwo-
rów owocowych i warzywnych czy go-
towych dań przygotowanych przez koła 
gospodyń wiejskich. odbył się plebiscyt 
dla publiczności na najsmaczniejsze po-
trawy. produkty i potrawy zgłoszone do 
konkursu oceniała komisja pod przewod-
nictwem, znanego z programu „europa 
da się lubić” greka theofilosa Vafidisa 
z  najlepszymi kucharzami w polsce.
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W latach 1849-1860 nastąpiła reor-
ganizacja sądownictwa w ga-
licji. akty ustawodawcze z lat 

1850-1854 stworzyły nowy ustrój sądów 
. Najniższą instancją stały się urzędy po-
wiatowe, które przyjęły m.in. kompeten-
cje sądowe właścicieli obszarów dwor-
skich. stosunki z nowymi urzędnikami 
były dość znośne. Ustanowiono także w 
krościenku c.k. Urząd powiatowy. swo-
je osobiste wydarzenia z tego czasu  tak 
pamiętnikarz zanotował: „w roku 1859 w 
jesieni przybył z krakowa do krościenka 
wirgil Miszke, jako auskultant (aplikant 
sądowy) do tamtejszego urzędu. wkrót-
ce był w kamienicy na komisyi, zapo-
znał się z nami, a że był człowiek porząd-
ny, podobał się nam wszystkim. po kilku 
wizytach oświadczył się o kornelcię, a że 
kornelcia dosyć mu sprzyjała, wobec nas 
zaś, jako jurysta i człowiek (był) bez za-
rzutu, więc przyjęliśmy go całym sercem. 
w listopadzie 1860 r. odbyło się wesele, 
na które wiele zaproszonych gości przy-
było i prawie trzy dni wesoło się bawi-
li”. Mimo dużej ilości zajęć w majątku 
Marszałkowiczów, śledził skąpski  tak-
że wydarzenia polityczne zachodzące w 
zaborze rosyjskim. dowodem tego jest 
notatka na stronie 61, która brzmi: „wy-
padki warszawskie z r. 1861 odbiły się bo-
leśnie w sercach naszych. dalsze gwałty 
moskiewskie i rewolucyjne odezwy ko-
mitetu Narodowego rozgoryczyły umysły 
nasze. rok 1863 dobił mnie bez reszty”. 

pisząc w roku 1861 miał zapewne na my-
śli wielką masakrę 8 kwietnia na placu 
zamkowym w warszawie oraz oblęże-
nie i aresztowanie w kościołach, 15 paź-
dziernika w rocznicę śmierci tadeusza 
kościuszki. rok 1863 „dobił go bez resz-
ty”, ponieważ obydwaj synowie rwali się 
do powstania. Franciszek, który ukoń-
czył średnią szkołę zawodową (wówczas 
instytut techniczny) w krakowie, wstą-
pił do 20. pułku liniowego piechoty au-
striackiej. przebywając w starym sączu 
konspirował z miejscową młodzieżą rze-
mieślniczą. pomagał mu w tym leopold 
dąbrowski. zygmunt doniósł rodzinie, 
że też idzie do powstania, gdyż tam teraz 
jego miejsce. „Nie zgadzałem się wpraw-
dzie na to porwanie z motyką na słońce: 
wiedziałem, że ta zawierucha szczęśliwe-

go końca mieć nie może, dlatego bardzo 
nieradzi Frania puściliśmy, chociaż ten 
był żołnierzem. lecz co do zygmunta, 
to już wcale byliśmy przeciwni, gdyż nie 
miał najmniejszego pojęcia o wojskowo-
ści, a w dodatku miał krótki wzrok”.
Franciszka skąpskiego zatrzymała partia 
narodowa w krakowie, był on instrukto-
rem wojskowym. przy pomocy kolegów z 
20. austriackiego pułku przemycał ludzi 
oraz broń do królestwa. zygmunt brał 
udział w potyczce pod grochowiskami. 
Franciszek był bardzo dzielnym żołnie-
rzem, wstąpił jako wachmistrz w szeregi 
powstańcze, walecznością swoja dosłużył 
się rangi porucznika. „walcząc początko-
wo w oddziale Mossakowskiego, [ana-
stazego władysława] w jednej potycz-
ce ugodzony został kulą karabinową w 
piersi ale - kula natrafiwszy na medalion 
Boga rodzicy, który zwykle nosił, odbi-
ła się od niego, zatrzymawszy mu na kil-
ka minut oddech tak, że towarzysze mieli 
go już za umarłego. przyszedłszy do sie-
bie powrócił jeszcze na chwilę do domu 
rodzicielskiego w kamienicy w sandec-
kim”. Nie długo jednak mógł wytrzymać 
z dala od ognia wojennego. w dalszym 
ciągu powstania brał udział w 13 potycz-
kach. Był ulubionym oficerem zygmun-
ta Chmielnickiego, dnia 31 sierpnia 1863 
r. został mianowany kapitanem. zginął w 
bitwie pod wsią Czernie koło jędrzejowa 
22 września 1863 r. 

  zygmunt skąpski  zaciągnął się do od-
działu dionizego Czachowskiego, ranny 
pod jurkowicami 21 października dostał 
się do najbliższego dworu w miejscowo-
ści dąbrówka nad wisłą, gdzie przeby-
wał przez prawie 14 dni. Chorego, tuż 
przed Bożym Narodzeniem 1863., przy-
wiózł ojciec antoni do kamienicy.
w roku 1865 skąpski rozstał się z kamie-
nicą. Było to dla niego bardzo bolesne i 
smutne. lecz okoliczności jakie zaszły 
między nim a Marszałkowiczem, w du-
żej mierze go do tego skłoniły. pisze mia-
nowicie: „w kwietniu 1865  wyjechałem 
na parę tygodni, jak lat poprzednich, w 
podróż celem sprzedania żelaza, gdyż do 
3000 ctr. Było na składzie, a nowe miało 
przybyć, gdyż najwięcej go w porze wio-
sennej, kiedy woda przybywała wykuwa-
no. jadąc od miasta do miasta, zacząw-

szy od Bochni, sprzedawałem żelazo ile 
i po jakiej cenie mogłem, gdyż ceny żela-
za spadały, albowiem prusy zaczynali na 
koksie i w inny łatwiejszy sposób w wal-
cach wyrabiać, a lubo takowe w gorszym 
było gatunku, lecz że tańsze - zaczęli tym 
lichym towarem całą galicje zalewać. (…) 
sprzedawszy kilkaset centarów w mniej-
szych miastach, przybyłem do lwowa, 
gdzie udało mi się kilku kupcom przeszło 
2000 ctr. sprzedać, lecz cena ledwie 7.50 
wynosiła. zastrzegłem sobie u kupców 
dni 14 do zatwierdzenia tej umowy przez 
samego właściciela. znając podejrzliwy 
charakter mego chlebodawcy, (…) chcia-
łem, jak zawsze wyjść czysto, bez skazy”. 
powróciwszy do kamienicy złożył pi-
semne sprawozdanie, które pan Mar-
szałkowicz podpisał, lecz bardzo zimno 
go przyjął, wziął mu za złe, że kontrak-
tu nie zawarł. skąpski odparł że nie wi-
dzi żadnej przyczyny do niezadowolenia, 
gdyż żadnej straty nie ponosi, a takie po-
stępowanie jest niesprawiedliwe. po kil-
ku dniach Marszałkowicz oświadczył, że 
gdy jego dochody się zmniejszają, zmu-
szony jest również pensje oficjalistom 
zmniejszyć. 

„tego było mi za wiele! oświadczyłem 
mu więc nawzajem, że co się tyczy mej 
osoby, to się bardzo myli, jeśli sądzi, iż 
po takim traktowaniu zostałbym nadal w 
obowiązku u niego. dziękuję mu więc za 
obowiązek i proszę o zwolnienie od 1 lip-
ca br. zmieszał się razu pan Marszałko-
wicz, nie przypuszczał bowiem, abym się 
na podobny krok odważył”. w związku 
z tym po 25 latach uczciwej i sumiennej 
pracy u Marszałkowiczów, antoni skąp-
ski wraz z rodziną opuścił kamienicę.  

Życie w Jazowsku – śmierć żony 
– drugie małżeństwo

prawie w tym samym czasie, kiedy skąp-
ski popadł w niełaskę u swojego chlebo-
dawcy w kamienicy, właściciel jazowska 
stanisław Fihauser zrobił mu propozycję, 
aby w jego majątku przyjął posadę rząd-
cy. tak też się stało z końcem czerwca 
1865 r., skąpski sprowadził się z rodziną  
do dworu w jazowsku. znał już ten mają-
tek, gdyż był tu dodatkowo przez kilka lat 
(1850-1854) mandatariuszem jeszcze za 

rodZIna SKĄPSKIcH  
w SĄdeccZyŹnIe (4) (ciąg dalszy)
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pełnomocnika zaręby, pracując równole-
gle w majątku Marszałkowicza. rodzinę 
miał liczną, gdyż po powrocie ze szpil-
bergu urodziło mu się jeszcze dwoje dzie-
ci: w lutym 1854 w kamienicy syn sta-
nisław oraz w marcu 1857 r. córka anna. 
prowadzenie gospodarstwa w jazowsku 
miało zupełnie inny charakter aniże-
li w kamienicy. Należy jeszcze przypo-
mnieć, że pańszczyznę zniesiono, więc 
darmowa siła robocza na rzecz dworu już 
nie istniała. 

  „(…) Była to z mej strony niemała od-
waga podjąć się zarządu większego go-
spodarstwa rolnego, którym przedtem ni-
gdy się nie zajmowałem. zapisałem sobie 
kilka książek lepszych, traktujących o go-
spodarstwie, radziłem (się) w trudnych 
wypadkach doświadczonych gospoda-
rzy, nie wstydziłem się też poradzić naj-
bliższych sąsiadów spod strzechy”. słabe 
zdrowie żony anny pogorszyło się. w li-
stopadzie dostała silnego zapalenia płuc, 
mimo najstaranniejszego ratunku zmarła 
14 listopada 1869 r.

„Był to dla mnie cios straszny, niespo-
dziewany, a tym boleśniejszy, że po trzy-
dziestoletnim pożyciu naszym, w pięć-
dziesiątym piątym roku życia mego 
podobne zdarzenia bardzo silnie oddzia-
ływają na usposobienie i przyszłość czło-
wieka! (…) szanowny ks. pociłowski, od 
dwóch lat proboszcz w łącku, z którym 
żyliśmy w przyjaznych stosunkach, zajął 
się pogrzebem. (…) dzieci młodszych zo-
stało jeszcze dwoje, staś w szesnastym, 
andzia w dwunastym roku. oboje po-
trzebowali kobiecej ręki”.

jeszcze za życia żony anny odwiedza-
jąc ks. pociłowskiego w łącku, zapo-
znali się skąpscy z całą rodziną Bukow-
skich, gdyż córka teodora Bukowskiego, 
(również teodora) pomagała gospodaro-
wać w tamtejszej plebani. „(…) w święta 
wielkanocne byłem z Marynią na święco-
nym w łącku, gdzie zastałem Bukow-
skiego z panią wandą, zabawiłem póź-
no w noc, gdyż widziałem, że mi radzi, 
a w łącku ochoczo bywało, gdy kieliszek 
ostro w kółku chodził, przeto nie z próż-
ną  powróciłem głową, zaprosiłem w dru-
gie święto do siebie. po południu przyje-
chali tez wszyscy z plebani, zabawiliśmy 
się także do późnej nocy. lecz ja daleki 
byłem od wszelkich zmysłów matrymo-
nialnych, gdyż jedna panna wanda mi się 
podobała, a nie przypuszczałem żeby za 
mnie starego wdowca obarczonego dzieć-
mi, bez majątku będącego wyjść chciała”.

w sierpniu 1870 r. odbyło się wesele cór-
ki Marysi, która wyszła za mąż za na-
uczyciela ludowego w jazowsku Ferdy-
nanda sośniaka, który rok później został 
przeniesiony do łącka. wkrótce wyswa-
tani antoni skąpski z wandą Bukowską, 
również zawarli związek małżeński. Ślub 
odbył się 18 września 1870 roku w lima-
nowej, sakramentu tego udzielił ks. po-
ciłowski, jako wuj panny młodej. antoni 
z drugiego małżeństwa miał dwoje dzieci, 
córka Helena urodziła się 31 lipca 1871 r. 
w jazowsku, a syn jan 31 października 
1873. we wrześniu 1871 r. zięć antoniego, 
wirgil Miszke awansował na sędziego na-
czelnika i przeniesiono go do andrycho-
wa. Na święta Bożego Narodzenia dołą-
czyła do niego żona kornelcia z dziećmi. 
w czasie podróży z jazowska do andry-
chowa bardzo się zaziębiła i zachorowała. 
Nie szanując się przy tym zapadła na gruź-
licę. zmarła w andrychowie we wrześniu 
1872 w trzydziestym pierwszym roku ży-
cia. w roku 1873 wirgil Miszke przeniósł 
się do starego sącza, gdzie był naczelni-
kiem w sądzie powiatowym. w tych la-
tach pod jego zwierzchnictwem pracował 
jan sitowski, autor kilkunastu bardzo cen-
nych książeczek (wspomnień), które wy-
dawał własnym nakładem. Miszke ożenił 
się po raz drugi w starym sączu, z córką 
tamtejszego kameralnego nadleśniczego 
ernestyną Bittner. Miał z nią dwoje dzieci. 
skąpski w jazowsku czuł się zadowolony, 
dobrze się rozumiał ze swoim chlebodaw-
cą, który po śmierci swej żony zapropono-
wał mu kupno jazowska.
zażądał od niego tylko 10 tysięcy zadat-
ku. Majątek był ładny, około 20 morgów 
łąk w jazowsku i obidzy, 2400 mórg lasu 
jodłowego i bukowego, dwór o 12 poko-
jach, osobno oficyna o 4 pokojach, ob-
szerna kuchnia, wielkie i wygodne staj-
nie i stodoły. duża karczma murowana 
przy dworze i kościele, oraz dwie karcz-

my przy gościńcu po obu końcach wsi. 
Nowa karczma w Brzynie, którą sam an-
toni budował, oraz karczma w obidzy. 
Bardzo długo się zastanawiał, ale pro-
pozycji kupna nie przyjął, gdyż rodzina 
była temu przeciwna. „parę lat przeszło 
bez nacisku. aż nagle, w czerwcu (pisze 
w pamiętniku) ” 1875 roku przyjechał 
pan stanisław Fihauser z jakimiś Żyda-
mi. zabawili przez dzień i pojechali. pan 
stanisław Fihauser powiedział mi w ten 
czas, że jazowsko sprzeda, gdyż mu się 
trafia dobre kupno niedaleko zarszyna, 
mianowicie majątek duży Besko, za sto-
sownie niewysoką cenę, (…) że mnie tam 
weźmie na  rządcę, jak kupi, etc., etc. Nie 
wiedziałem z razu, co o tym wszystkim 
sądzić, czułem tylko, że nade mną jakaś 
katastrofa zawisa, że jazowsko trzeba bę-
dzie opuścić. skąpski począł mocno ża-
łować, że z uczynionej propozycji przed 
czterema laty nie skorzystał. pisze dalej: 
„tymczasem może w 14 dni otrzymu-
je telegram: jazowsko sprzedałem panu 
aderowi Fihauser. a więc szatan zwycię-
żył, jazowsko, perła w  sądecczyźnie Ży-
dom sprzedane.”

w parę dni później przyjechał właściciel, 
oddał majątek Żydowi, rządcy antonie-
mu, tytułem honorarium miał wypłacić 
6 tysięcy złr. i kazał za 14 dni z jazow-
ska z rodziną się wyprowadzić. liczący 
wtedy 62 lata bohater naszego pamiętni-
ka chciał od razu wziąć jakąś dzierżawę, 
gdyż była możliwość przejąć majątek hr. 
stadnickiego – Brzeznę. jednak po obej-
rzeniu tych włości, zrezygnował, udając 
się z rodziną do swojego teścia miesz-
kającego w sowlinach koło limanowej. 
spędził tam prawie rok z wielką troską 
o przyszłość.     

(Przedruk z rocznika sądeckiego)

lipiec sierpień wrzesień 2008 Gorczańskie Wieści 5

WcZoraj KamIenIcy

majątek był ładny, około 20 morgów łąk w Jazowsku i obidzy, 2400 mórg lasu 
jodłowego i bukowego, dwór o 12 pokojach, osobno oficyna o 4 pokojach, 
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wyniki zawodów

W kategorii seniorów: 
I miejsce – OSP Kamienica, 
ii osp szczawa, 
iii osp zbludza, 
iV osp zasadne.
(osp zalesie nie wystawiło drużyny).

W kategorii młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych: 

I miejsce – OSP Kamienica, 
ii osp zalesie, 
iii osp zbludza, 
iV osp zasadne. 
(osp szczawa nie wystawiło Mdp). 

poza konkursem startowała druga dru-
żyna osp zasadne – złożona z uczniów 
szkoły podstawowej.

obrzędowym sensem dożynek jest 
zapewnienie ciągłości wegetacji i za-
dbanie o powodzenie plonów w roku 
następnym.

w niedzielę 31 sierpnia w zalesiu od-
były się tegoroczne dożynki w gminie 
kamienica. o godzinie 11.00 w tutej-
szym kościele prałat z parafii kamienica 
ks. kazimierz pach oraz proboszcz para-
fii zalesie ks. ryszard kochanowicz od-
prawili uroczystą Mszę świętą, po której 
barwny dożynkowy korowód prowadzo-
ny przez Młodzieżową orkiestrę dętą 
z Baczkowa przemaszerował na plac przy 
budynku ochotniczej straży pożarnej, 
gdzie odbył się gminny konkurs wień-
ca dożynkowego oraz degustacja potraw 
regionalnych.

wykonane z dużą starannością i pomy-
słem dożynkowe wieńce oceniła komi-
sja konkursowa, przyznając i miejsce dla 
grupy wieńcowej z zalesia. Cztery rów-
norzędne ii miejsca przyznano dla kół 
gospodyń wiejskich ze szczawy, zasad-
nego, zbludzy i kamienicy.

Uczestniczących w ludowym święcie 
mieszkańców gminy i licznie przybyłych 

gości zachwycił występ orkiestry dę-
tej z Baczkowa i Młodzieżowej kapeli 
z kamienicy.

wspaniała słoneczna pogoda, liczne 
atrakcje przygotowane przez organizato-
rów, rodzinna atmosfera sprawiły, że do-
żynkowa zabawa trwała do późnych go-
dzin nocnych. 

S. F.

 

Zawody w sporcie pożarniczym
22 czerwca 2008 r. na stadionie LKS „GORCE” odbyły się 
zawody w sporcie pożarniczym. Wzięły w nim udział  jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kamienica.

Gminne
Po ścięciu ostatnich 
kłosów zboża obchodzone 
jest uroczyste święto 
plonów – zakończenie 
zbioru płodów ziemi, 
zwane dożynkami.

ponadto w zawodach wzięły udział  dwie drużyny żeńskie: dziewczęca Mdp przy 
osp w kamienicy oraz kobieca drużyna przy osp w szczawie. 

M. K.

Święto Plonów
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poNad dwUkiloMetrowy 
odCiNek nowej nawierzchni asfalto-
wej, łączącej gminy słopnice i kamienicę 
prowadzi przez jedno z najatrakcyjniej-
szych miejsc widokowych w powiecie li-
manowskim – przełęcz słopnicką. Nowo 

otwarty odcinek to również strategiczny 
ciąg drogowy usprawniający komunika-
cję w kierunku kamienicy, krościenka, 
szczawnicy, a także stanowiący alterna-
tywę dla kierowców jadących do krako-
wa z kamienicy i łącka.

w miejscu inwestycji zebrali się inwe-
storzy, wykonawcy oraz wójtowie i rad-
ni gmin, na których inwestycja zosta-
ła zrealizowana. wszyscy uczestniczyli 
w poświęceniu drogi, którego dokona-
li proboszczowie antoni węc z parafii 
słopnice górne i ryszard kochanowicz 
z parafii zalesie. symbolicznego otwarcia 
dokonali natomiast jan puchała – staro-
sta powiatu limanowskiego, władysław 
sadowski – wójt gminy kamienica oraz 
adam sołtys – wójt gminy słopnice 
w obecności członków zarządu powiatu 
limanowskiego, radnych gmin słopnice 
i kamienica, radnych powiatu limanow-

skiego, którzy poczynili stara-
nia o realizację inwestycji. Nie 
zabrakło także dyrektorów po-
wiatowego zarządu dróg – to-
masza dula i Marka Urbańskie-
go – nadzorujących inwestycję 
ze strony inwestora oraz głów-
nych wykonawców inwestycji, 
prezesów „limdrogu” z lima-
nowej i „drogbudu” ze słopnic.

Na drodze zalesie wykona-
no wiele kosztownych prac: 
umocnienie brzegów od strony 
stromego potoku, poszerzenie, 
utwardzenie nawierzchni, ofo-
sowanie wraz z ułożeniem ko-
rytek ściekowych oraz przebu-
dowę mostków i przepustów, 
wykonanie podbudowy i po-
łożenie nawierzchni asfaltowej 
na odcinku 2,3 kilometra. wy-
konawca zamontował też dużą 
ilość barier ochronnych na naj-
bardziej niebezpiecznych od-
cinkach drogi.

S. F.

droga Słopnice – Zalesie
2 lipca br. oficjalnie oddano do użytkowania nową 
zmodernizowaną drogę Słopnice – Zalesie na 
odcinku, który ma szczególne znaczenie dla ruchu 
turystycznego. 

Powrót  
do szkoły
1 wrzeŚNia uczniowie wszystkich 
szkół przywitali nowy rok szkolny. tra-
dycyjnie, jak co roku, uroczystość rozpo-
częto Mszą świętą z okolicznościowym 
kazaniem i błogosławieństwem na drogę 
zdobywania wiedzy. tuż po mszy ucznio-
wie uczestniczyli w uroczystych akade-
miach w swoich placówkach. 
do szkół i przedszkoli w naszej gminie 
powróciło 1 346 dzieci i młodzieży. wśród 
nich: 281 przedszkolaków, 682 uczniów 
podstawówek oraz 383 gimnazjalistów.

S. F.
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z jednej  strony widać duże zaanga-
żowanie osób związanych z komitetem 
utworzenia gminy w szczawie bez pa-
trzenia na realia i konsekwencje z tym 
związane, z drugiej strony można zauwa-
żyć tonowanie emocji, spokój i rozwagę 
większości radnych gminy kamienica, co 
można było zaobserwować na ostatniej 
sesji rady gminy, gdzie wprowadzo-
no pod obrady projekt uchwały w spra-
wie trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami gminy w 
związku z zamiarem utworzenia szczaw-
skiej gminy.

w sesji wzięli udział zaproszeni goście, 
w tym senator rp pan stanisław kogut 
oraz starosta powiatu limanowskiego jan 
puchała.

z wypowiedzi radnych szczawy mo-
głoby się wydawać, że szczawa jest po-
krzywdzona w finansowaniu różnych 
inwestycji i dzieleniu środkami finanso-
wymi. jest to całkowita nieprawda, gdyż 
te wszystkie przedsięwzięcia, które zo-
stały zrealizowane przez ostatnie lata, 
można na własne oczy zobaczyć. Nawet 
w ostatnich dwóch latach kadencji, o któ-
re to radni szczawscy mają wiele pretensji, 
wiele w szczawie zrobiono. dokończono 
stan surowy pijalni wód mineralnych. 
zamontowano piękne, stylowe lampy w 
centrum szczawy i w kierunku cmenta-
rza. sfinansowano wszystkie materiały 
pod budowę parkingu przed kościołem. 
przygotowano dokumentację pod bu-

dowę chodnika do szkoły podstawowej 
nr 2, która będzie zrealizowana jeszcze 
w tym roku. docieplono sp nr 2. zmo-
dernizowano (wyasfaltowano) wiele dróg 
osiedlowych w szczawie. Można byłoby 
jeszcze wymieniać liczne, mniejsze in-
westycje i remonty w szczawie, jak cho-
ciażby ogrodzenie przy sp nr 1 czy prze-
znaczenie środków na remont mostu do 
os. Mazury. jak na dwa lata to wcale nie 
jest mało.  Niestety, w poprzednich ka-
dencjach inne wioski były naprawdę po-
krzywdzone i nikt nie próbował wywie-
rać presji poprzez zamiar odłączenia czy 
zastraszania reszty. z zestawienia inwe-
stycji za lata 2003-2006 widać, że aż 40% 
środków finansowych  przeznaczono na 
inwestycje w szczawie, gdzie dla zblu-
dzy tylko 1,9 %, a dla zasadnego tylko 1 % 
wszystkich środków finansowych. 

to działania obecnej rady potwierdza-
ją obiektywność, rozsądek i sprawiedli-
wość w realizowaniu najbardziej potrzeb-
nych inwestycji, co widać chociażby przy 
realizowaniu inwestycji oświatowych. 
dokończono budowę sp nr 2 w kamie-
nicy, gdzie warunki do nauki były wręcz 
tragiczne, gdyż nawet toalety znajdowały 
się na zewnątrz budynku. podobna sytu-
acja jest w sp w zalesiu; tam stara część 
budynku jest w bardzo złym stanie tech-
nicznym i należy zrobić wszystko, aby jak 
najszybciej oddać do użytku nową szko-
łę. wydaje się to rozsądne podejście, bo-
wiem inwestycje w szczawie, związane 

z utworzeniem uzdrowiska, obecna rada 
zostawia prywatnym przedsiębiorcom, 
podobnie jak to robiono we wszystkich 
istniejących uzdrowiskach. Chyba waż-
niejsze są inwestycje oświatowe – wa-
runki, w jakich uczą się dzieci z naszej 
gminy i ich zdrowie -niż jakieś pomysły, 
które mogą być realizowane przez sek-
tor prywatny, na których można przecież 
zarabiać.

Bardzo mądrze wypowiedział się na 
sesji rady gminy pan senator s. kogut, 
który stwierdził, że trzeba zapomnieć 
o odrębnej gminie w szczawie, jest to pod 
każdym względem niekorzystne i nie-
możliwe. lepiej skupić się na realizowa-
niu ważnych przedsięwzięć w całej obec-
nej gminie, w tym w szczawie. 

patrząc obiektywnie na działania nie-
których osób zaangażowanych w utwo-
rzenie odrębnej gminy w szczawie, 
wydaje się, że niektórym najbardziej cho-
dzi o władzę i wywieranie wpływu na 
wszystkie ważniejsze decyzje związane 
z zarządzaniem gminy. takie zachowania 
są bardzo negatywne. Na szczęście rozsą-
dek i rozwaga obecnej rady gminy nie 
pozwala na wprowadzenie tych praktyk 
w samorządzie gminy kamienica.

W.Sadowski 
Rzecznik grupy radnych J.P.

Gminne problemy
GORąCA AtmOSfERA, która pojawiła się po informacjach  
o planach odłączenia Szczawy i utworzenia odrębnej gminy,  
ma różne aspekty.

wydatki inwestycyjne gminy kamienica w latach 2003-2006
 w rozbiciu na poszczególne miejscowości

rok
2003

% wyd.
2004

% wyd.
2005

% wyd.
2006

% wyd. razem
miejscowość całk. całk. całk. całk.

kamienica 2 491 969 80,1 1 167 021 43,4 1 217 054 41,9 1 217 054 41,9 6 093 098 52,5

szczawa 296 700 9,5 1 293 598 48,1 1 533 353 52,8 1 533 353 52,8 4 657 004 40,1

zalesie 207 658 6,7 107 183 4,0 106 800 3,7 106 800 3,7 528 441 4,6

zbludza 87 846 2,8 79 312 2,9 26 000 0,9 26 000 0,9 219 158 1,9

zasadne 27 165 0,9 44 708 1,7 21 000 0,7 21 000 0,7 113 873 1,0

razem 3 111 338 100 2 691 822 100 2 904 207 100 2 904 207 100 11 611 574 100,0

WcZoraj I dZIś KamIenIcy
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Można było obejrzeć umundurowanie, wyposażenie oraz 
uzbrojenie partyzantów i niemieckich żołnierzy.

krótkie epizody z tamtych czasów przedstawiały ucieczkę  
przed wywózką na roboty do rzeszy, aresztowanie mieszkańców 
a także akcje partyzanckie i potyczki z oddziałami niemieckimi.

dla zgromadzonej młodzieży była to wyśmienita lekcja histo-
rii, dla turystów atrakcja, a dla starszych mieszkańców szcza-
wy przypomnienie ciężkich okupacyjnych czasów. inscenizacja 
wszystkim bardzo się podobała, a jej uczestnicy zebrali wielkie 
brawa.

po inscenizacji solistki ze szczawy i uczniowie szkoły wojsko-
wej z tymbarku zaśpiewali kilka partyzanckich pieśni, a zgroma-
dzeni przy ognisku widzowie mogli poczuć nastrój partyzanckie-
go życia.

Natomiast w niedzielę przy pomniku ak o godz. 9.30 odbył 
się apel poległych, w którym udział wzięli: przedstawiciele sej-
mu, władze samorządowe powiatu, gminy oraz sołectwa szcza-
wa. Udział wzięli także bojownicy ak, ich rodziny, mieszkańcy 
szczawy, przybyli goście i kuracjusze.

Następnie odbył się przemarsz do kościoła, gdzie o godz. 11.00 
odbyła się uroczysta Msza św. w intencji poległych, zmarłych 
i żyjących żołnierzy 1 psp ak.oprawę muzyczną zapewnili 
członkowie orkiestry dętej im. św. Floriana ze szczawy. w tym 
dniu można było zwiedzić muzeum ak. po Mszy św. chętni mo-
gli skosztować wojskowej grochówki przygotowanej przez kgw 
szczawa.

Z. Ch.

oddano  
nowy parking 
w Zalesiu
14 sierpnia br. oddano w zalesiu nowy 
parking, przeznaczony dla samochodów 
osobowych, znajdujący się przy tutej-
szym kościele. Budowę parkingu sfinan-
sowano ze środków wójta i rady gminy 
w kamienicy oraz parafii rzymskokato-
lickiej w zalesiu. prace przy budowie wy-
konali społecznie mieszkańcy zalesia.

S. F.

odPUSt PartyZancKI
W dniach 16-17 sierpnia br. w Szczawie odbył się 
doroczny „Odpust Partyzancki”. 
W sobotnie popołudnie, przy jednym z domów obok remizy OsP miała miejsce 
historyczna inscenizacja wydarzeń z 1944 roku. Jej celem było przedstawienie 
wybranych fragmentów z życia okupacyjnego wsi szczawa – miejscowości, 
której mieszkańcy współpracowali  z oddziałami partyzanckimi AK.
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Na zaproszeNie wójta gMiNy 
koMorNiki k/poznania oraz komite-
tu dożynkowego w dniach 6 - 7 września 
br. delegacja naszej gminy wzięła udział 
w uroczystościach „Święta plonów”.

rozpoczęto je uroczystą Mszą św. po-
lową z udziałem władz gminnych i sa-
morządowych, posłów, pocztów sztan-
darowych, delegacji wsi oraz gości 
i mieszkańców gminy komorniki.

główne uroczystości dożynkowe 
zorganizowane zostały na stadionie 
sportowym. 

podczas części oficjalnej dr władysław 
sadowski wręczył gospodarzowi gmi-
ny komorniki – janowi Brodzie nagrodę 
specjalną wójta gminy kamienica w po-
staci pamiątkowej statuetki.

(red)

dożynki  
w zaprzyjaźnionej 
gminie

Na tereNie powiatU liMaNow-
skiego działa Lokalna Grupa Działa-
nia „Przyjazna Ziemia Limanowska”, 
która oprócz samorządu powiatu lima-
nowskiego oraz gmin: dobra, jodłownik, 
słopnice, tymbark, łukowica, kamieni-
ca, limanowa skupia przedstawicieli sek-
tora gospodarczego (przedsiębiorcy) oraz 
sektora społecznego (organizacje poza-
rządowe, kgw, osp, kluby sportowe, ze-
społy regionalne). 

lokalna grupa działania będzie przy-
znawała wsparcie finansowe na działania, 
które są zgodne z założeniami stworzonej 
przez grupę lokalnej strategii rozwoju 
w następujących obszarach:

różnicowanie w kierunku działalności •	
nierolniczej.
tworzenia i rozwoju mikroprzedsię-•	
biorstw.
odnowa i rozwój wsi.•	
„Małe projekty”.•	
Możliwość ubiegania się o dofinansowa-

nie swoich pomysłów będzie miał każdy 
mieszkaniec gmin wchodzących w skład 
lokalnej grupy działania. jednak dofi-

nansowanie zależy również od opracowa-
nej i przyjętej lokalnej strategii rozwoju 
(lsr). Chcąc poznać problemy i oczekiwa-
nia mieszkańców, zarząd lgd odbywa cykl 
spotkań w gminach należących do lgd. 

w dniu 02 września br. takie spotka-
nie odbyło się w Urzędzie gminy ka-
mienica, w którym udział wzięli wójt – 
dr władysław sadowski, radni gminy 
kamienica oraz przedstawiciele zarzą-
du stowarzyszenia lokalna grupa dzia-
łania „przyjazna ziemia limanowska”; 
Marta antkiewicz – wiceprezes zarządu 
i Urszula Nowogórska – członek zarzą-
du lgd, zarazem radna województwa 
Małopolskiego. 
Szczegółowe informacje można uzy-
skać w siedzibie lgd, która mieści się 
w starostwie powiatowym w limano-
wej – w pokoju 347 lub pod numerami 
telefonu: 

018 33 70 129, 018 33 75 800, 
e–mail: lgdlimanowa@op.pl, 
marta.antkiewicz@powiat.limanowa.pl 

S. F.

29 lipCa br. rozpoczęto pierwsze pra-
ce budowy kompleksu boisk sportowych 
w kamienicy, w ramach programu ,,Moje 
Boisko – orlik 2012.

program ,,Moje Boisko – orlik 2012” to 
projekt rządowo – samorządowy, realizowa-
ny z inicjatywy Ministerstwa sportu i tu-
rystyki. Ma on umożliwić dzieciom i mło-
dzieży gminy uprawianie różnych dyscyplin 
sportowych na bezpiecznych, nowocze-
snych, europejskich boiskach sportowych.

zadanie będzie dofinansowywane 
w 33% przez Ministerstwo sportu i tu-
rystyki, pozostałe koszty pokryje budżet 
województwa Małopolskiego (w 1/3) 
oraz jednostki samorządu terytorialnego 
inwestorzy (1/3).

zgodnie z założeniami projektu po-
wstanie kompleks dwóch boisk – boisko 
do piłki nożnej o nawierzchni z trawy 
syntetycznej oraz boisko wielofunkcyj-
ne o nawierzchni poliuretanowej, wraz z 
ogrodzeniem i oświetleniem, a także bu-
dynek sanitarno – szatniowy.

S. F.

Wspólnie działamy
Unia Europejska przyznała Polsce na lata 2007–2013 
środki finansowe na realizację zadań i inicjatyw lokalnych. 
Koordynatorem tych działań jest Lokalna Grupa Działania.

moje boisko – 
orLIK 2012
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nagrodzeni  
w powiecie

21 września br. w rupniowie odbył się 
doroczny X przegląd dorobku kulturalne-
go i kulinarnego kgw powiatu limanow-
skiego, połączony z obchodami „powia-
towego dnia działacza kultury”. gmina 
kamienica reprezentowana była przez 
kgw z kamienicy. Nasze panie za przy-
gotowany przysmak: „żeberka z grochem 
i kapustą” i program artystyczny „wio-
cha na imioniny u Michała” zdobyły ii 
miejsce. Nasze koło zostało wytypowane 
na XXXV przepatrzowiny teatrów re-
gionalnym Małopolski, które odbędą się 
w przyszłym roku w Czarnym dunajcu.

pamiątkową statuetkę zasłużonego 
działacza kultury powiatu limanow-
skiego z naszej gminy otrzymała pani 
iwona Czartowska, prowadząca dziecię-
cy zespół regionalny „gronicki” przy 
szkole podstawowej nr 1 w kamienicy.

laureatom gratulujemy!

(red)

NaryBek w iloŚCi 60 tysięcy sztuk 
wpuszczono w górnym biegu potoku Mo-
gielickiego, – 20 tysięcy, w górnym biegu 
potoku za Bulandówką - 20 tys. i do rze-
ki kamienica 20 tys. w tych małych do-
pływach rzeki kamienica są liczne orga-
nizmy planktonowe i sporo pożywienia 
naturalnego.  Nie ma dużych pstrągów i 
zanieczyszczeń wody przez ścieki. ten 
narybek pstrąga to (wylęg) rybki około 2 
cm. gdy podrosną, woda ich zaniesie do 
rzeki kamienicy. przy zarybieniu uczest-
niczyli: Franciszek Marmuszewski, kazi-
mierz Chlipała i Marcin kozielec.

Należy przy tej okazji wspomnieć, 
że na terenie gminy kamienica działa-
ło koło wędkarskie. w roku 1984 liczy-
ło 110 członków. po wybudowaniu elek-
trowni i żelbetonowej tamy w dolnym 
biegu rzeki kamienica do zera zanikły 
naturalne tarliska lipienia, a stan pstrą-
gów obniżył się o 90%. koło wędkarskie 
też się rozpadło. 

teraz jesienią, kiedy du-
najcowe piękne pstrągi tar-
łaki chcą odbyć tarło na 
rzece kamienica, to u pana 
kurzei  przepławka na rze-

ce jest sucha, cały potok przepływa przez 
jego posesję do elektrowni, a tamtędy 
przez turbiny pstrąg nie przejdzie. wiel-
kim błędem było wydanie zezwolenia, 
m.in. przez zarząd okręgu pzw Nowy 
sącz,  na budowę tamy. sytuację na rze-
ce pogarsza dewastacja koryta przez nie-
legalną grabież żwiru. pani kamirska 
z rzgw w Nowym sączu powiedzia-
ła, że żwiru z rzeki to sobie można wziąć 
do taczek na własne potrzeby. właścicie-
le koparek i sprzętu wywożą nielegalnie 
setki samochodów  ze żwirem, to dla nich 
kopalnia złota (nawet porządku  po sobie 
nie zrobią). pomijam potrzeby gminy ka-
mienica związane z naszym terenem. 

Może tym tematem zajmie się któryś  
z radnych do spraw ochrony środowiska, 
jeżeli taka funkcja istnieje lub młodzi 
wędkarze, których  w kamienicy przy-
bywa. w krakowie jest klub miłośników 
dunajca, to oni przywrócili ten nary-

bek,  za co serdecznie im 
dziękujemy.

F. Marmuszewski            

PStrĄGI
W maju br. otrzymaliśmy narybek pstrąga potokowego 
– była to szczęśliwa chwila dla miłośników wędkarstwa.
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Panie komendancie, proszę się przed-
stawić naszym czytelnikom.

Mam 34 lata, pochodzę z sąsiedniej  –
gminy słopnice, jestem żonaty, mam 
dwie córki. jestem w stopniu sierżan-
ta sztabowego, posiadam wykształcenie 
wyższe o kierunku pedagogika resocjali-
zacyjna i sądowa. 

Co spowodowało, że został Pan 
policjantem?

szczerze powiedziawszy już jako mło- –
dy chłopak marzyłem, aby zostać poli-
cjantem, podobało mi się, gdy policjanci 
przyjeżdżali do słopnic. później tak się 
potoczyły moje losy, że wstąpiłem do po-
licji. od samego początku mojej służby, 
to jest od 20 lutego 1996 r.  pracowałem 
w ruchu drogowym komendy powia-
towej policji w limanowej, aż po dzień 
1 września br., kiedy to zostałem kierow-
nikiem posterunku policji w kamienicy

Co skłoniło Pana do przyjęcia propo-
zycji zostania szefem posterunku w 
kamienicy ?

propozycją komendanta powiatowego  –
policji, pana inspektora ryszarda koze-
ry, byłem bardzo zaskoczony. tę ofertę 
oczywiście przyjąłem, bo dla mnie jest to 
awans i docenienie mojej  policyjnej służ-
by przez przełożonych. zresztą rozkazem 
komendanta zostałem mianowany na to 
stanowisko.

Jakie są Pana pierwsze wrażenia po ob-
jęciu tej funkcji ?

jak to w nowym miejscu pracy bywa,  –
niektórych rzeczy się spodziewałem, 
a niektóre są inne niż te, dotychczas wy-
konywane. pracując uprzednio w ruchu 
drogowym, poruszałem się w określonych 
granicach, wykonując zlecenia oficera dy-

żurnego czy swojego przełożonego. ge-
neralnie było to skierowane w kierunku 
ruchu drogowego, jak sama nazwa mówi.  
specjalizowałem się w przepisach doty-
czących kontroli transportu drogowego, 
to co między innymi  wykonuje inspekcja 
transportu drogowego. a tu zaskoczony 
jestem różnorodnością spływającej doku-
mentacji i zmuszony jestem przypomnieć 
sobie różnorodne procedury z tym zwią-
zane, z którymi zostałem zapoznany na 
kursach policyjnych, ale dotąd niewiele 
miałem z nimi do czynienia. teraz muszę 
sobie te procedury przypomnieć, aby ta 
dokumentacja była dobrze sporządzana, 
a posterunek funkcjonował prawidłowo. 

Jaka jest obsada etatowa i co należy do 
zadań posterunku policji  w kamienicy ?

jeżeli chodzi o nasz posterunek, obsa- –
da jego jest 5-cio  etatowa - trzech dziel-
nicowych, jeden dochodzenowiec oraz  
kierownik. posterunek ten podlega pod 
komendę powiatową policji w limano-
wej. stąd zlecane są nam różne czynności 
do wykonania przez komendanta, oficera 
dyżurnego, czy naczelników poszczegól-
nych wydziałów. ale przede wszystkim, 
jeżeli są do nas zgłaszane różne sprawy 
telefonicznie bądź wnoszone osobiście,  
mamy za zadanie – dzielnicowi czy po-
licjant obecny w danej chwili na poste-
runku – wyjaśniać te sprawy. jeżeli to jest 
przestępstwo, kierujemy sprawę  do kpp 
w limanowej, zaś wykroczeniem zajmu-
jemy się do końca na miejscu. 

Panie komendancie, często się zda-
rza, że mieszkańcy naszej gminy chcąc 
zgłosić sprawę na tutejszy posterunek 
policji, nie mogą tego uczynić ze wzglę-
du na „głuchy telefon” lub zamknięte 
drzwi…

wiadomą rzeczą, że przy takiej obsa- –
dzie policjantów, jaką tu mamy,  nie ma 
możliwości zapewnienia dyżuru całodo-
bowego. rzeczywiście, rzadko się zdarza, 
że na posterunku ktoś jest. jeżeli ja mam 
służbę,  staram się być na posterunku, lecz 
często również muszę wyjechać na róż-
nego rodzaju  interwencje w terenie czy 
na patrol. dzielnicowi, jak sama nazwa 
mówi,  powinni działać w terenie. prze-
ważnie w godzinach dopołudniowych, tj. 
od 8-16 ktoś na posterunku  jest (tel. 018 
33 23 007) albo policjant, który prowadzi 
dochodzenia, albo ja. generalnie jednak, 
komisariat policji nie prowadzi służby 
dyżurnej. od tego jest dyżur całodobowy 
komendy policji w limanowej, dlatego 
wszelkie sprawy proszę kierować na tele-
fon o nr 112  lub 997 do oficera dyżur-
nego komendy powiatowej policji. on 
w pierwszej kolejności, jeżeli tego sytu-
acja wymaga, kontaktuje się z naszym pa-
trolem, który podjedzie w celu interwen-
cji czy wyjaśnienia sprawy. w wypadku 
braku naszego patrolu do spraw ważnych 
i pilnych kierowany jest służba patrolowa 
z limanowej. 

Jakie inicjatywy i działania nowego ko-
mendanta będą w najbliższym czasie 
najważniejsze?

Na chwilę obecną, chociaż pracuję tu  –
dopiero kilkanaście dni, zwróciłem się do 
kierownika ruchu drogowego kpp w li-
manowej z prośbą o zwiększenie patro-
li ruchu drogowego w gminie kamieni-
ca ze względu na  bardzo duże natężenie 

Wywiad z panem

sierż. szt. Krzysztofem Pachem
Kierownikiem Posterunku Policji w Kamienicy
w poniedziałek 1 września 2008 r. sierż. szt. krzysztof pach został  
powołany na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Kamienicy.

akt NoMiNaCji wręczył mu komendant powiatowy policji w limanowej insp. 
ryszard kozera w asyście naczelnika sekcji prewencji i ruchu drogowego komendy 
powiatowej w limanowej nadkom. józefa krzyżaka. gratulacje nowemu kierowniko-
wi złożyli: wójt gminy – władysław sadowski, przewodniczący rady gminy – stefan 
kuchnia, radna powiatu limanowskiego z gminy kamienica – agata zięba oraz pra-
cownicy posterunku policji w kamienicy.
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ruchu, zwłaszcza w weekendy na dro-
dze wojewódzkiej Mszana dolna – za-
brzeż. tak samo zwróciłem się z prośbą 
do straży granicznej w Nowym sączu 
o zwiększenie częstotliwości patroli na tej 
drodze. wszystko to jest związane z bez-
pieczeństwem, bo jednak złych zdarzeń 
na tej drodze jest najwięcej. jeżeli chodzi 
o wykroczenia i przestępstwa, to po za-
poznaniu się z dokumentacją posterunku 
zauważyłem, że zwłaszcza w okresie je-
sienno - zimowym bardzo często docho-
dzi tu do włamań i kradzieży. stąd prośba 
do mieszkańców: jeżeli na osiedlu poja-
wi się obcy samochód,  który przystaje, 
obserwuje, to proszę zapisać jego numer 
i nam go zgłosić. obecnie mamy zgłoszo-
ną jedną kradzież z włamaniem do domu 
jednorodzinnego, ale boję się, że jest to 
początek serii, bo to się nasila w okresie 
jesiennym - zła pogoda, opady deszczu, 
szybko zapadający zmierzch, tylko sprzy-
ja złodziejom, aby dokonywali tego ro-
dzaju przestępstw. Nasze służby w tym 
okresie też będą nasilone i  przeważnie 
nocne, aby chociaż w części zapobiec tym 
kradzieżom. Nasz rewir obejmuje jednak 
rozległy teren i jeden radiowóz nie jest 
w stanie objechać go w całości. wobec 
tego jeszcze raz apeluję do mieszkańców 
o czujność i szybkie informowanie poli-
cji o swoich spostrzeżeniach czy zauwa-
żonych  włamaniach do domów sąsiadów, 
którzy są w tym momencie nieobecni. 
zwracam się również z prośbą do miesz-
kańców, którzy opuszczają swoje domy, 
aby poprosili sąsiadów o zwrócenie uwa-
gi na ich obejście w czasie ich nieobecno-
ści. Bo jak się mówi, „wiedzą sąsiedzi jak 
kto siedzi”, co często zapobiega lub przy-
czynia się do szybkiego wykrycia spraw-
ców włamania czy kradzieży. Następnym 

tematem, którym chciałbym się zająć (co 
poniekąd wynika z mojego wykształce-
nia)  to dzieci i młodzież. tu najważniej-
sza jest profilaktyka. już obecnie włącza-
my się w ogólnopolską akcję – bezpieczna 
droga do szkoły. przeprowadzamy prelek-
cję w szkołach na temat bezpiecznego ko-
rzystania z dróg. również przy tej okazji 
próbujemy dotrzeć do młodzieży i wytłu-
maczyć szkodliwości zażywania narkoty-
ków czy spożywania alkoholu. Będziemy 
się starali dotrzeć do młodzieży trudnej, 
często z marginesu społecznego, która de-
moralizuje i negatywnie wpływa na pozo-
stałą młodzież. Będziemy  się starać objąć  
ją „opieką” policyjną, jednak dopiero po 
wcześniejszym zgłoszeniu tego typu przy-
padków przez wychowawcę czy pedagoga 
szkolnego. do nich należy rola zapobiega-
nia różnego rodzaju negatywnym zjawi-
skom.  gdy mają one znamiona przestęp-
stwa, wówczas to wychowawca winien 
taki przypadek zgłosić nam w celu pod-
jęcia czynności,  które zazwyczaj kończą 
się sądem rodzinnym. dlatego też zwra-
cam się do nauczycieli i rodziców z ape-
lem o informowanie nas o tego rodzaju 
przestępstwach, bo brak interwencji czę-
sto prowadzi do przestępstw kryminal-
nych czy tragedii rodzinnych. Funkcjonu-
je takie przeświadczenie, że współpraca 
z policją to donos. Nic bardziej mylnego 
– jeżeli będziemy tkwić w tym przekona-
niu i w odpowiednim momencie nie za-
reagujemy i nie podejmiemy współpracy 
z policją, by już na starcie zapobiec prze-
stępstwom, trudno będzie zadbać o wła-
sne bezpieczeństwo. przecież policja nie 
może być wszędzie i wszystko zauważyć. 
Często jesteśmy świadkami sytuacji, gdy 
nadjeżdża radiowóz, a chuligani czy prze-
stępcy skaczą przez płot i ulatniają się. 

Czy, korzystając z naszej rozmowy, 
chciałby Pan przekazać coś naszym 
czytelnikom?

Myślę, że najważniejszą sprawą jest  –
prośba o współpracę z tutejszymi poli-
cjantami i ze mną  ze względu na to, by 
łatwiej i bezpieczniej nam się żyło. tak 
jak wspominałem, o włamaniach i kra-
dzieżach ludzie często się boją cokolwiek 
powiedzieć, bo trzeba się „włóczyć” po 
sądach, przesłuchania – nie wiadomo ile 
razy. Często wystarczy anonimowo prze-
kazać nam, że ktoś się kręci, „taki a taki”, 
spisać numery rejestracyjne samochodu. 
to nam ułatwi, a często pomoże wykryć 
sprawcę przestępstwa. Czasami jest tak, 
że wszyscy wiedzą i… policja wie, a za-
nim to dotrze do policji to jest długa dro-
ga. przez to niejednokrotnie można by 
było uchronić kolejne ofiary przestępstw 
czy zapobiec tragediom. 

My,  ze swej strony życzymy Panu realiza-
cji wszystkich zamierzeń,  a po ich zrealizo-
waniu kolejnych awansów. Mam dylemat, 
bo jeżeli one szybko nastąpią, szybko nam 
Pan z Kamienicy ucieknie… na komendan-
ta powiatowego, wojewódzkiego… ale wów-
czas, myślę, że będzie Pan dobrze Kamienicę 
wspominał, a my Pana. 

Myślę, że to tak szybko nie będzie, ale  –
zobaczymy, co życie przyniesie i jak się 
to będzie wszystko układało. jak na ra-
zie myślę, że jeżeli mi pozwolą przełoże-
ni,  chwilę tu popracuję, a współpraca i jej 
efekty będą dobre.

Dziękuję za rozmowę.

 M. Marek
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pielgrzyMowaliŚMy –  jak w  po-
przednich latach – śladami ojca św. jana 
pawła ii po podhalu, zwiedziliśmy  ja-
skinię Bielańską na słowacji, odwiedzili-
śmy „księżówkę” w zakopanem, Bachle-
dówkę oraz ludźmierz, modliliśmy się 
na Mszy św. w kalwarii zebrzydowskiej, 
pamiętaliśmy o miejscu urodzin najwięk-
szego z polaków – wadowicach, w inwał-
dzie podziwialiśmy miniatury najsłyn-
niejszych budowli świata z bazyliką św. 
piotra w rzymie, wieżą eiffla w paryżu, 
czy murem chińskim na czele. przeżyli-
śmy zawroty głowy na skuterach i karu-
zelach, a kończyliśmy w suchej Beskidz-
kiej, w sławnej karczmie „rzym” – gdzie 
twardowski podpisał diabłu swój cy-
rograf: „Ale zemsta nierychliwa zagnała cię 
w nasze sieci, ta karczma Rzym się nazywa, kła-
dę areszt na Waszeci”.

Byliśmy z pielgrzymką u Matki Bo-
żej w jamnej, gdzie wśród wrażeń religij-
no – patriotycznych były także wrażenia 
komiczne, bo np. szkolne dzieci zobaczy-
ły swojego „kolegę szkolnego” – osioł-
ka. Były też dwie ciekawe i awangardo-
we pielgrzymki. jedna w wał – rudzie 
gdzie urodziła się bł. karolina kózka, 
w kościele w zabawie, gdzie pod ołta-
rzem jest jej grób, odwiedziliśmy kościół 
właśnie bł. karoliny na „Falklandach” 
w tarnowie, kościół na  „grabówce”, ko-
ściół Filipinów naprzeciw seminarium 
duchownego i … rewelacja, zwiedzili-
śmy za przyzwoleniem przełożonych bu-
dynki starego i nowego gmachu Uczelni, 
uczestniczyliśmy we  Mszy św. w nowej 
kaplicy i obiedzie w refektarzu. ludziska 
miały uciechy co niemiara. trzeba tak-
że wspomnieć, iż dwukrotnie odbyliśmy 
pielgrzymkę do krakowskich Mistrzejo-
wic, by pomodlić się u grobu sługi Boże-
go ks. józefa kurzei. 

jednak najwyżej pielgrzymi ocenili – 
nie wiem dlaczego – naszą pielgrzymkę 
po ziemi limanowskiej. rozpoczęliśmy ją 
od przełęczy „rydza - Śmigłego” w Chy-
szówkach. tam w 1914 roku wojsko pol-
skie pod dowództwem właśnie rydza – 
Śmigłego i marszałka józefa piłsudskiego 
wzięło do niewoli batalion żołnierzy ro-
syjskich. wydarzenie to upamiętnia krzyż 

i obelisk. rozciągają się stamtąd piękne 
widoki na okoliczne szczyty, m.in. na Mo-
gielicę i na Ćwilin. Celebrowaliśmy też 
Mszę św. w kaplicy dojazdowej w Chy-
szówkach (parafia jurków). Następnie po-
dziwialiśmy ogromny kościół w dobrej, 
odwiedziliśmy sanktuarium MB pocie-
szenia w pasierbcu, gdzie byliśmy witani 
w kościele na Mszy św. przez tamtejsze-
go kustosza. ale do pasierbca trzeba je-
chać nie na godzinę, tylko na cały dzień, 
bo jest to miejsce szczególne pod każdym 
względem – zachęcam do prywatnych, 
rodzinnych wyjazdów. jest to miejsce 
urzekające. w tej pielgrzymce naszym 
celem głównym był krzyż papieski na 
„Miejskiej górze” w limanowej. podje-
chaliśmy ulicą leśną, bardzo bystrą, do-
kąd się dało, 
a potem pra-
wie kilometr 
szliśmy pie-
chotą, pra-
wie na czte-
rech nogach. 
pomalutku, 
z przystan-
kami i odpo-
c z y n k i e m , 
wszyscy pra-
wie w pół 
godziny do-
tarli na miej-
sce. Nagrodą 
za ogrom-
ny trud był 
wspa n ia ł y, 
wręcz baj-
kowy widok 
– jak z sa-
molotu – na 
limanową, tymbark, cały Beskid wy-
spowy, piękny gorc, a nawet pieniny 
i Beskid sądecki. sam krzyż podświetla-
ny z kaplicą w środku robi niesamowite 
wrażenie. w ogromny upał, jaki doku-
czał nam wtedy, można się było orzeźwić 
wodą, czy lodami w tamtejszym kiosku. 
wszyscy schodziliśmy z trasy bardzo 
ukontentowani. kto z naszych parafian  
nie był tam jeszcze – radzę wybrać się 
w niedzielę z rodziną.

ostatnim etapem naszej pielgrzymki 
po ziemi limanowskiej był krzyż i orygi-
nalna droga krzyżowa na szczycie mię-
dzy Młyńczyskami i kicznią. widok od 
krzyża jest porównywalny z widokiem 
spod krzyża limanowskiego. to miejsce 
wraz z drogą krzyżową jest już miejscem 
pielgrzymek i wycieczek z okolicy i z dal-
sza. dojechać tam  łatwo, bo do samego 
krzyża prowadzi  asfalt, ale  jest bystro, 
bardzo bystro, zaś powrót na „złamanie 
karku”. w tym dniu byliśmy tak niedale-
ko, a zwiedziliśmy tak dużo, tak pięknych 
miejsc. w drodze powrotnej słyszałem 
od  tych, którzy byli już np. we włoszech, 
że nasza ziemia polska, nasza limanowsz-
czyzna  jest równie piękna jak inne kraje 
i dlatego mamy obowiązek wszędzie pro-

mować i opowiadać o pięknie naszych ro-
dzinnych stron. Były też głosy, by powtó-
rzyć taką pielgrzymkę – może się i uda! 
ten dzień był także dla nas dziękczynie-
niem i uświadomieniem sobie podstawo-
wej prawdy: jak piękny, mądry i wszech-
mocny musi być Bóg, skoro dla nas ludzi 
takie cuda stworzył. do zobaczenia na 
ziemi limanowskiej.

Przewodnik - ks. Kazimierz Pach

résumé naszych pielgrzymek parafialnych
Jak zawsze w życiu – wszystko się kończy. Skończyły się 
wakacje, kończy się rok kalendarzowy, kończy się też sezon 
pielgrzymkowy dla naszej parafii. a był on – jak zwykle – 
bogaty.

14 Gorczańskie Wieści lipiec sierpień wrzesień 2008

Z życIa ParaFII



Jubileusz 10 – lecia powstania Orkiestry Dętej  
im. św. floriana ze Szczawy

Program „imioniny u Władka” przedstawia  
kGW z kamienicy

Prezentacja kulinarna

Przedstawienie „Pieczenie chleba” zaprezentowało  
kGW z Zasadnego

Spektakl „Wykopki” w wykonaniu kGW ze Zbludzy

kGW Zalesie przedstawia scenkę „krążenie kapusty”

Przegląd Dorobku kulinarnego i kulturalnego kół Gospodyń Wiejskich

Członkowie orkiestry uhonorowani zostali okolicznościowymi dyplomami i statuetkami



XXiX Dni Gorczańskie  oficjalne otwarcie

Uroczysta msza Święta

Pan Józef Dawiec odbiera nagrodę 
Wójta Gminy kamienica

Jubileuszowy koncert orkiestry 
Dętej im. św. floriana ze Szczawy

Pan mieczysław franczyk otrzy-
muje nagrodę za 40 lat występów 
w zespole "Gorce" 

Przemarsz korowodu do amiteatru „Saturn”

Honorowi Gazdowie Gminy kamienica 
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i występy estradowe

Zespół kOCO RaCin z macedonii

Program dla dzieci

Zespół Regionalny „Gorce” z kamienicy Zespół Cover Band

kabaret Pod Wrwigroszem Zespół Whysky

Publiczność
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Gminne Dożynki w Zalesiu
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MiNęło jak BateM strzelił 
ĆwierĆ wiekU i oto w niedzielę 6 lip-
ca stanęli przy ołtarzu w kamienicy ze 
Mszą świętą dziękczynną ci sami, ale już 
jako proboszczowie, wychowawcy klery-
ków, doktorowie teologii, misjonarze. za-
brakło nieodżałowanej pamięci ks. jana 
Farona, który swój srebrny jubileusz ob-
chodzi w niebie od 17 miesięcy.

Sylwetki „Prymicjantów”:

ks. tadeusz Bieniek – proboszcz i ka-•	
pelan wojska polskiego w dęblinie, 
dr teologii, pułkownik i prałat. pra-
cował w diecezji tarnowskiej w Że-
gocinie i krynicy, a następnie jako 
kapelan w katowicach, krótko w war-
szawie, w Żarach, w lublinie, a obecnie 
w dęblinie.

ojciec dr Marian sopata – karme-•	
lita bosy po święceniach przez 5 lat 
był sekretarzem ojca prowincjonała 

w warszawie, potem 
przez 5 lat studiował  
w Niemczech, następ-
ne 7 lat spędził jako 
wychowawca klery-
ków w krakowie, po-
tem przez 6 lat peł-
nił posługę kapłańską 
na parafiach w Niem-
czech, obecnie jest 
wychowawcą klery-
ków w lublinie.

ks. józef wącha•	 ła – 
chrystusowiec – przez 
rok pracował w gole-
niowie, a potem we 
Francji: dunkerque, escaudain, Bru-
ay - la - Buissiere, a obecnie w Bagno-
let w paryżu, jako proboszcz, ma tytuł 
doktora teologii.

Były oczywiście kwiaty, prezenty, gra-
tulacje i życzenia dla czcigodnych jubila-

tów oraz śpiew całego kościoła „Życzymy, 
życzymy”. Nastrój był głęboki, a zarazem 
radosny, zmuszał do zadumy, że po grec-
ku „panta rei” – wszystko płynie, wszyst-
ko przemija.

Ks. Kazimierz Pach 

wśród kandydatek była także i nasza ro-
daczka s. józeFa MajCHrzak. 

Matka prowincjalna  wyraziła zgodę, 
aby śluby odbyły się u nas, w tej prze-
pięknej górskiej okolicy. siostra józefa 
ucieszyła się bardzo tą decyzją, a rów-
noczesnie przyjęła ją z drżeniem ser-
ca w obawie, by jak najlepiej przygo-
tować się do tej, jakże ważnej i wielkiej 
uroczystości.

i tu nie zawiedli parafianie, którzy licz-
nie pospieszyli z pomocą zarówno ducho-
wą jak i materialną: dzieci z dsM, chór, 
kapela góralska „gorce” oraz wielu in-
nych ludzi dobrej woli.

o godzinie 1040 z domu sióstr udały-
śmy się w procesji do kościoła na Mszę 
świętą, której przewodniczył przyby-

ły prosto z rzymu o. jezuita prof. adam 
wolanin; towarzyszyli mu liczni kapłani 
i proboszcz. 

Śluby wieczyste złożyły 4 nasze siostry 
służebniczki: s. józefa Majchrzak, s. ewa 
Czepiżak, s. iwona kocemba i s. sylwia 
osetek. 

w ceremonii ślubów uczestniczyły 
współsiostry, rodzice, najbliżsi, zapro-
szeni goście oraz wierni z naszej para-
fii. dzień ten pozostanie w naszej pamię-
ci jako „dzień łaski od Boga i dobroci od 
ludzi”.

Bóg zapłać wszystkim parafianom za 
ofiarność i pomoc! 

s. Barbara Nowak

Srebrne jubileusze w parafii Kamienica
25 lat temu parafia Kamienica przeżywała rzadką uroczystość – czworo prymicji:
ks. Tadeusza Bieńka z Zabrzeży (parafia Kamienica); ks. Jana Farona z Kamienicy;  
ojca Mariana Sopaty ze Zbludzy – karmelity bosego oraz ks. Józefa Wąchały z Zasadnego – Chrystusowca.

śluby Wieczyste w Kamienicy
15 sierpnia 2008 r. był pięknym dniem dla Parafii Kamienickiej, nie tylko ze 
względu na dopisującą pogodę, ale również dlatego, że w tutejszym kościele 
parafialnym miały miejsce śluby wieczyste sióstr zakonnych.

lipiec sierpień wrzesień 2008 Gorczańskie Wieści 19

Z życIa ParaFII



po skońCzoNyCH wakaCjaCH, 
bardzo często, z pewną nutką nostalgii 
wracamy do tych wspaniałych, i nie-
zatartych wspomnień i wrażeń, któ-
re przyniósł nam czas wakacji. Myślę 
i mam nadzieję, że takim niezatartym 
wspomnieniem dla młodzieży z gru-
py apostolskiej pozostanie trzydniowy 
„rajd” po naszych pięknych gorcach. 

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy 23 
czerwca. w godzinach rannych dotarli-
śmy do rabki zdroju, skąd czerwonym 
szlakiem przez Maciejową, obidowiec 
ruszyliśmy w kierunku turbacza. tro-
chę zmęczeni (tu pragnę wspomnieć, że 
każdy uczestnik wyprawy miał duży ple-
cak, zapakowany aż po brzegi + namiot), 
ale szczęśliwi na szczyt dotarliśmy w go-
dzinach popołudniowych. tam po od-
świeżeniu się i wspólnej kolacji zgroma-
dziliśmy się przy ognisku, aby trochę 
śpiewem i modlitwą podziękować panu 
Bogu, za ten dzień pełny wrażeń. 

Na drugi dzień, rano, po wspólnej eu-
charystii i posiłku, udaliśmy się w dal-
szą drogę. tym razem naszym celem był 
lubań. Czekała nas bardzo długa droga, 
przez przełęcz knurowską. po prawie 
10 godzinach marszu stanęliśmy przed 
ostrym wejściem pod lubań. po krótkiej 
przerwie, po ok. 40 minutach intensyw-
nego wysiłku, udało nam się dotrzeć na 

szczyt lubania, skąd zeszliśmy do bazy 
namiotowej. 

zmęczenie dało się we znaki chy-
ba wszystkim uczestnikom, bo zaraz po 
rozłożeniu namiotów, zapadli w głęboki 
i spokojny sen. 

w trzeci, ostatni już dzień naszej wy-
prawy z lubania ruszyliśmy kawałek tym 
samym czerwonym szlakiem, a potem 
zielonym zeszliśmy do ochotnicy dol-
nej. tam nad rzeką ochotnicą, mocząc 
sobie zmęczone nóżki w rzece, pokrzepi-

liśmy swoje siły posiłkiem, a potem przez 
Młynne, działek ruszyliśmy w kierunku 
kamienicy. pomimo pewnych przeszkód 
(wysokie pokrzywy i inne chaszcze) do-
tarliśmy do kleniny, skąd zeszliśmy do 
rynku w kamienicy. 

i tak zakończyła się nasza trzydniowa 
eskapada po gorcach. Mam nadzieję, że 
za rok znów uda nam się gdzieś pomasze-
rować. Może na więcej dni. 

Ks. P. Kita

Z ŻYCIA GRUPY APOStOLSKIEJ „EffAtA”

24 sierpNia br. na szczycie Mogie-
licy odbył się jubileuszowy X złaz tury-
styczny „MogieliCa 2008”. spotka-
nie rozpoczęło się o godz. 12.00 Mszą św. 
odprawioną w intencji zgromadzonych 
turystów, którą sprawowali: proboszcz 
słopnic dolnych – ks. jan gniewek oraz 
proboszcz ochotnicy dolnej - stanisław 
wojcieszak. oficjalnego otwarcia w imie-
niu organizatorów dokonał wójt gminy 
słopnice adam sołtys.

Najważniejszym punktem programu 
tegorocznego złazu było otwarcie i po-
święcenie wieży widokowej. symbo-
licznie wstęgę przecięli: wicemarszałek 
województwa Małopolskiego – leszek 
zegzda, główni pomysłodawcy i inicja-
torzy budowy obiektu wójtowie gmin: 
kamienicy - władysław sadowski, do-
brej - Benedykt węgrzyn i słopnic – 
adam sołtys. swój udział w przecięciu 

wstęgi mieli również główny wykonaw-
ca wieży – jan kożuch oraz inspektor 
nadzoru – dariusz Monasterski.

jak zwykle nie zabrakło konkursów 
i rywalizacji sprawnościowych. Nagro-
dzono także wszystkich zwycięzców 
poprzednich edycji konkursów oraz 
„złazowiczów”, którzy okazali kolekcję 
wszystkich plakietek.

S. F.

jubileuszowy X Złaz turystyczny  
„moGIeLIca 2008”

Wioska Internetowa
przy Świetlicy Środowiskowej w kamie-
nicy jest kontynuowany projekt „wioska 
internetowa – kształcenie na odległość, 
na terenach wiejskich”. od pierwszego 
września bieżącego roku punkt jest czyn-
ny od poniedziałku do piątku; 12.00 – 
20.00, w soboty od 14.00 – 20.00.

serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych!  

(red)
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Samochodowe mistrzostwa 
Polski

w dniu 25 lipca br. w sali konferencyj-
nej starostwa powiatowego w limano-
wej odbyło się spotkanie w sprawie przy-
gotowań technicznych i organizacyjnych 
zawodów górskich – samochodowych 
Mistrzostw polski – pzM na trasie li-
manowa – przełęcz pod ostrą, zaplano-
wanych na rok 2010. gospodarzem spo-
tkania był starosta limanowski – jan 
puchała. 

pomysł stworzenia na ziemi lima-
nowskiej trasy samochodowych wyści-
gów górskich zrodził się przed kilkoma 
miesiącami – powiedział prezes aMk 
limanowa – jerzy Budacz. dzięki przy-
chylności starosty limanowskiego oraz 
władz Miasta i gminy limanowa tra-
sa ze starej wsi na ostrą ma szansę stać 
się najbardziej profesjonalną trasą samo-
chodowych wyścigów górskich. andrzej 
Marcinkiewicz specjalista z dziedziny 
torów i tras samochodowych przedsta-
wił wszystkim obecnym krótką analizę 
techniczną planowanej trasy, reasumując, 
że byłaby to najdłuższa trasa wyścigów 
górskich w naszym kraju. pan Marcin-
kiewicz dodał, że przygotowanie trasy do 
wyścigów to równocześnie poprawa wa-
runków bezpieczeństwa drogowego dla 
użytkowników tego odcinka trasy. staro-
sta limanowski jan puchała przedstawił 
argumenty, które zadecydowały o włą-
czeniu się powiatu do planowanych dzia-
łań w zakresie przygotowania trasy wy-
ścigu. Przede wszystkim jest to szansa 
dla promocji naszego regionu, takie 
przedsięwzięcie może stać się jednym 
z symboli powiatu, równocześnie po-
prawiając bezpieczeństwo użytkowni-
ków tej drogi. Trasa na Przełęcz pod 
Ostrą może być areną zawodów nie tyl-
ko ogólnopolskich, ale i międzynarodo-
wych. Chcemy w ten sposób nawiązać 
do świetnej tradycji wielkich wyścigów 
górskich rozgrywanych w okresie mię-
dzywojennym – jak choćby Tatrzań-
skie Wyścigi Automobilowe czy wyści-
gi Berest – Krzyżówka. To były imprezy 
sławne na całą Europę – podkreślił jan 
puchała. zaznaczył jednak, że należy za-
dbać o bezpieczeństwo podczas planowa-
nego wyścigu i należycie przystosować 
pobocze i zapewnić bariery ochronne. 
dodatkowym argumentem za rozgrywa-
niem wyścigów ze starej wsi na przełęcz 
pod ostrą jest prężna działalność auto 
Moto klubu limanowa. 

B. Ludwiczek

Wakacyjna Sesja

radni powiatu limanowskiego spo-
tkali się 6 sierpnia br. na sesji rady po-
wiatu. krótkie i sprawnie poprowadzo-
ne posiedzenie zwołane było w związku 
z potrzebą dokonania niezbędnych zmian 
w budżecie powiatu. ponadto radni pod-
jęli uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu 
centrali telefonicznej na potrzeby Mało-
polskiego Centrum rehabilitacji dzie-
ci Niepełnosprawnych w radziszowie, 
a także uchwałę intencyjną o przystąpie-
niu powiatu do programu „pociąg do ak-
tywności”. program ten kierowany jest 
do usamodzielnionych wychowanków 
rodzin zastępczych, placówek wycho-
wawczych oraz osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy. polega on na dofi-
nansowaniu szkoleń, które mają pomóc 
w podniesieniu kwalifikacji i znalezieniu 
zatrudnienia. 

S. Stokłosa

XX Sesja Rady Powiatu

sierpniowa sesja rady powiatu li-
manowskiego minęła pod znakiem 
wspólnych inwestycji samorządowych.  
radni powiatowi przyjęli m.in. uchwałę 
intencyjną o przystąpieniu do realizacji 
wraz z gminą dobra i gminą słopnice 
inwestycji pn. „ochrona i promocja dzie-
dzictwa przyrodniczego obszaru prze-
łęczy rydza Śmigłego poprzez rozbu-
dowę infrastruktury służącej rozwojowi 
turystyki.” jej efektem ma być renowacja 
szlaków turystycznych, budowa na prze-
łęczy punktu widokowego oraz parkin-
gów, a także wykonanie nawierzchni na 
istniejącej dotąd tyl-
ko na mapach drodze 
powiatowej słopnice 
– jurków. 

w porządku obrad 
na prośbę wójta gmi-
ny dobra znalazła się 
również uchwała do-
tycząca przystąpienia 
powiatu do projek-
tu dotyczącego kom-
pleksowego zagospo-
darowania centrum 
wsi dobra. 

radni wysłucha-
li również informa-
cji dotyczącej zago-
spodarowania strefy 
aktywności gospo-
darczej. Na terenie 
sowlin, obejmują-

cym blisko 14 ha poprzemysłowych, od 
2005 r. do czerwca br. prowadzone były 
prace rewitalizacji terenu. po uporządko-
waniu i oczyszczeniu terenu zarząd po-
wiatu limanowskiego zaproponował, aby 
jego część przeznaczyć na sprzedaż. rad-
ni przychylili się na sesji do tego pomysłu 
i przyjęli uchwałę upoważniającą zarząd 
powiatu limanowskiego do zbycia części 
działek położonych przy ul. Fabrycznej –  
po byłym CpN.

S. Stokłosa

nowa pracownia gastronomiczna

Młodzi adepci sztuki kulinarnej kształcą-
cy się w zespole szkół Nr 1 w limanowej 
mogą już korzystać z nowoczesnej pra-
cowni gastronomicznej. Członkowie za-
rządu powiatu limanowskiego na czele 
ze starostą janem puchałą 5 września br. 
dokonali odbioru inwestycji, dzięki któ-
rej uczniowie technikum gastronomicz-
nego i zasadniczej szkoły zawodowej 
będą mieli możliwość zdobywać umie-
jętności w prawdziwie profesjonalnych 
warunkach. Nowa pracownia to nie tylko 
odświeżone ściany, zmieniona posadzka 
i nowa wentylacja, to przede wszystkim 
nowoczesne urządzenia i nowa instalacja 
elektryczna. pomieszczenie ma dziewięć 
w pełni wyposażonych stanowisk oraz je-
den piec konfekcyjno - parowy. takie za-
plecze daje możliwość przeprowadzania 
w tej pracowni egzaminów zawodowych. 
inwestycja ta zrealizowana w przeciągu 
miesiąca kosztowała powiat limanowski 
115 tys. złotych. 

S. Stokłosa
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zaNiM zespół dotarł do pa-
ryŻa, odwiedził na krótko stolicę nie 
tylko Belgii ale i całej Unii europejskiej, 
Brukselę. w krótkim czasie, jakim dyspo-
nował, udało się zwiedzić wszystkie waż-
niejsze zakamarki tego pięknego miasta.  
jednakże celem podróży naszego zespołu 
regionalnego był paryż i wizyta u ks. jó-
zefa wąchały naszego rodaka, który  nie-
dawno obchodził 25 rocznicę posługi ka-
płańskiej. Należy tu także wspomnieć, 
iż ksiądz józef już od 8 lat związany 
jest z paryżem, a dokładniej z parafią 
Bagnolet. 

Bardzo ciepłe i serdeczne przyjęcie na-
szego zespołu miało miejsce w kościele 
polskim wniebowzięcia NMp „na Con-

cordzie”. „gorce” powitał ks. inf. stani-
sław jeż, rektor polskiej Misji katolickiej 
we Francji pochodzący, jak się okazało, 
z Nowego sącza. zespół miał także oka-
zję uczestniczyć we Mszy św. prowadzo-
nej przez ks. józefa wąchałę  w kaplicy 
„Cudownego Medalika” jak i odwiedzić, 
a także pomodlić się w kaplicy św. win-
centego a paulo. 

Nasz zespół wzbudził duże zaintere-
sowanie  wśród ludności paryża, jako że 
nasi kamieniccy górale zaprezentowali 
swoje wspaniałe umiejętności nie tylko 
muzyczno – taneczne ale i głosowe, dając 
kilka publicznych występów, w tym także 
na placu trokuadero  pod wieżą eiffla.

kolejne dni upływały pod znakiem 
zwiedzania. Czasu było niewiele, a za-
bytków do zwiedzania mnóstwo, więc  
trzeba się było jakoś zorganizować. w tej 
kwestii ks. józef okazał się nie ocenio-
ny, wszyscy członkowie zespołu dosta-
li plany miasta i numery telefonów (tak 
na wszelki wypadek). ponadto ksiądz był 
także doskonałym przewodnikiem znają-
cym odpowiedzi na wszystkie pytania, ja-
kie były zadawane. pod przewodnictwem 
ks. józefa zespół zwiedził między innym 
pałacowe ogrody wersalu, które wprawi-
ły wszystkich w zachwyt; bazylikę Naj-
świętszego serca jezusowego – „sacre 
Coeur”, będącą jak się okazało ostoją ka-
tolicyzmu nie tylko dla Francuzów ale 

i innych narodów z 
całego świata, w tym 
z polski; katedrę No-
tre dame położo-
ną na sekwanie, na 
wyspie św. ludwi-
ka, pierwszej stolicy 
Francji; wieżę eiffla, 
będącą ostoją Francji 
i jej najbardziej roz-
poznawalnym zabyt-
kiem. Nie był to jed-
nak koniec atrakcji 
związanych z poby-
tem w paryżu. ze-
spół „gorce” odbył 
fascynującą podróż 
po sekwanie połą-
czoną z lekcją histo-
rii zabytków paryża, 
wszyscy członkowie 

zespołu mieli okazję zjeść kolację na po-
lach Marsowych pod wieżą eiffla, dając 
przy tym upust góralskiej fantazji, tań-
cząc i śpiewając. dla niektórych wyciecz-
kowiczów sporą nowością była komu-
nikacja podziemna – metro. Uczestnicy 
wycieczki mogli na własne oczy zoba-
czyć jak wygląda nowoczesne centrum 
paryża nocą z nowoczesnym łukiem 
triumfalnym tzw. oknem na Świat w tle. 
Niewątpliwie niespodzianką zrobioną ze-
społ0wi przez ks. józefa był dzień wol-
ny. w ostatnim dniu pobytu w paryżu 
uczestnicy wycieczki musieli wykazać się 
dobrą orientacją w terenie ponieważ każ-
dy mógł zwiedzać miasto samodzielnie, 

z mapką w ręce. trzeba tu jednak zazna-
czyć, iż pomimo dużej wielkości paryża 
poruszanie się po nim nie stanowi więk-
szego problemu. jeżeli się wie, gdzie chce 
się jechać, trafi się tam na pewno.

każdego dnia zwiedzania paryża nasi 
górale byli coraz bardziej zmęczeni ale 
i coraz szczęśliwsi. warunki pobytu ja-
kie przygotował ks. józef, były bardzo do-
bre: kuchnia, łazienka, prysznice i pełna 
swoboda poczynań w granicach zdrowe-
go rozsądku oczywiście. zespół „gorce” 
ulokowany został w ośrodku sportowym 
alsace de Bagnolet. wszyscy byli za-
chwyceni tak doskonałym rozwojem in-
frastruktury sportowej i kultury fizycz-
nej paryża. 

29 sierpnia był dniem pożegnania pa-
ryża i powrotu do domu. w powietrzu 
czuć było smutek i żal z powodu wyjaz-
du, ale ks. józef obiecał, że przyjedzie do 
nas, do kamienicy w najbliższym cza-
sie na spotkanie z zespołem na gorcu. 
w drodze powrotnej nie można było nie 
odwiedzić choć na krótko zaprzyjaźnio-
nej z naszą niemieckiej gminy wurtha 
Farnroda. Na miejscu okazało się, iż nie-
mieccy przyjaciele przygotowali ciepły 
posiłek dla całego zespołu, co było po-
zytywnym zaskoczeniem. krótki pobyt 
„gorców” w zaprzyjaźnionej gminie za-
kończyły wspólne tańce i śpiewy.  zespół 
„gorce” zmęczony ale szczęśliwy wyru-
szył w drogę powrotną do domu.

pobyt w paryżu pozostawi jego uczest-
nikom niezliczoną ilość wspomnień na 
długi czas. w końcu nie co dzień można 
odbyć tak fascynującą podróż do serca hi-
storii, miasta miłości i centrum mody ja-
kim jest paryż.

w tym miejscu szczególne podzięko-
wania należą się panu wincentemu szer-
szeniowi, który był sponsorem wycieczki 
i  dzięki któremu wyjazd zespołu „gorce” 
do paryża był możliwy.

H. M.

w paryżu zespół „Gorce” wystąpił 
częściowo w nowych strojach, które 
pozyskano w ramach „projektu zre-
alizowanego przy wsparciu finanso-
wym województwa małopolskiego”.

na góralską nutę…
W dniach 24 – 30 sierpnia 2008 r. zespół „Gorce” odbył jedną z najwspanialszych 
podróży do niewątpliwie najpiękniejszego miasta świata jakim jest stolica francji, 
Paryż.
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artyŚCi wywodzą się z różnych środo-
wisk i zakątków świata, zajmującymi się 
różnorodnymi środkami wyrazu, od per-
formance przez malarstwo, instalację, po 
działania efemeryczne.

stowarzyszenie artystów fabs w cią-
gu 9 lat działalności zorganizowało po-
nad 70 wystaw i spotkań poetyckich. wy-
stawy odbywały się w łodzi, warszawie, 
poznaniu, lwowie, alicante w Hiszpanii 
i pune w indiach. siedziba fabs znajduje 
się w warszawie przy ul. Brzeskiej 7.

w otwarciu wystawy w kamienicy 
i zbludzy wzięli udział: kim donaldson 
(australia), Michael Micali (Usa), anja 
kaufmann (szwajcaria), terezá kabůr-
kowa, jan Freiberg i thomáš Hrůza (Cze-
chy) oraz grupa artystów z polski – Mał-
gorzata sidor i wieńczysław sporecki. 

S. F.

jesteś moją Wolnością
30 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Świetlicy Środowiskowej w Zbludzy  
odbyło się otwarcie wystawy Stowarzyszenia Artystów fabs,  
pn. „Jesteś moją Wolnością”.

jest to największe spotkanie polskich gó-
rali; zespołów, kapel, śpiewaków, instru-
mentalistów, twórców sztuki ludowej, 
specjalistów folklorystów i kochającej 
góralski folklor publiczności. sytuuje się 
też wśród imprez największych - zarów-
no biorąc pod uwagę zasięg, czas trwania, 

ilość wykonawców czy koncertów, jak też 
liczbę widzów uczestniczących w jego 
prezentacjach. Należy również do gro-
na najlepszych - w ocenie specjalistów, 
obserwatorów, wykonawców, a przede 
wszystkim widzów. podkreślają oni jego 
niepowtarzalną atmosferę, urok wspólnej 
zabawy, barwność, wreszcie różnorod-
ność programową.

Festiwal odbył się w dniach od 2 do 5 
sierpnia 2008 roku, a nasz zespół zapre-
zentował  się na estradzie  w dniu 4 sierpnia, 
w programie „imioniny u janów”. 

podobnie jak w latach ubiegłych orga-
nizatorzy zapewnili każdemu zespołowi 
możliwość omówienia programu z człon-
kami jury na specjalnie zorganizowanych 
w tym celu konsultacjach. konsultacje 
te dotyczyły całokształtu problematyki 
związanej z prezentacją programu folklo-
rystycznego, tj. obejmowały zagadnienia 
muzyki, tańca, stroju, obrzędowości i re-
żyserii scenicznej i stanowiły formę do-
kształcania instruktorów. indywidualne 
rozmowy przeprowadzono z kierownika-
mi wszystkich zespołów.

S. F.

fEStIWAL folkloru Górali Polskich w Żywcu
od kilku lat zespół regionalny „gorce” 
jest zapraszany do udziału w Festiwalu 
Folkloru górali polskich w Żywcu, który 
odbywa się w ramach tygodnia kultury 
Beskidzkiej, imprezy  prestiżowej i z dłu-
goletnią tradycją.
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w soBotę 26 lipCa uroczystość roz-
poczęła się Mszą św. z intencji władz 
samorządowych, z prośbą o błogosła-
wieństwo dla turystów, gości oraz miesz-
kańców naszej gminy, podczas której do 
związku podhalan zaprzysiężeni zostali 
władysław sadowski – wójt gminy ka-
mienica oraz józef kuziel ze szczawy.

po uroczystej Mszy św. mieszkań-
cy gminy i zaproszeni goście w korowo-
dzie prowadzonym przez orkiestrę dętą 
ze szczawy udali się do amfiteatru „sa-
turn”, gdzie oficjalnego otwarcia dokonał 
wójt gminy kamienica – władysław sa-
dowski, który powitał licznie przybyłych 
gości, wśród których byli m. in.: poseł – 
wiesław janczyk, starosta powiatu lima-
nowskiego - jan puchała, przewodniczący 
rady powiatu - jacenty Musiał, Członek 
zarządu powiatu - Bolesław Żaba, a także 
nasi goście z zaprzyjaźnionych regionów 
wutha -  Farnroda z Niemiec, erdohoro-
vati z węgier, smiżan ze słowacji, an-
twerpii z Belgii oraz gminy komorniki 
z wielkopolski. Następnie z racji, że  dni 
gorczańskie to również okazja do wyróż-
nień i odznaczeń osób szczególnie zasłu-
żonych dla naszej gminy, wójt i przewod-
niczący rady gminy kamienica wręczyli 
nagrody i listy gratulacyjne.

w tym roku uhonorowano:
józefa dawca – kierownika zakła-

du produkcji drzewnej w kamieni-
cy za wieloletnią działalność społeczną 
i wszechstronną pomoc na rzecz gminy 
kamienica,

Mieczysława Franczyka – starostę ze-
społu regionalnego „gorce” i zarazem 
wiceprezesa związku podhalan w ka-
mienicy, za wkład pracy w działalność 
zespołu regionalnego „gorce” przez 
okres 40 lat.

wśród uhonorowanych okolicznościo-
wym dyplomem uznania znaleźli się trzej 
księża wywodzący się z  parafii kamieni-
ca, którzy w tym roku obchodzili jubile-
usz 25 – lecia kapłaństwa: ks. płk dr tade-
usz Bieniek – proboszcz i kapelan wojska 
polskiego w dęblinie, ojciec dr Marian 
sopata – karmelita bosy, obecnie wycho-
wawca kleryków w lublinie i ks. dr józef 
wąchała – chrystusowiec, proboszcz pa-
rafii Bagnolet w paryżu. gratulacje ode-
brała także przewodnicząca koła go-
spodyń wiejskich ze zbludzy krystyna 

Faron za zdobycie przez koło „srebrnej 
maski” , podczas tegorocznych 33 prze-
patrzowin teatrów regionalnych Mało-
polski w Czarnym dunajcu oraz Bożena 
siekierczak ze Świetlicy Środowiskowej 
w kamienicy, przygotowującą grupę ko-
lędniczą do występów, która w tym roku 
w ogólnopolskim konkursie grup ko-
lędniczych w ramach XXXVi „góral-
skiego karnawału w Bukowinie tatrzań-
skiej zajęła 3 miejsce – zdobywając tym 
samym srebrną spinkę góralską.

zaszczytny tytuł Honorowego gaz-
dy gminy kamienica  otrzymali: jacenty 
Musiał – przewodniczący rady powiatu 
limanowskiego, ks. płk tadeusz Bieniek 
- proboszcz i kapelan wojska polskiego 
w dęblinie, kazimierz więcławek – wła-
ściciel ośrodka rekreacyjno wypoczyn-
kowego „osada” w kamienicy, grzegorz 
zając – właściciel przedsiębiorstwa Bu-
dowlano – Usługowego „ziBUd” w ka-

mienicy, wiesław wierzycki – radny 
gminy kamienca, władysław drabik – 
członek zespołu regionalnego „gorce” 
z kamienicy i Marek duda z kapeli re-
gionalnej „gorce” z kamienicy.

po oficjalnej części w amfiteatrze „sa-
turn” rozbrzmiewała muzyka i śpiew 
w wykonaniu orkiestry dętej im. św. 
Floriana ze szczawy, zespołu wokalne-
go „aspirynki” z partnerskiej gminy ko-
morniki k/ poznania, zespołów koCo 
raCiN z Macedonii i grupy regionalnej 
MiCHalCzowa, a podczas dyskoteki, 
którą prowadził dj sanchez wystąpił ze-
spół MajestiC - reggae - ska band.

w niedziele po programie dla dzie-
ci Niezwykłe przypadki FoCz-
ki akroBatki wystąpił zespół re-
gionalny „gorce” z kamienicy. występ 
estradowy zespołu CoVer BaNd był 
zapowiedzią występu gwiazdy wieczo-
ru - kaBaretU pod wyrwigro-
szeM, który przywitano i pożegnano 
gromkimi brawami.

Cała impreza zakończyła się występem 
zespołu wHysky i pokazem sztucz-
nych ogni.

S. F.

XXIX dni Gorczańskie
W dniach 26 – 27 lipca 2008 r. odbyły się główne 
obchody XXIX Dni Gorczańskich w Kamienicy.

jak Co rokU swój kunszt kulinarny 
i dorobek kulturalny zaprezentowały koła 
gospodyń wiejskich ze szczawy, kamie-
nicy, zasadnego, zalesia i zbludzy.

zmagania ich oceniało jury MCk „so-
kół” w Nowym sączu pod przewodnic-
twem Benedykta kafla.

za prezentacje kulinarne jury przyzna-
ło wszystkim kołom równorzędne nagro-
dy, gdyż dania przez  nie przygotowane 
były bardzo oryginalne i smaczne. Nato-
miast w kategorii „dorobku kulturalnego” 
dwa równorzędne pierwsze miejsca za-
jęły panie z kamienicy i zbludzy, a dwa 
równorzędne drugie miejsca kgw z za-
sadnego i zalesia. w tej kategorii kgw 
szczawa nie brało udziału. Nagrody wrę-

czali przedstawiciele starostwa, gminy 
oraz gok w kamienicy.

w tym dniu również swoje święto ob-
chodziła orkiestra dęta im. św. Floriana 
ze szczawy.

Była to 10 rocznica jej powstania i aby 
uroczyście ją uczcić, muzycy dali kon-
cert, a licznie zgromadzona publiczność 
nagrodziła ich gromkimi brawami. 

z okazji jubileuszu wszyscy członkowie 
orkiestry uhonorowani zostali okoliczno-
ściowymi dyplomami i statuetkami.

przy tej okazji jej prezes oraz członko-
wie dziękują wszystkim sponsorom, któ-
rzy pomogli zorganizować jubileusz10-
lecia orkiestry.

Z. Ch.

Przegląd dorobku Kulinarnego i Kulturalnego KGW 

ORAZ JUbILEUSZ 10-LECIA Orkierstry Dętęj  
im. św. floriana ze Szczawy
12 lipca 2008 r. odbył się w Szczawie siódmy z kolei doroczny 
Przegląd Dorobku Kulinarnego i Kulturalnego Kół Gospodyń 
Wiejskich z Gminy Kamienica.
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tradycyjnie już we wrześniu Małopolski 
ośrodek doradztwa rolniczego w kar-
niowicach -we współudziale z zespołem 
szkół rolniczych Ckp im. w. witosa 
w Nawojowej, starostwem powiatowym 
w Nowym sączu i Małopolską izba rol-
niczą, pod honorowym patronatem Mi-
nistra rolnictwa i rozwoju wsi – Mar-
ka sawickiego, wojewody Małopolskiego 
jerzego Milera i Marszałka wojewódz-
twa Małopolskiego Marka Nawary – zor-
ganizował w Nawojowej Międzynaro-
dową wystawę rolniczą agropromocja 
2008. Była to już osiemnasta edycja wy-
stawy. jest to największa tego typu impre-
za promocyjno-handlowa w południowej 
polsce, a zarazem jedno z najważniej-
szych i największych przedsięwzięć reali-
zowanych corocznie przez Modr kar-
niowice. już po raz osiemnasty podjęto 
się organizacji wystawy ze względu na 
fakt, że pełni ona ogromną rolę w sferze 
promocji i rozwoju małopolskiego rolnic-
twa. z każdym rokiem wystawa cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem, 
zarówno ze strony zwiedzających jak 
i wystawców. w roku bieżącym agropro-
mocję zwiedziło około 40 000 rolników, 
mieszkańców wsi i miast, a na wystawie 
swoją działalność promowało ponad 350 
firm i wystawców indywidualnych z kra-
ju i zagranicy.

wystawa ciągle się rozrasta, stąd w tym 
roku kolejny raz (mimo znacznego po-
większenia terenu wystawowego) wy-
stąpił olbrzymi problem umiejscowienia 
zgłaszających się wystawców. Najwięk-
szą grupę wśród nich stanowili twórcy 
rękodzieła i rzemiosła ludowego oraz fir-
my produkujące lub dystrybujące ciągni-
ki, maszyny rolnicze do produkcji roślin-
nej i zwierzęcej oraz sprzęt ogrodniczy. 
ponadto, podczas tegorocznej wystawy, 
swoje stoiska zaprezentowało również 
wiele firm z wyposażeniem budynków 
inwentarskich, ze środkami do produkcji 
rolniczej, paszami, dodatkami paszowymi 
i preparatami weterynaryjnymi, środkami 
ochrony roślin, nawozami, itp. Nie zabra-
kło firm szkółkarskich, grup producentów 
czy spółdzielni mleczarskich. zaprezento-
wały się także gospodarstwa produkujące 
żywność metodami ekologicznymi oraz 
gospodarstwa agroturystyczne. Na wy-

stawie swoją działalność promowały mię-
dzy innymi instytucje takie, jak: Banki, 
kasa rolniczego Ubezpieczenia społecz-
nego, państwowa inspekcja pracy, Urzę-
dy pracy oraz agencje: restrukturyzacji 
i Modernizacji rolnictwa, rynku rolne-
go, Nieruchomości rolnych. Urzędy gmin 
i starostwa promowały swój region. waż-
nym elementem agropromocji była wy-
stawa zwierząt. 

wystawa agropromocja zlokalizowana 
jest na terenach Małopolskiego ośrod-
ka doradztwa rolniczego, powiatowego 
zespołu doradztwa i terenach zespo-
łu szkół rolniczych w Nawojowej. Usy-
tuowanie wystawy ma swój niepowta-
rzalny klimat z uwagi na położenie. aby 
w całości zwiedzić wystawę, należało po-
święcić kilka godzin, przemieszczając się 
po pięciu odrębnych terenach wystawo-
wych. drukując szczegółową informację 
z mapką wystawy oraz katalog wystaw-
ców obecnych na wystawie, (materiały 
te były dostępne dla zwiedzających bez-
płatnie w punktach informacyjnych), za-
dbaliśmy o to, aby zainteresowani agro-
promocją mieli ułatwione poruszanie się 
po wystawie. Niewątpliwie, warunki, ja-
kie panowały podczas trwania imprezy, 
były ciężkie. Co prawda nie przeszkadzał 
deszcz, jak podczas ubiegłorocznej agro-
promocji, ale ponad 30 -stopniowy upał 
dał się we znaki, zarówno wystawcom jak 
i zwiedzającym. taka pogoda sprzyjała 
rekordowej frekwencji. jak co roku, a na-
wet w większym stopniu trudno było do-
trzeć do Nawojowej z uwagi na tworzące 
się kilometrowe korki na trasie dojazdu 
do wystawy. szczególnie zatłoczonym 
dniem okazała się sobota, bowiem sta-
li bywalcy agropromocji, chcąc uniknąć 
spodziewanych trudności komunikacyj-
nych w niedzielę, pojawili się na sobot-
niej wystawie.

tegoroczna agropromocja składała 
się z wielu wystaw branżowych: wysta-
wy zwierząt, na której prezentowano 24 
krowy w czterech rasach, owce, króliki, 
szynszyle i inne zwierzęta, mechaniza-
cyjnej – największej zorganizowanej jak 
do tej pory w Nawojowej, bo obejmującej 
45 ciągników rożnych marek i typów oraz 
ponad 100 rodzajów dużych maszyn rol-
niczych, nie licząc drobnego sprzętu;  bu-

downictwa, obejmującej najnowsze do-
stępne materiały i technologie; wystawy 
twórców ludowych, prezentującej olbrzy-
mi potencjał możliwości artystycznych; 
wystawy instytucji i firm obsługujących 
rolnictwo, przedstawiających ofertę dla 
rolników i mieszkańców wsi. wielkim 
powodzeniem wśród zwiedzających cie-
szyły się stoiska rolniczych firm prze-
twórczych, gdzie można było degustować 
i kupować wytwarzane przez te firmy 
produkty. Hitem tegorocznej wystawy 
byli wystawcy węgierscy, którzy sprze-
dali wszystko to, co z węgier na wystawę 
do Nawojowej przywieźli. oblegane też 
były  stoiska ogrodnicze, na których moż-
na było nabyć wszelkiego rodzaju mate-
riał szkółkarski oraz kwiatowy, stoiska 
pszczelarzy oraz promocyjne stoiska kół 
gospodyń wiejskich.

w trakcie agropromocji wystąpiło 
wiele zespołów artystycznych uatrakcyj-
niając zwiedzającym wystawę czas.

Witold Ćwikowski – PZDR Limanowa

InFORMACJA
HODOWCY TRZODY CHleWneJ

powiatowy lekarz weterynarii w lima-
nowej przypomina o obowiązku rejestra-
cji siedzib stad świń w agencji restruk-
turyzacji i Modernizacji rolnictwa.

w związku z wprowadzeniem programu 
zwalczania choroby aujeszky’ego na te-
renie województwa małopolskiego bada-
niem będą objęte tylko świnie pochodzą-
ce z zarejestrowanych siedzib stad.
Świnie pochodzące ze stad niezareje-
strowanych nie mogą być przedmiotem 
sprzedaży.

obowiązek rejestracji siedzib stad wynika 
z art. 9 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt (dz. U. Nr 91, poz. 872 z póź. zm.).

Nie zgłoszenie siedziby stada kierowni-
kowi biura ariMr zagrożone jest karą 
grzywny, zgodnie z art. 33.1 w/w ustawy.

agropromocja 2008
Ponad 30 stopni Celsjusza, ponad 350 wystawców, około 40 tys. zwiedzających 
wystawę - oto podstawowe dane statystyczne mówiące o osiemnastej edycji 
Agropromocji.
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orgaNizatoraMi zawodów 
byli: Burmistrz Miasta limanowa, Urząd 
Miasta limanowa, Uks płomień lima-
nowa, gniewek table tennis - organiza-
tor V Międzynarodowego obozu tenisa 
stołowego w Nowym targu. 

w turnieju uczestniczyli poza zawod-
nikami z całej polski przedstawiciele 7 
państw (irlandia, szwecja, łotwa, sło-
wacja, Ukraina, Francja, izrael). Uczest-
ników turnieju zaszczycił swoją obecno-
ścią prezes pzts jerzy dachowski, który 
wręczył puchar dla miasta limanowa za 
wkład w rozwój, popularyzację i promo-
cję tenisa stołowego w regionie. 

Nasz powiat godnie reprezentowali za-
wodnicy i zawodniczki: Uks „płomień” 
limanowa (3 miejsce w rankingu kra-
kowskiego okręgowego związku teni-
sa stołowego w klasyfikacji ogólnej)  i 
ks „szCzawa” szczawa (5 miejsce w 
rankingu krakowskiego okręgowego 
związku tenisa stołowego w klasyfika-
cji ogólnej).

wyniki turnieju indywidualnego:

młodziczki: 
I m - Aleksandra Bonikowska, KS Elta Łódź; 
IX m - Patrycja Mikołajczyk, KS „Gorczań-
ska Krynica” Szczawa. 

młodzicy: 
I m - Zych Szymon, KS Bronowianka Kraków; 
IX m - Artur Opyd, KS „TALAR TEAM” 
Szczawa. 

Juniorzy: 
I m - Białek Artur, LITS Anders Jedność 
Żywiec; 
II m - Konrad Talar, KS „TALAR TEAM” 
SZCZAWA; 
IX m - Krzysztof Tomera, KS „TALAR 
TEAM” SZCZAWA.

Wyniki turnieju drużynowego:
 
Dziewczyny:
I m - KS Elta Łódź; 
IX m -  KS „Gorczańska Krynica” SZCZA-
WA (Lucyna Mikołajczyk, Patrycja Mikołaj-
czyk, Katarzyna Talar). 

Chłopcy: 
I m - 7 DAYS TEAM; 
V m - KS „TALAR TEAM” SZCZAWA I (Kon-
rad Talar, Marcin Gierczyk, Artur Opyd); 
IX m - KS „TALAR TEAM” SZCZAWA II 
(Krzysztof Tomera, Mateusz Opyd,  Ro-
man Sopata).

P. Talar

mUKS „Halny”
przy Szkole Podstawowej nr 1

w Kamienicy

MU ks „Ha l ny”  w roku szkolnym 
2008/2009 prowadzi zajęcia w szkół-
ce piłkarskiej już od początku września. 
zajęcia odbywają się na boisku piłkar-
skim lks „gorce” dwa razy w tygodniu 
we wtorek i czwartek -  rocznik 1998 - 
2000 od godz. 1500 – 1630 oraz rocznik 
1996 – 1997 od godz. 1630 – 1800.  zaję-
cia prowadzi mgr janusz piotrowski.

Na w/w zajęcia zapraszamy dzieci z 
gminy kamienica.

w lipcu czterej nasi zawodnicy: jan 
lasyk, piotr więcek, Marek głód, kamil 
Bugajski przebywali w Barcicach na obo-
zie sportowym dla uzdolnionych piłkar-
sko dzieci, zorganizowanym przez ozpN 
Nowy sącz. 

oprócz piłki nożnej MUks prowadzi 
zajęcia w sekcji piłki siatkowej, jest też 
zespół taneczny „lambada prowadzony 
przez mgr danutę kalicińską – dziew-
częta z „lambady” wielokrotnie już wy-
stępowały na wielu imprezach sporto-
wych i nie tylko.

klub prowadzi obecnie bezpłatną na-
ukę pływania na basenie krytym w No-
wym sączu dla dzieci ze sp nr 1 w 
kamienicy.

w ostatnich miesiącach 2008 r. MUks 
Halny proponuje dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych trzy imprezy sportowe:

11.10.2008 r. – Turniej Piłki Nożnej 
„Orlik 2012” – dla chłopców ur. 1996 r.

27 – 28.12.2008 r. – Otwarty Sylwe-
strowy Turniej Tenisa stołowego dzieci, 
młodzieży i dorosłych .

30.12.2008 r. – Zawody w slalo-
mie narciarskim dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

Na w/w imprezy organizatorzy ser-
decznie zapraszają mieszkańców gminy 
kamienica.

J. Piotrowski

międzynarodowy turniej  
tenisa Stołowego
W dniach 19 – 20 lipca 2008 r. w Hali Sportowej ZSS 
nr 3 w Limanowej został rozegrany III międzynarodo-
wy turniej tenisa Stołowego o Puchar burmistrza mia-
sta Limanowa.

MUks „Halny” chciałby serdecznie 
podziękować panu prof. jerzemu Hau-
snerowi oraz jego drużynie piłkarskiej 
z akademii ekonomicznej z krakowa 
za wspaniały gest, to jest podarowanie 
5.000 tys. złotych, którą to kwotę dru-
żyna pana profesora wygrała na tur-
nieju piłki Nożnej na Śląsku.
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zatrzymano ośmiu nietrzeźwych kie-•	
rowców
odnotowano dwa wypadki drogowe•	
przyjęto dwa zawiadomienia o znęca-•	
niu się nad rodziną
trzy kradzieże•	
jedna kradzież z włamaniem•	
dwa przypadki uszkodzenia mienia•	
jeden przypadek pobicia•	
pięć przypadków uszkodzenia ciała•	
ponadto odnotowano trzy kolizje dro-•	
gowe.
skierowano dwa wnioski do sądu re-•	
jonowego w limanowej przeciwko 
nietrzeźwym opiekunom kolonii oraz 
trzy wnioski za spożywanie alkoho-
lu w miejscu publicznym. skierowano 
również cztery wnioski do sądu ro-
dzinnego w limanowej dla Nieletnich. 

w/w okresie policja interweniowała na •	
prośbę mieszkańców w 47 przypad-
kach.

sierż. szt. Krzysztof Pach

W okresie od 10 czerwca do 10 wrze-
śnia 2008 r. na terenie służbowym Po-
sterunku Policji w Kamienicy odnoto-
wano 23 przestępstw, w tym m. in..:

po sześciu kolejkach gorce kamieni-
ca są liderem, natomiast zalesianka zale-
sie plasuje się na piątym miejscu, tracąc 
do lidera 1 pkt. derby gminy kamieni-
ca odbędą się 28 września na boisku lks 
„gorce”. wszystkich kibiców serdecz-
nie zapraszamy. emocji na pewno nie 
zabraknie.

intensywnie na boisku czas spędzają 
także oldboye „gorców”. Byli zawodnicy 

pierwszej drużyny wzięli udział w tur-
nieju rozegranym w ramach „dni gor-
czańskich”, zmierzyli się z zaprzyjaźnioną 
drużyną ze słowacji, rozegrali  towarzy-
ski mecz z oldboyami zyndramu łącko 
oraz uczestniczyli w wojewódzkim tur-
nieju oldboyów, który odbył się w tym-
barku, zajmując tam 5 miejsce.

M. Hyrc

Tabela rozgrywek

1. Gorce Kamienica 6 13 21-16
2. Błyskawica Rupniów 6 13 15-6
3. Laskovia Laskowa 6 12 19-8
4. AKS Ujanowice 6 12 15-12
5. Zalesianka Zalesie 6 12 11-10
6. Sokół Słopnice 6 10 17-10
7. LKS Mordarka 5 10 13-7
8. Turbacz Mszana Dolna 5 9 9-11
9. Krokus Przyszowa 5 8 14-8

10. Jaworzanka Jaworzna 6 6 14-15
11. Śnieżnica Kasinka Wielka 6 6 12-18
12. Zenit Kasinka Mała 6 4 4-16
13. Płomień Limanowa 5 1 2-17
14. Witów Mszana Dolna 6 0 8-20

PIŁKa nożna

wspólne zdjęcie drużyn z charytatywnego turnieju piłki nożnej im. 
Benedykta Franczyka, rozegranego w ramach dni Gorczańskich.

Gorce liderem

W dotychczasowych rozegranych meczach 
nasze drużyny uzyskały wyniki:

Gorce Kamienica Płomień Limanowa 4 : 0 
Jaworzanka Jaworzna Zalesianka Zalesie 1 : 3 
Płomień Limanowa Zalesianka Zalesie 1 : 3 
Gorce Kamienica Turbacz Mszana Dolna 6 : 1 
Laskovia Laskowa Gorce Kamienica 3 : 1
Zalesianka Zalesie Błyskawica Rupniów 0 : 2
Zenit Kasinka Mała Zalesianka Zalesie 1 : 2
Gorce Kamienica AKS Ujanowice 6 : 0 
Sokół Słopnice Gorce Kamienica 0 : 2
Zalesianka Zalesie LKS Mordarka 0 : 3 
Witów Mszana Górna Zalesianka Zalesie 2 : 3 
Gorce Kamienica Krokus Przyszowa 2 : 2

Znakomicie spisują się w rozgrywkach limanowskiej 
klasy A drużyny z naszej gminy.
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są to:
Wójt i Rada Gminy w Kamienicy •	
starostwo Powiatowe w Limanowej•	
Wincenty szerszeń – Firma „WIGMORs” z Wrocławia •	
Andrzej stawiarski – Firma Gastronomiczna „Raj” •	
z Gołkowic 
Elżbieta i Jan Maciejkowicz  oraz Iwona i Władysław •	
Gancarczyk – stacja Auto Eko Gaz  
w Mysłowicach 
Firma sTRABAG sp. z o. o. z Warszawy•	
Kazimierz Więcławek – Ośrodek Rekreacyjno Wypo-•	
czynkowy „Osada” w Kamienicy
Grzegorz Zając – Przedsiębiorstwo Budowlano – Usłu-•	
gowe „ZIBUD” w Kamienicy
Eugeniusz Wojak – Firma „WOLIMEX” z Limanowej•	
Barbara Matlęga i  stanisław Pięta – PHU KAMInEX •	
sP. J. w Kamienicy
Józef Dawiec z Kamienicy•	
Józef Faron – Zakład Elektroinstalacyjny w Zasadnem•	
Bank spółdzielczy w Limanowej•	
spółdzielnia Usług Rolniczych w Kamienicy•	
Ochotnicza straż Pożarna z Kamienicy, szczawy, Za-•	
lesia, Zasadnego i Zbludzy
Jan Kulig – Usługi Wodno Kanalizacyjne i CO •	
w Kamienicy

nadleśnictwo Limanowa•	
Firma „PARTnER”– Fabryka okien i drzwi z Limanowej•	
Wacław Majchrzak -  Firma „InFOnet” – sprzedaż •	
i serwis Komputerowy w Kamienicy
Gminna spółdzielnia „samopomoc Chłopska” •	
w Kamienicy
Bogdan Grabiec i Wspólnicy s. J. – skup i Ubój Zwie-•	
rząt Rzeźnych w Kamienicy
Koło Łowieckie „Gorce” z Kamienicy•	
Alicja Pałka - studio Kosmetyczne „ALICJA” •	
w Kamienicy
Marian Kuziel – Piekarnia w szczawie•	
Kinga Cedzidło – salon Fryzjerski „MATRIX” •	
w Kamienicy
Marian Kuziel – skład Materiałów Budowlanych •	
w Kamienicy
Jadwiga Majchrzak – sklep z Materiałami Biurowymi •	
w Kamienicy
Maria Chlipała z Kamienicy•	
Ignacy Gromala z Kamienicy•	
Małgorzata Tokarczyk – sklep Wielobranżowy •	
w Kamienicy

dyr. GOK – Mieczysław Marek

NajNoWsza oferta
Ubezpieczeń i kredytów

w Kamienicy
Dwanaście firm ubezpieczeniowych•	
szybkie kredyty•	
sprzedaż ratalna towarów i usług•	
Kredyty samochodowe•	
Fundusze emerytalne•	
Inne na dowolny cel•	

specjalna oferta najtańszych ubezpieczeń dla rolników
Biuro w kamienicy nad delikatesami „Groszek”

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Tel. 509 163 979 lub 503 124 083

Gminny Ośrodek kultury w kamienicy składa podziękowanie wszystkim, 
którzy finansowo i rzeczowo wsparli XXiX Dni Gorczańskie.
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Projekt 
Przekonaj się jakie masz możliwości 

limanowskie Targi edukacyjne 
współfinansowany przez Unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego.

europartNer oraz centrum kształcenia ustawicznego w Limanowej 

serdecznie zapraszają Państwa do udziału w targach edukacyjnych 
zorganizowanych w ramach realizowanego Projektu pt. 

„Przekonaj się jakie masz możliwości – Limanowskie Targi Edukacyjne” 

Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na obszarach wiejskich 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejsce odbyWaNia tarGóW:

kamieniCa - 11 października 2008 r. godz. 10.00 - 14.00
Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w kamienicy, kamienica 490, 34 - 608 kamienica

mSZana DOlna - 18 października 2008 r.  godz. 10.00 - 14.00
Budynek Zespołu Szkół Techniczno – informatycznych, ul. Starowiejska 4, 34 - 730 mszana Dolna

limanOWa - 25 października 2008 r. godz. 10.00 - 14.00
Budynek ii liceum Ogólnokształcącego, ul. Reymonta 3, 34 - 651 limanowa 3

Przyjdź i zapoznaj się z aktualnymi ofertami instytucji edukacyjnych!!!
Udział w Limanowskich Targach Edukacyjnych jest bezpłatny

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Kontakt i rejestracja:
Biuro rekrutacyjne – Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Reymonta 3, 34-651 Limanowa, tel. 608 101 561

Biuro projektu, ul. Gliniana 12, 43-600 Jaworzno, tel. 694 401 178, email: europartner_krk@o2.pl

Projekt skierowany jest do mieszkańców 
powiatu limanowskiego.

Każdy z zarejestrowanych uczestników 
obecnych na targach otrzyma:
informator z regionalną bazą 
szkoleniowo – edukacyjną, poczęstunek, 
gadżety reklamowe
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Poziomo: 
3) Duch z „Wesela”. 8) Nazwa jednego z kabaretów. 9) Prowincja. 10) Dezerter. 11) Materia  na ciep y sweter 13) ….... 
fotograficzny 17) Sklep ale nie w asny. 19) Chaber. 21) Bia y u Dominikana. 22) Pokrywa cia o. 26) Poobiednia drzemka. 29) 

owne, np. dzikie kaczki 33) …... Wilde 35) Poszukiwany w ledztwie. 37) Miejsce pracy suflera. 38) Walor 39) Indyjski 
„z oty”. 40) Sobek. 42) Pobliskie tereny. 43) Obiadowe pierwsze danie. 44) Dzia anie wed ug obmy lonego planu. 45) Znawca 
dawnej religii. 
 
Pionowo: 
1) Materia  na bielizn . 2) Rozkruszony w giel. 3) Naczynie na zup . 4) Historia. 5) Narz d. 6) Banda. 7) Dzielnica 
Warszawy. 12) nie ny – grozi lawin . 14) Krwiopijczy owad. 15) Upust.16) Przyspieszone po wysi ku. 17) Pe en map. 18) 
Dru yna. 20) Bydl cy t uszcz. 23) Mocny sznurek. 24) …... melioracyjny. 25) Fiasko, krach. 26) Pi ka setowa. 27) Alkohol 
etylowy. 28) Wuzetka. 30) Gor ca strefa. 31) ak lub Pazura. 32) Ogromna torba. 34) Rz dy Romanowów. 35) Trawiasta 
równina. 36) Kartka z poczty. 41) Czerwone w polskim godle. 
 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 21, utworz  rozwi zanie , które prosimy nades a  do 31 
pa dziernika 2008 r.  na adres GOK. W ród tych, którzy nade l  prawid owe rozwi zanie, rozlosujemy nagrody. 

Za rozwi zanie krzy ówki nr 78, której has o brzmi: „Si a nie wie co to nuda i znu enie”, nagrody ufundowane przez sier . szt. 
Krzysztofa Pacha – Kierownika Posterunku Policji w Kamienicy wylosowali: Pawe  Czerwi ski – Zasadne 64, Adrian B aszczyk – 
Szczawa 173, Karolina Syjud – Zasadne 22. 
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Gminny Ośrodek Kultury
34–608 Kamienica
tel. 018 33 23 082
e-mail: gokkamienica@wp.pl
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skład komputerowy: stanisław nowogórski / nokom tel. 018 441 19 14

kwartalnik Gminy kamienica. redaguje zespół Gok – u

Gorczańskiewieści

Poziomo:
3) duch z „wesela”. 8) Nazwa jednego z kabaretów. 9) prowincja. 10) dezerter. 11) Materiał na ciepły sweter 13) ….... fotograficzny 
17) sklep ale nie własny. 19) Chaber. 21) Biały u dominikana. 22) pokrywa ciało. 26) poobiednia drzemka. 29) łowne, np. dzikie 
kaczki 33) …... wilde 35) poszukiwany w śledztwie. 37) Miejsce pracy suflera. 38) walor 39) indyjski „złoty”. 40) sobek. 42) pobli-
skie tereny. 43) obiadowe pierwsze danie. 44) działanie według obmyślonego planu. 45) znawca dawnej religii.

Pionowo:
1) Materiał na bieliznę. 2) rozkruszony węgiel. 3) Naczynie na zupę. 4) Historia. 5) Narząd. 6) Banda. 7) dzielnica warszawy. 
12) Śnieżny – grozi lawiną. 14) krwiopijczy owad. 15) Upust.16) przyspieszone po wysiłku. 17) pełen map. 18) drużyna. 20) Bydlę-
cy tłuszcz. 23) Mocny sznurek. 24) …... melioracyjny. 25) Fiasko, krach. 26) piłka setowa. 27) alkohol etylowy. 28) wuzetka. 30) go-
rąca strefa. 31) Żak lub pazura. 32) ogromna torba. 34) rządy romanowów. 35) trawiasta równina. 36) kartka z poczty. 41) Czer-
wone w polskim godle.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 21, utworzą rozwiązanie , które prosimy nadesłać do 31 października 
2008 r.  na adres GOK. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.

Za rozwiązanie krzyżówki nr 78, której hasło brzmi: „Siła nie wie co to nuda i znużenie”, nagrody ufundowane przez sierż. szt. Krzysztofa Pa-
cha – Kierownika Posterunku Policji w Kamienicy wylosowali: Paweł Czerwiński – Zasadne 64, Adrian Błaszczyk – Szczawa 173, Karolina 
Syjud – Zasadne 22.
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sreBrNy JuBILeusz

Śluby Wieczyste

15 sierpnia 2008 r. w kościele parafialnym w kamienicy miały miejsce śluby wieczyste sióstr zakonnych. 
wśród kandydatek była także i nasza rodaczka s. Józefa majchrzak. 

wspólnie stanęli przy ołtarzu w kamienicy ze mszą świętą dziękczynną, 
obchodzący 25 – lecie kapłaństwa: ks. Józef wąchała,  
ks. tadeusz Bieniek i ojciec marian sopata.
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ZatrZymane W obIeKtyWIe

doroczny  odpust Partyzancki  
w Szczawie

szczawa, zwana partyzanc-
ką stolicą, była miejscem do-
rocznych uroczystości – spo-
tkania tych, dla których drogie 
są wspomnienia bohater-
skich walk 1 Pułku strzelców 
Podhalańskich AK. 



Zespół „Gorce” przed bazyliką sacre Coeur Zespół „Gorce” w kaplicy „Cudownego Medalika” 

Ks. dr Józef  Wąchała, nasz ro-
dak i przewodnik po Paryżu wraz 
z ks. inf. stanisławem Jeżem, 
Rektorem Polskiej Misji Katolic-
kiej we Francji – wręczenie upo-
minków okolicznościowych księ-
żom rodakom

Występ „Gorców”  
na placu Trokaudero 

„Gorce ” w ogrodach Wersalu

ZatrZymane W obIeKtyWIe

Na góralską nutę w Paryżu


