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Spis treści

Wiosna  jest nadzieją  na cieplejsze sło
neczne dni. Z drugiej strony w związku 
ze światowym kryzysem gospodarczym, 
media dostarczają  nam informacji, że 
może być  gorzej,. Słyszymy i czytamy 
o tym, ileż to wytransferowano pienię
dzy z Polski, jak znacznie osłabił się zło
ty, że ceny –  zwłaszcza żywności – już 
wzrastają i wzrastać będą, że rośnie bez
robocie. Być może nie wszyscy  jeszcze 
odczuwamy skutki światowego krachu 
finansowego, ale jesteśmy nim straszeni. 
Kryzys w sumie nie jest zależny od nas, 
jest to zło zewnętrzne, które  może nas 
dotknąć lub nie. Niektórzy szukają tak
że pozytywnych stron tej sytuacji twier
dząc, że to pobudzi nas do solidarności 
społecznej, odbuduje zerwane więzi, po
budzi do refleksji, przekona, że nie tylko 
liczy się  to, by mieć, ale również  waż
ne jest, by być. W każdym razie, jak do
tąd  zjawiska negatywne górują nad po
zytywami. Mój znajomy powiedział mi, 
że sposób na  kryzys to w jedności siła. 
W  jedności rodzinnej, koleżeńskiej, są
siedzkiej i solidarności lokalnej. Może ma 
rację, a może nie, czas pokaże... 

Ostatnio w informacjach prasowych 
często jest przedstawiana sprawa odłą
czenia się Szczawy od Gminy Kamie
nica i utworzenia samodzielnej jednost
ki samorządowej. Bardzo trudno jest mi 
komentować te zamierzenia, lecz jeże
li jest to czynione w prasie regionalnej – 
problem istnieje i trzeba go podjąć także 
w naszej gminnej gazecie. Z jednej stro

ny demokracja to wolność wyboru, wola 
większości. Z drugiej jednak strony to za
zwyczaj mniejszy zawsze bywa słabszy, 
to zerwanie więzi historycznych i ekono
micznych, łączących miejscowości naszej 
gminy. Na ten temat zamieściliśmy dwie 
wypowiedzi w tym numerze Gorczań
skich Wieści. Z tej okazji zwróciłem się 
z pytaniem do wójta Władysława Sadow
skiego (wywiad). Publikujemy również 
artykuł pt. „Naszym zdaniem”, pod któ
rym podpisało się 11 radnych – z 15 oso
bowej Rady Gminy Kamienica. 

Drodzy Czytelnicy, mimo nie naj
lepszych prognoz, nie tylko meteorolo
gicznych, życzę Wam wiosennego opty
mizmu i wszystkiego dobrego z okazji 
nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

M. Marek
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SZałaS POStaWiONO PRZeD laty, 
tuż nad brze giem kamienickiego poto
ku, na skraju polany, która służyła jako 
plac składowy ściąganego z gór drewna. 
Skromny, drewniany budyne czek pomy
ślany był jako schron dla robotni ków le
śnych. Dawniej wyglądał nieco inaczej. 
Okien nie zamykano okiennicami, drzwi 
nie strzegły solidne kłódki i dach po
dobno był inny. Wewnątrz warunki iście 
spartańskie: stół z surowych desek, pry
cza wymoszczona gałę ziami i żeliwny 
piecyk.

Od dawna było to zwykłe, nie wyróż
niające się niczym, miejsce pracy robot
ników leśnych. W powszednie dni cisze 
tego gorczańskiego zakątka zakłócał nie
kiedy hałas pił motoro wych, stukot sie
kier, parskanie koni, pokrzy kiwania wo
zaków i drwali. Nikt nie spodzie wał się, 
że nadejdzie czas, gdy Palec Boży wskaże 
to miejsce i wszystko odmieni.

Pewnego lipcowego poranka 1976 roku 
na polanie pojawił się Nieznajomy i za
mieszkał w szałasie. Górale z początku 
nieco się dziwowali, ale w końcu doszli do 
wniosku, że w górach spotyka się od cza
su do czasu rozmai tych odmieńców i tak 
już widocznie być musi. Jedni zjawia
ją się tu, bo bez gór żyć nie mogą, a inni 
uciekają przed zgiełkiem świata. Błądzą
cy i zagubieni szukają tu nowej drogi, zaś 
ci, którzy widzą jasno cel, nabierają sił, by 
ku niemu wędrować. Mieszkaniec szała
su medy tował, czytał lub notował, a gdy 
się tym zmę czył, przepadał w lesie lub 
wynosił z koryta potoku płaskie kamie
nie i układał z nich bruk przed wejściem.

Starali się nie przeszkadzać Przyby
szowi w jego zajęciach. Robili swoje, nie 
żałując przy tej robocie słów jędrnych 
i dosadnych, które traktowano tu jako 
zwyczajowe porzeka dło. Zdziwiło ich 
więc nieco, gdy któregoś dnia Gość wy

raził swą dezaprobatę dla takiego języka. 
Jak pisze Urszula Własiuk „...odtąd zaczę-
to snuć domysły kim jest ów wrażliwy jegomość. 
Sprawa wyszła dopiero wówczas na jaw, gdy po 
wąskiej drodze w dolinie Kamieni cy przyjecha-
ła elegancka, czarna limuzyna z siedziby arcybi-
skupów krakowskich”– po... kar dynała Woj
tyłę. On to bowiem incognito za szył się 
na dwa tygodnie w leśnym zakątku.

Są i tacy, którzy opowiadają nieco inną 
wersję tej samej historii. Podają różne 
daty, stojące w sprzeczności z kalenda
rium życia Jana Pawła ii, łączą odległe 

fakty w jedną, barwną anegdotę, nadając 
tym opowieściom charakter współcze
snych apokryfów.

Wierni prawdzie są niewątpliwie au
torzy „Wielkiej encyklopedii Jana Paw
ła ii”, gdzie w tomie XXiii, pod hasłem 
„Papieżówka” można przeczytać mię
dzy innymi: „W lipcu 1976 roku przebywał 
tu Karol Wojtyła, który przygotowywał się 
wtedy do wyjazdu na XLI Międzynarodowy 
Kongres Eucharystyczny w Filadefii (USA) do-
kąd udał się 23. 07. 1976 r. jako przewodniczący 
delegacji Episkopatu Polski”.

Papieżówka
Jerzy Bogacz

W szpary między belkami powtykano papieskie 
chorągiewki. Ktoś przypiął na ścianie plakat z po
dobizną Jana Pawła ii, czyjeś ręce przyniosły kwia
ty. Bezimienni turyści pozostawili wiązankę z jo
dłowych gałęzi i zeschłych traw, przypominającą 
nieco wielkanoc ną palmę. Na białej szarfie napisali: 
„idziemy w góry, aby być bliżej Ciebie”. Przed sza
łasem płoną znicze. Wokół nieśmiało zaczynają się 

zielenić pierwociny, spóźnionej tutaj, wiosny. Wiatr 
przebiega po szczytach smreków. Szumi wartka, bo
gata w  wodę Kamienica. Każdy, kto w zamyśleniu 
spędził sporo godzin nad takim gwarzącym poto
kiem, kto usypiał ukołysany jego szumem, wie, że 
wiele spraw ma tu inny wymiar. las zdaje się być 
filozoficz ną księgą, a grzbiety gór, niczym łuk tęczy, 
łączy wieczna modlitwa.

4 Gorczańskie Wieści styczeń luty marzec 2009

wcZoraj kamienicy



liczne relacje pisemne i ustne 
potwierdza ją, że wspomniany pobyt 
Karola Wojtyły w szałasie, nazwanym 
potem „Papieżówką”, był pobytem naj
dłuższym, ale nie jedynym. tu, w jednym 
ze swych ulubionych miejsc, kardy nał 
Wojtyła spędził podobno jeden ze swych 
ostatnich wypoczynków przed wyborem 
na Stolicę Piotrową. Jak pisał Marek Ku
rzeja  „Mieszkańcy Rzek uważają, że to właśnie 
na tej polanie (zwanej dawniej „Do Grabca”). 
Opatrzność dała kardynałowi Wojtyle znak 
o  tym, co przygotowuje dla Niego i że to tu, 
pod Gorcem, a nie pod Giewontem zaczął się 
ten pontyfikat”.

Dla ludzi, którzy coraz liczniej wędrują 
do Papieżówki, nie jest ważna dokładność 
dat i biograficznych szczegółów. Szuka
ją tam ra czej tajemnicy Jego ulubionego 
miejsca.

ten zakątek Gorców Karol Wojtyła po
znał dość wcześnie. Do Rzek, które są 
przysiółkiem lubomierza, trafił już na 
przełomie lat czter dziestych i pięćdzie
siątych ubiegłego wieku, a potem bywał 
tam wielokrotnie, najpierw ja ko ksiądz, 
następnie biskup i wreszcie kardy nał. 
Już podczas pierwszej gorczańskiej wy
cieczki narciarskiej, którą odbywał z gru
pą studentów Uniwersytetu Jagiellońskie
go, za trzymał się, wraz z towarzyszami 
wędrówki, w domu Władysławy i Stani
sława Nachma nów.

Dom Nachmanów, stał wysoko, ucze
piony stromego zbocza niczym ptasie 
gniazdo. Stoi tam zresztą do dziś, choć 
w nieco zmienionej, zmodernizowanej 
postaci. U jego stóp, pod skarpą biegnie 
asfaltowa droga prowadząca z Mszany 
Dolnej przez przełęcz Przysłop i dalej 
malowniczą doliną rzeki Kamienicy ku 
dolinie Dunajca. to najkrótszy i najdo
godniejszy szlak komunikacyjny od Kra
kowa w kierunku Pienin. Nic wiec dziw
nego, że ruch tutaj duży.

Nie tak bywało, gdy zawitał tu po raz 
pierwszy ks. Karol Wojtyła. Wtedy ta 
droga jeszcze nie istniała (zbu
dowano ją dopiero po nad dwa
dzieścia lat później, w połowie 
lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku), więc „pe kaesy”, stano
wiące podstawę komunikacji w 
ówczesnej Polsce powiatowej, 
tutaj nie do cierały. Przybysz 
ze świata musiał ze stacji ko
lejowej w  Mszanie Dolnej wę
drować pie chotą. Dobrze jeżeli 
cześć drogi udało mu się, w za
leżności od pory roku, odbyć na 
przygod nie spotkanej furce lub 
saniach. Nie było też prądu, bo 

elektryfikacji doczekały się Rzeki do
piero w roku 1972. Wieczorami świe
ciło się lampami naftowymi, a chodziło 
spać wcze śnie. O telewizji nikt tu jesz
cze wtedy nie ma rzył, a i radio na bate
rie było rzadkością.

Jan adamczyk, który w młodości 
przeczy tał całą bibliotekę szkolną, a po
tem i wiejską, wspomina, że pewnego 
wieczoru, gdy zasie dzieli się dłużej nad 
jakąś książką, koło północy do drzwi 
domu zastukali milicjanci szu kający bim
browni. Wydawało się im mocno podej
rzane, że po północy ktoś jeszcze we wsi 
nie spał...

Do takich to Rzek, wciąż jeszcze „we
pranych w zaświaty”, ale zawsze go
ścinnych, tra fił Karol Wojtyła – młody 
ksiądz, świeżo po studiach doktoranckich 
w Rzymie. Widocznie upodobał sobie 
ten zakątek, bo powracał tu potem wielo
krotnie, nawet po święceniach bi skupich 
oraz nominacjach na arcybiskupa oraz 
kardynała.

Bez względu jednak na te wszystkie 
zmiany pozostawał zawsze przewodni
kiem młodych, który – niczym Mistrz 
– chodził i nauczał w drodze; na szla
ku i na biwaku, pod gościnny mi dacha
mi wiejskich domów i pasterskich szała
sów. Często pod gołym niebem. Po latach 
w jednym z wywiadów wyznawał: „Nie-
raz w ciągu tych lat nachodziła mnie myśl, czy 
korzy stając z różnych sposobności do upra-
wiania takiego duszpasterstwa turystyczne-
go, nie roz mieniam swojego kapłaństwa na 
drobne? Zawsze jednak po długiej refleksji, 
po dniach skupienia i modlitwy, dochodziłem 
do wniosku, że mogę, a nawet powinienem to 
czynić, jest to bowiem wbrew pozorom dzia-
łalność kapłań ska”....

....Choć przyszłość nikomu nie odsła
niała swych tajemnic, z czasem jednak 
niemal wszy scy nabierali przekonania 
o niezwykłości księ dza, potem biskupa 
i wreszcie kardynała, który tak kochał 
góry i ludzi. Gdy wiec w roku 1977 pani 

Maria adamczykowa odwiedziła rodzi
nę w Grybowie, a rozmowa zeszła na te
mat prze powiedni, zapowiadającej wybór 
polskiego papieża, powiedziała z pełnym 
przekonaniem do swojej kuzynki: – Jeśli 
to miałoby się spełnić, to mógłby nim zo
stać tylko kardynał Karol Wojtyła.

Nikt nie zdawał sobie wówczas spra
wy z tego, że te przewidywania spełnią 
się już za rok. Płakali, gdy dowiedzieli się 
o wynikach konklawe....

Parking na polanie trusiówka bywa 
ostatnio bardziej zatłoczony samochoda
mi. Stąd, od granicy Gorczańskiego Par
ku Narodowego, po czter dziestu minu
tach spaceru dochodzi się do Papieżówki 
– polany i szałasu, gdzie przed laty kardy
nał Karol Wojtyła odbywał swe gorczań
skie dni skupienia.

tak jak wtedy, tuż za ścianą z bierwion, 
za kilkoma smrekami i rumowiskiem 
głazów płynie Kamienica. Potok, stru
mień, niosący wody od turbacza. Czy 
to jego mowa i srebrzystość stały się dla 
Jana Pawła ii natchnie niem do medytacj 
i zostały utrwalone w pierw szej części 
„tryptyku rzymskiego”?

Czy to tu niegdyś zrodziło się zapisane 
po latach pytanie: „Co mi mówisz, górski 
strumie niu, /w którym miejscu się ze mną 
spotykasz?/ ze mną, który także przemijam”.

Czy wspomnieniem spędzonych tu let
nich dni i nocy jest modlitewne i poetyc
kie wyzna nie: „Zatoka lasu zstępuje /w 
rytmie górskich potoków/ ten rytm obja-
wia mi Ciebie, Przed wieczne Słowo”? Któż 
to wie? Strumieni w górach wiele... Praw
dą jest jednak, że autor „tryptyku rzym
skiego” chyba nad żadnym z górskich 
potoków nie spędził tyle czasu, co nad 
Kamienicą.

Papieżówka to jedno z najbardziej 
porusza jących miejsc pamięci o Janie 
Pawle ii. Jest to miejsce spotkania czło
wieka z Bogiem. Ślad na drodze. Bruk 
wrastający w ziemię. ten sam las. ten 
sam potok. Ślady, których wartość i urok 
polegają na ich ulotności.

(Przedruk z Almanachu Ziemi Limanowskiej, 
nr 20, rok VI, wiosna 2005)

Od redakcji
W lipcu 2005 r. podczas i Zlotu Szlaka
mi Papieskimi w Beskidzie Wyspowym 
i Gorcach została poświęcona i umiesz
czona na skale przy „Papieżówce” tabli
ca pamiątkowa, upamiętniająca wielo
krotne przebywanie w Gorcach Karola 
Wojtyły.
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200 lat w zdrowiu oraz sił 
i wytrwałości niezbędnych do 
świętowania kolejnych jubile
uszy życzyli  przybyli goście 
i  rodzina pani Reginie Faron 
z  Kamienicy, która 3 marca 
br. obchodziła setne urodziny.

W imieniu władz samorządowych ży
czenia jubilatce złożyli: wójt Władysław 
Sadowski oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Stefan Kuchnia. 

to już kolejne w ciągu ostatnich 2 lat 
spotkanie przy podobnej okazji. Być może 
Gmina Kamienica niebawem zasłynie 
z długowieczności swoich mieszkańców.

S. F.

Emerytów i rencistów

W okresie Świąt Bożego Narodzenia 
Gminny Ośrodek Kultury we współ
pracy z Gminną Komisją Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów alkoholo
wych zorganizował „wigilię” dla emery
tów i rencistów. Spotkania miały miejsce 
w Świetlicy Środowiskowej w Szczawie 
i GOK w Kamienicy. Seniorom towarzy
szyli: siostry zakonne, proboszcz szczaw
skiej parafii – leon Królczyk, dyrektor 
GOK – Mieczysław Marek, przewod
nicząca Gminnej Komisji Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów alkoholo
wych – Zofia Kuchnia, kierownik GOPS 
w Kamienicy – Mieczysław Kuziel oraz 
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Szczawie – Paweł talar.

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

S. F.

Spotkania opłatkowe

24 StyCZNia 2009 r. odbyło się spo
tkanie opłatkowe Gorczańskiego Od
działu Związku Podhalan w Kamieni
cy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
sprawowaną w intencji członków związ
ku i ich rodzin. Następnie członkowie 
związku i zaproszeni goście, wśród któ
rych byli obecni: Jan Hamerski – wice
prezes Zarządu Głównego ZP, delegacja 
ZP w Obidzy, delegacja KGW ze Zblu
dzy, udali się do GOK, by połamać się 
tam opłatkiem i złożyć sobie życzenia. 
takie spotkania są okazją do wspólnych 
rozmów, wymiany doświadczeń i dysku
sji na temat założeń związku, którego jed
nym z głównych celów jest pielęgnowanie 
kultury ziem górskich. Miłym akcentem 
tego spotkania, podobnie jak w roku ubie
głym, był występ młodzieżowej grupy 
kolędniczej z Kamienicy „Herody”.

B. G.

Setne urodziny pani reginy

Spotkania opłatkowe już 
na stałe weszły w kalen
darz corocznych spotkań 
różnych środowisk. 

Gorczańskiego Oddziału 
Związku Podhalan 
w Kamienicy

wcZoraj i dZiś kamienicy
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Na terenie gminy Kamienica w ubiegłym 
roku wystąpiło ogółem 61 zdarzeń wy
magających interwencji straży pożarnej, 
w tym 12 pożarów i 49 miejscowych za
grożeń (innych niż pożar zdarzeń wyma
gających interwencji straży pożarnej).

ilość wyjazdów alarmowych w poszcze
gólnych OSP przedstawia się następująco: 
OSP Kamienica – 33, OSP Szczawa – 26, 
OSP Zalesie – 6, OSP Zbludza – 2.

Większość zdarzeń stanowiły wypad
ki drogowe, w likwidacji których udział 
brały głównie OSP należące do Krajowe
go Systemu Ratowniczo– Gaśniczego, tj. 
Szczawa i Kamienica.

Ochotnicze Straże Pożarne, dokonując 
zakupów sprzętu, korzystały ze środków 
zewnętrznych (dotacje z firm ubezpie
czeniowych i MSWia) z 50% wkładem 
własnym lub pochodzącym z budżetu 
gminy. W ubiegłym roku w taki sposób 
zakupiono m.in. w OSP Zalesie zestaw 
do ratownictwa medycznego R1, w Zblu
dzy – piłę spalinową, hełmy ochronne,  
w Kamienicy – ubrania ochronne bojo
we, sprzęt zabezpieczający do pracy na 
wysokości, umundurowanie wyjścio
we,  w Szczawie – piłę do betonu i stali, 
sprzęt ochrony osobistej strażaka, węże 
pożarnicze, poza tym wymieniono sil
nik w samochodzie ratowniczo – gaśni
czym marki Dodge.

W planach  działalności przewidziano 
zakupy sprzętu ratowniczego i gaśnicze
go, w celu uzupełnienia ubytków wyni
kających ze zużycia i zniszczenia pod
czas akcji. Ponadto w Zalesiu planuje 
się zakup samochodu pożarniczego oraz 

przeprowadzenie prac wykończeniowych 
w  budynku remizy, z przeznaczeniem 
pomieszczeń na świetlicę dla młodzieży. 
W OSP Zasadne – zakup umundurowa
nia oraz samochodu w miejsce wyeksplo
atowanego pojazdu marki Żuk. W  Ka
mienicy nacisk położono na szkolenia, 
pracę z młodzieżą i wyposażenie osobiste 
strażaka. W Szczawie zaplanowano za
kup sprzętu ochrony dróg oddechowych, 
sprzętu ochrony osobistej strażaka, ar
matury wodnej i węży tłocznych, a także 
modernizację budynku remizy.

Zarząd OSP Zbludza planował moder
nizację budynku remizy, który wykona
ny był w starszej technologii budowlanej 
i obecnie wymaga remontu. Jednakże bu
dynek ten nie jest własnością komunalną 
i gmina nie może wydawać środków fi
nansowych na jego utrzymanie i remon
towanie. Sama OSP takiego ciężaru nie 
udźwignie i plan ten prawdopodobnie się 
oddali, tym bardziej iż druhowie nie do
szli do porozumienia odnośnie dalszego 
stanu prawnego budynku.  Przy wszyst
kich OSP działają Młodzieżowe Druży

ny Pożarnicze, w tym jedna dziewczęca 
powstała niedawno przy OSP Kamie
nica. W pracy z młodzieżą wyróżnia się 
OSP Zasadne, która posiada najliczniej
szą MDP i zdobywa najważniejsze trofea 
na różnego rodzaju konkursach i turnie

jach. tam też w remizie powstała 
świetlica środowiskowa, która słu
ży młodzieży i mieszkańcom całej 
miejscowości.  

W lutym br. przeprowadzono 
w szkołach podstawowych w Ka
mienicy, Zasadnem, Zalesiu i Gim
nazjum w Kamienicy eliminacje 
szkolne Ogólnopolskiego turnie
ju Wiedzy Pożarniczej, natomiast 
w dniu 5 marca 2009  odbyły się 
eliminacje szczebla gminnego, 
w dwóch kategoriach wiekowych. 
Zwycięzcami zostali:

W grupie młodszej – Szkoła 
Podstawowa:  i miejsce – Karolina 
Karcz,  SP Zasadne;  ii m – Sylwia 
Gorczowska, SP Zasadne; iii m – 
Katarzyna Wąchała, SP Zasadne.

W grupie starszej – Gimna-
zjum: i miejsce – Joanna Rut
ka,  Gimnazjum w Kamienicy; 
ii m – Rafał Kurzeja, Gimnazjum 

w Kamienicy; iii m – ewelina Cedzidło, 
Gimnazjum w Kamienicy.  Dwa pierw
sze miejsca z każdej grupy wiekowej pre
miowane są udziałem w eliminacjach 
szczebla powiatowego. Pytania testowe 
opracował naczelnik OSP Kamienica, 
a jednocześnie pracownik KP PSP w li
manowej, aspirant Piotr Kaliciński, któ
ry był również przewodniczącym komisji 
egzaminacyjnej.
Strony internetowe:  
OSP Kamienica – 
www.osp.kamienica.net.pl  
OSP Szczawa – www.ospszczawa.com.pl 

E.Rutka 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP składa podziękowanie za współpracę w orga-
nizacji eliminacji szkolnych i gminnych „Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” 
DYREKTOROM Szkół Podstawowych w Ka-
mienicy, Zasadnem i Zalesiu oraz Gimnazjum  
w Kamienicy, a także mgr Danucie Kalicińskiej, 
mgr Janowi Chlipale, mgr Barbarze Nawala-
niec i mgr Agniesce Augustyn.

W pierwszych dniach stycznia br. Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Kamienica 
podsumowały na zebraniach sprawozdawczych, swoją działalność w 2008 roku oraz 
nakreśliły swoje plany i zamierzenia na rok bieżący.

Z życia oSP

wcZoraj i dZiś kamienicy
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Z teGO teŻ POWODU mimo kilkuna
stu już chyba w tej chwili artykułów pra
sowych szkalujących dobre imię Wójta, 
części radnych, a ogólnie biorąc całej gmi
ny Kamienica – nie reagowaliśmy. Jednak 
wszystko ma swoje granice – także po
błażliwość i w pewnym momencie nawet 
święty straciłby cierpliwość, słysząc zma
nipulowane i przeinaczane na własny uży
tek fakty. tekst ten nie jest skierowany do 
działających w ten sposób części radnych 
sołectwa Szczawa, ponieważ jak przeko
naliśmy się niejednokrotnie, do nich racjo
nalne argumenty w dziwny sposób trafić 
nie mogą. Piszemy do mieszkańców Na
szej Gminy, a w szczególności do ludzi za
mieszkujących Szczawę. 

Z ostatnio pojawiających się donie
sień prasowych wybija się argument, iż 
w  przeprowadzonych wśród mieszkań
ców Szczawy „konsultacjach”, 95% spo
śród badanych opowiedziało się za po
wołaniem nowej gminy. Znając metody 
zaangażowanych w „projekt” ludzi, ni
kogo te wyniki dziwić nie powinny. Na
wet najbardziej racjonalnie podchodzący 
do rzeczy człowiek, słysząc zakłamane, 
doprawione, dla lepszej chwytliwości, 
szczyptą populizmu informacje powta
rzane dłuższy czas, może w końcu po
czuć się zdezorientowany i zacząć się za
stanawiać, czy to aby nie prawda. Pewien 
pan, przeszło pół wieku temu ukuł nawet 
na ten temat znane powiedzenie: „Kłam
stwo powtarzane tysiąc razy staje się 
prawdą”– nie wątpimy, że większość czy
telników zna autora tych słów... 

Z natłoku rzekomych „dowodów” na  
„nieuczciwy podziały środków budżetowych 
i ich nieefektywne wykorzystanie” (cytat) w 
przypadku sołectwa Szczawa wyłania
jących się z informacji przekazywanych 
prasie przez panów radnych ustosunku
jemy się jedynie do tych wydawałoby się 
„sensowniejszych”. Oto one:

droga na osiedlu Kuźle – Wąchały  zo
stała zgłoszona z inicjatywy Wójta, przy 
poparciu przede wszystkim „tych złych” 
radnych, do programu przebudowy dróg 
lokalnych (tzw. „Schetynówek”) niestety 
otrzymała zbyt niską punktację i nie uzy
skała dofinansowania z MSWia. Z  tego 
też względu zgłosiliśmy ją do kolejne
go programu, przeznaczając na ten cel z 
budżetu gminy 250 tysięcy złotych, jed
nak znowu nikt nie daje nam gwarancji, 

że wniosek uzyska przychylność radnych 
sejmiku wojewódzkiego, którzy przyzna
ją środki finansowe. Warto pamiętać, że 
nie jest to jedyna droga w gminie, która 
wymaga przebudowy, jest wiele potrzeb, 
także w innych miejscowościach, a jed
nak uzyskała ona poparcie całej rady;

zamontowania oświetlenia wymaga 
cała masa miejsc na terenie gminy, nie 
tylko jedno osiedle w sołectwie Szczawa. 
liczba lamp jest systematycznie, w mia
rę środków finansowych, z roku na rok 
zwiększana. Każdy logicznie myślący 
zdaje sobie sprawę, że problemu tego nie 
da się rozwiązać natychmiast, jednakże 
żeby to zrozumieć, trzeba chociażby pro
mila dobrej woli…, nie wszystkim jak wi
dać niestety jej staje;

szafujących argumentem na temat kwot 
spływających do budżetu gminy z sołec
twa Szczawa z  tytułu podatków od nie
ruchomości od osób fizycznych, w  tym 
podatku rolnego i leśnego (rzekomo naj
wyższych właśnie z sołectwa Szczawa) 
przypominamy, że stanowią one aż… 
1  procent wszystkich dochodów gminy. 
W porównaniu z tym, tylko od jednego 
pawilonu handlowego gmina otrzymuje 
większy podatek (od osób prawnych);

od początku kadencji pozostali radni 
stali na stanowisku, że dokończenie pi
jalni wody mineralnej w Szczawie może 
się odbyć tylko i wyłącznie przy współ
udziale środków zewnętrznych pozyska
nych z programów pomocowych, nie zaś 
tylko i wyłącznie z budżet gminy (taką 
samą procedurę stosuje się w przypad
ku znakomitej większości innych in
westycji). Proszę wybaczyć, ale naszym 
zdaniem daleko ważniejsza jest budowa 
szkoły podstawowej w Zalesiu czy ośrod
ka zdrowia w Kamienicy, tym bardziej, 
iż budowa pijalni pochłonęła już znaczne 
środki, w tym te wydaje się nie do końca 
uzasadnione (czy pokrycie budowli bla
chą miedzianą miało jakieś uzasadnienie 
konstrukcyjne lub ekonomiczne?). Zaraz 
podniesie się „lament”, że Rada Gmi
ny przekazała środki także na budowę 
kompleksu boisk w ramach rządowego 
programu „ORliK 2012”– projektu wy
śmiewanego przez owych panów. Przy
pominamy jednak, że jest to inwestycja 
w zdrowie naszych dzieci, która służyć 
będzie wszystkim chętnym mieszkań
com całej gminy i na którą uzyskaliśmy 

zewnętrzne dofinansowanie w wysoko
ści prawie 700 tysięcy złotych! Zarzut, ja
koby Wójt specjalnie pisał „złe” wnioski 
do programów unijnych, aby utrącić do
kończenie pijalni, są żałosne i śmieszne. 
Świadczą one o skrajnym niezrozumie
niu zmian, które zaszły w ostatnich latach 
w naszym kraju. Jeszcze trzy, cztery lata 
temu prawie każdy wniosek pisany przez 
Wójta, mówiąc kolokwialnie „wchodził” 
ze względu na to, że dobre wnioski pisa
ło niewielu (świadczy to tylko i wyłącz
nie o dobrym przygotowaniu i ogromnej 
pracy dr Sadowskiego i chwała mu za to!). 
Niestety od kilku lat przebicie się do unij
nych pieniędzy jest niezwykle trudne ze 
względu na fakt, iż na rynku pojawiło się 
wielu specjalistów i firm komercyjnie zaj
mujących się stricte tego rodzaju działal
nością, ciągnących za to od samorządów 
potężne pieniądze. Niestety – nie wszyst
kie nasze wnioski będą otrzymywały do
finansowanie i im wcześniej panowie się 
do tego przyzwyczają, tym będzie im ła
twiej… Mimo obrażających nas tekstów 
nie zamierzamy rezygnować z pozyska
nia środków i składamy wniosek do ko
lejnego programu, ponieważ ma to służyć 
w przyszłości rozwojowi całej gminy. 

Na domiar złego, w zasadzie od po
czątku obecnej kadencji Rady Gminy 
zderzyliśmy się z problemem wstrzy
mania zdecydowanej większości nabo
rów do programów unijnych, szczególnie 
w tej nowej perspektywie finansowania 
(na lata 2007–2013). Dotyczy to całego 
kraju i nie jest w żaden sposób zależne 
od nas, stanowi jednak bardzo wygodne 
i niezwykle chwytliwe narzędzie nagon
ki stosowane przez naszych oponentów. 
łatwo jest rzucać oskarżenia o indolen
cję w pozyskiwaniu środków zewnętrz
nych, (co jest oczywistą nieprawdą, gdyż 
kwota na inwestycje spoza budżetu po
zyskana chociażby w tamtym roku wy
nosi prawie 2 mln 800 tys. złotych, co 
jest osiągnięciem rekordowym w histo
rii Naszej Gminy!) niż zaznajomić, nie
mających przecież obowiązku orientować 
się w zagadnieniu mieszkańców, którym 
wciska się zmanipulowane informacje o 
przyczynie tego faktu. 

Zarzuca się pozostałym radnym gmi
ny „systematyczne blokowanie inicjatyw go-
spodarczych” (znowu cytat z rzeczonych 
panów). Jeżeli w tym miejscu chodzi 

naszym zdaniem
Z demagogami rozmawia się trudno, w wielu wypadkach jest to wręcz niemożliwe, 
a czasami po prostu niesmaczne dla drugiej strony.
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o pozyskanie dla Szczawy statusu uzdro
wiska, to najbardziej do zablokowania tej, 
skąd inąd potrzebnej i przyszłościowej 
inicjatywy, przyczynili się m.in. ci wła
śnie panowie, tworząc (w ocenie dużej 
liczby mieszkańców gminy) wokół niej 
otoczkę załatwiania własnych interesów, 
skłócając środowisko i nie robiąc nic, by 
rozwiać uzasadnione w wielu miejscach 
wątpliwości mieszkańców Szczawy. Czy 
to radni z pozostałych miejscowości gmi
ny powinni się zaangażować w konsulta
cje, tłumaczenie i rozmowy z zamiesz
kującymi Szczawę ludźmi? łatwiej jest 
przecież ogłosić wszem i wobec, ze to 
właśnie „ci niedobrzy” blokują marzenia 
o uzdrowisku… Czy rozwoju gospodar
czego, już nie tylko Szczawy, ale i obszaru 
całej gminy nie hamują poprzez nagonkę 
w prasie właśnie ci, jakże przejęci „per
spektywami gospodarczymi” tej ziemi 
panowie? iluż potencjalnych inwestorów, 
chcących rozruszać region i stworzyć tym 
samym miejsca pracy, odstraszyły ob
smarowujące gminę artykuły? ilu z nich, 
czytając kolejny raz wypłakiwane w ra
miona zaprzyjaźnionych dziennikarzy 
gazet lokalnych bzdury, omija szerokim 
łukiem Gminę Kamienica? Uważamy, że 
nasze sprawy powinniśmy załatwiać „na 
własnym podwórku”, nie zaś wynosić je 
na łamy prasy o zasięgu ponad gminnym. 
Działania takie szkodzą tej ziemi, podko
pują zaufanie do samorządu (pewnie o to 
właśnie niektórym chodzi) i odstraszają 
potencjalnych przedsiębiorców, zainte
resowanych ulokowaniem właśnie tutaj 
swoich pieniędzy, a być może także tury
stów. Dlatego zamieszczamy ten artykuł 
w „Gorczańskich Wieściach” i nie zamie
rzamy prowadzić „dialogu” w dzienni
kach, w których byliśmy szkalowani.

Dobrze jest popatrzeć troszeczkę da
lej niż czubek własnego nosa. a prawda 
jest taka, że na ewentualnej „secesji” stra
cą mieszkańcy wszystkich miejscowości 
Naszej Gminy. Najłatwiej jest, gdy de
cyzją wyborców okazało się, że zabawa 
we władzę niemal absolutną trwała jedy
nie kadencję, obrazić się, pozbierać swoje 
zabawki i opuścić piaskownicę, próbując 
„zbudować” sobie nową… Nie zaszkodzi 
też przy okazji, ciągle manipulując opinią 
publiczną, antagonizując sąsiadujących 
ze sobą od wieków mieszkańców po
szczególnych miejscowości, nawoływać 
do odłączenia się Szczawy. Do tego czasu 
raz po raz wbijać też można „szpileczkę” 
pozostałym przedstawicielom mieszkań
ców gminy poprzez ciągłe szukanie „ha
czyków”, czepianie się rzeczy, których bę
dąc w większości, samemu się nie robiło, 

straszenie prokuraturą, obmawianie i po
pisywanie się wątpliwej próby erudycją 
byle tylko kolejny raz zaistnieć na łamach 
prasy. Naszym zdaniem, niejako „dziejo
wą koniecznością” jest skierowanie tro
chę większych środków do mniejszych 
miejscowości gminy, do tej pory niejed
nokrotnie zaniedbywanych, aby także 
równomiernie się rozwijały. Dlatego też, 
część środków wynikających z propor
cjonalnego rozdziału per capita (czyli na 
głowę mieszkańca danej miejscowości) 
przysługujący największym wsiom gmi
ny, tj. Kamienicy i Szczawie, przesuwa
ne są do miejscowości mniejszych, nie
jako „zapóźnionych” infrastrukturalnie. 
Większość radnych to rozumie, jednak 
przynajmniej dwóch wybranych w sołec
twie Szczawa, po tym jak w przeszłości 
skorzystali z dobrodziejstw wspólnego 
budżetu i w dużej mierze „wydrenowali” 
go na własne projekty, chce teraz, będąc 
uzbrojonym w wybudowane wspólnym 
wysiłkiem drogi, chodniki, sieć kanali
zacyjną, oczyszczalnię ścieków itd.;  wy
cofać się na „z góry upatrzone pozycje”, 
tworząc własną gminę.

Po ostatnich wyborach samorządowych 
grupa radnych, która stworzyła więk
szość popierającą Wójta obrała prioryte
ty, w naszym przekonaniu nie krzywdzą
ce żadnej z miejscowości, i ich się trzyma. 
Za te działania bierzemy odpowiedzial
ność i z nich zostaniemy rozliczeni. 

Urażonych i zniesmaczonych, całą 
tą trwającą już dłuższy czas sytuacją, 
mieszkańców Naszej Gminy ze swojej 
strony przepraszamy. Wolelibyśmy, aby 
zamiast wysłuchiwać steku bzdur za
mieszczanych co chwilę w prasie mogli 
przeczytać o tym, co autentycznie udało 
się do tej pory w gminie zrobić. Nieste
ty, na pewne rzeczy wpływu nie mamy. 
Jest to kolejny dowód na tezę, że wszyst
ko, także demokracja przedstawicielska 
ma swoje minusy… 

Na koniec pozostawiamy Czytelników 
z pytaniem, jak opisane wyżej działania 
mają się do roty ślubowania złożonej tak
że przez tych panów? Niezorientowanym 
pozwolimy sobie przytoczyć art. 23 a 
„Ustawy o samorządzie gminnym” zawierają
cy słowa, które wypowiada na początku 
kadencji każdy radny: „Wierny Konstytu
cji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślu
buję uroczyście obowiązki radnego spra
wować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców.”

Podpisali wszyscy radni (11 osób) z miejscowo-
ści: Kamienica, Zalesie, Zbludza, Zasadne  

kładka w stylu 
bawarskim

W niedzielę 22 lutego 2009 r. dokona
no poświęcenia i otwarcia nowo wybu
dowanej kładki na osiedlu Pierzgi w Ka
mienicy. Pomysłodawcą i inicjatorem jej 
budowy był sołtys Stanisław Kulig, który 
powiedział: „Ta nowa kładka została wybu-
dowana w stylu bawarskim. Podczas mego po-
bytu w Niemczech widziałem takie kładki nad  
strumykami i potokami. Sam zrobiłem szkic 
techniczny tej kładki i pokazałem go mieszkań-
com mojego osiedla. Plan ten wszystkim przy-
padł do gustu i zadeklarowali pomoc finansową 
po 100 zł. od nr domu. Pozostałą część kosztów 
pokryto z funduszy sołeckich i budżetu gminy. 
Kładkę poświęcił ks. proboszcz Jan Betlej, a uro-
czystego otwarcia dokonali wójt Władysław Sa-
dowski i przewodniczący Rady Gminy Stefan 
Kuchnia w obecności licznie zgromadzonych 
mieszkańców osiedla Pierzgi. Kładka nie tyl-
ko jest solidnie wykonana, ale również bardzo 
się podoba ze względu na kształt. Liczne osoby 
mi o tym mówią i pytają, kto ją zaprojektował. 
Ja życzę takich kładek wszystkim osiedlom, któ-
re tego rodzaju przepraw rzecznych potrzebują 
i chętnie pomogę przy ich  projektowaniu”. 

(red)
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Minęło 10 lat Pana gazdowania w Ka-
mienicy, jakie osiągnięcia uważa Pan za 
najważniejsze w czasie swojej pracy na 
stanowisku wójta naszej gminy?
 – tych osiągnięć było bardzo wiele, 

z  pewnością mieszkańcy naszej gmi
ny zauważyli widoczne zmiany. Do naj
ważniejszych osiągnięć w przeciągu 
tych lat zaliczyć należy skanalizowa
nie Kamienicy i części Szczawy, zmo
dernizowanie dziesiątków kilometrów 
dróg z nawierzchnią asfaltową, inwesty
cje oświatowe jak również inwestycje 
w turystykę. 

Myślę, że najbardziej mieszkańcy do
ceniają modernizację dróg, z których na 
co dzień korzystają. Jest to wielkie do
bro, które może teraz spowszechniało, ale 
trzeba sobie zdawać sprawę, że wcześniej 
poruszaliśmy się po błotnistych i żwiro
wych drogach, które co roku musiały być 
remontowane. Jest to z pewnością duży 
sukces, który nie byłby możliwy bez wiel
kiej determinacji o pozyskanie środków 
zewnętrznych. W zdecydowanej więk
szości środki finansowe na moderniza
cję tych dróg pochodziły z zewnętrznych 
programów. Na infrastrukturę drogową 
i chodniki w tym okresie wydaliśmy po
nad 11 mln zł.

Budowa oczyszczalni ścieków w Ka
mienicy, skanalizowanie Kamienicy i oś. 
łuszczki należy również zaliczyć do 
wielkich sukcesów. Są to drogie inwe
stycje i należy podkreślić, że samorządy 
gminne mają najwięcej trudności z ich 
realizacją. tu trzeba się pochwalić, że je
steśmy przodującą gminą wśród gmin 
południowej Polski i za te inwestycje 
otrzymaliśmy wiele wyróżnień i dyplo
mów. Na ochronę środowiska wydaliśmy 
również ogromne pieniądze. 

Bardzo ważne były inwestycje 
w  oświatę i stworzenie jak najlepszych 
warunków do nauczania dla naszych 
dzieci i młodzieży. Dokończyliśmy 
„segment gimnazjalny” w Szczawie, 
z utworzeniem nowoczesnej stołów
ki. Wybudowaliśmy od podstaw Szkołę 
Podstawową nr 2 w Kamienicy. Rozpo
częliśmy budowę nowej szkoły w Zale
siu, wykonując stan zerowy. 

Z innych inwestycji oświatowych na
leży wymienić przebudowę dachu na 
SP1 i Gimnazjum w Kamienicy wraz 

zwymianą stolarki i dociepleniem ścian, 
termomodernizację SP w Zasadnem, 
z  wymianą stolarki oraz dociepleniem, 
jak również termomodernizację SP2 
w Szczawie. Było wykonanych wiele in
nych remontów we wszystkich szkołach 

przy współpracy z dyrektorami szkół, 
którzy również wykazują ogromne za
angażowanie w poprawę bazy oświato
wej. Jak już podkreślałem, były to waż
ne inwestycje, które z pewnością kiedyś 
zaowocują. 

wywiad z panem władysławem Sadowskim
Wójtem Gminy Kamienica

3 października 2006 r. – oficjalne otwarcie nowego chodnika przy drodze 
wojewódzkiej w szczawie.
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Do innych osiągnięć należy zaliczyć 
budowę deptaka spacerowego w Szcza
wie, z generalnym remontem drogi 
łuszczki w Szczawie, z kilkoma par
kingami i oświetleniem, wykonaniem 
chodników przy drodze wojewódzkiej 
w Kamienicy i Szczawie i przy dro
dze powiatowej w Kamienicy, Zbludzy 
i Zalesiu. W okresie tych 10 lat nie za
pomniano o inwestycjach związanych 
z  infrastrukturą przeciwpożarową. Wy
budowano od podstaw remizę OSP 
w  Zalesiu, dokończono remizę OSP 
w  Zasadnem, wykonano ponadto wiele 
mniejszych remontów w remizach OSP 
w Kamienicy i Szczawie. 

trzeba się pochwalić stanem suro
wym pijalni wód mineralnych w Szcza
wie oraz modernizacją placu przed po
mnikiem i PSP aK. Myślę, że te zmiany 
są widoczne, nasza gmina wypiękniała i 
mieszkańcom żyje się zdecydowanie le
piej. Starałem się przez te lata służyć jak 
najlepiej gminnej społeczności i myślę, że 
w dużej mierze to mi się udało.

W jakiej dziedzinie wystąpiły najwięk-
sze przeszkody w realizacji zaplanowa-
nych zadań?
 – Praktycznie przy realizacji wszystkich 

inwestycji są mniejsze czy większe prze
szkody, ale po to jesteśmy, aby je prze

zwyciężać. Z reguły najwięcej trudności 
występuje przy tzw. inwestycjach linio
wych, czyli kanalizacji, drogach, chodni
kach. ale muszę przyznać, że przy wy
konywaniu tych inwestycji spotykaliśmy 
się najczęściej z dużym zrozumieniem, 
że te inwestycje służą mieszkańcom, nie 
urzędnikom i należy szukać konstruk
tywnych rozwiązań.

W pojedynczych przypadkach, np. 
przy budowie kanalizacji napotkaliśmy 
na mocny, nie do pokonania sprzeciw.

Duże trudności występują przy opra
cowaniach planistycznych związanych 
z utworzeniem uzdrowiska. W 2005 r. 
Rada Gminy nakreśliła strefy uzdro
wiskowe w rejonie łuszczek i do dzi
siaj mamy protesty przeciw tym stre
fom. Uważam, że należy rozmawiać 
i uzgadniać z mieszkańcami, szczególnie 
właścicielami gruntów, zakres wszel
kich zmian planistycznych dotyczących 
sposobu zagospodarowania ich tere
nów. Uchwała Rady była podjęta zgod
nie z prawem, zgodnie z kompetencjami, 
natomiast należy zdawać sobie sprawę, 
że przy realizacji konkretnych przedsię
wzięć uzdrowiskowych ostateczne sło
wo należy do właściciela, który może 
się nie zgodzić na realizację tego przed
sięwzięcia i wszystkie plany będą tyl
ko bezużyteczną „stertą papierów” oraz 

nierealnych do wykonania opracowań. 
Wielokrotnie powtarzałem na zebra
niach i spotkaniach, że koniecznie trze
ba rozmawiać z właścicielami terenów. 
Próbuję nakłonić radnych ze Szczawy 
do szukania terenów pod strefy uzdro
wiskowe w uzgodnieniu z ich właści
cielami i wtedy droga do uzdrowiska 
będzie bardzo krótka. to tu należy za
angażować swoje siły, a nie w jakieś roz
grywki polityczne, które niczego dobre
go nie przynoszą.

Jaką ma Pan wizję rozwoju gminy Ka-
mienica na najbliższe lata? 
 – Wizję rozwoju gminy Kamieni

ca określiliśmy wspólnie z radnymi 
i przedstawicielami wielu instytucji, 
szkół i innych organizacji w opracowa
nej przed 10 laty strategii rozwoju gmi
ny Kamienica, która w ostatnich latach 
była trochę skorygowana.

Główny kierunek rozwoju upatruje
my w turystyce i rozwoju funkcji uzdro
wiskowej, dopuszczając rozwój drob
nej przedsiębiorczości; nieuciążliwej dla 
środowiska.

Mamy wiele pięknych terenów z Gor
czańskim Parkiem Narodowym, wiele 
dóbr naturalnych ze źródłami wód lecz
niczych i na tym chcemy rozwijać naszą 
piękną gminą. 

11 października 2007 r. - uroczyste oddanie do użytku nowej szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy.
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W najbliższych latach planujemy uru
chomienie centrum turystyczno–uzdro
wiskowego w Szczawie z pijalnią wód 
mineralnych. W budynku o pięknej ar
chitekturze będzie można wreszcie kosz
tować dóbr tej ziemi, będzie antresola, 
gdzie wystawiane będą dzieła sztuki re
gionalnej. Planowane jest uruchomienie 
centrum informacji turystycznej i mały 
aneks handlowy. Będzie miejsce również 
na placówkę bankową (z bankomatem).

Na dokończenie tej inwestycji przygo
towaliśmy wniosek do Programu Rozwo
ju Obszarów Wiejskich.

Z innych planów ważnym wyzwaniem 
jest dokończenie SP w Zalesiu, Budowa 
Ośrodka Zdrowia w Kamienicy, kanali
zacja Zbludzy, Zasadnego, Zalesia i uzu
pełnień na terenie gminy. tutaj również 
planujemy zgłosić te zadania do progra
mów unijnych, tj. Małopolskiego Regio
nalnego Programu Operacyjnego (SP w 
Zalesiu) i do Programu Rozwoju Obsza
rów Wiejskich (kanalizacje).

Przymierzamy się już w tym roku do 
modernizacji amfiteatru Saturn w ra
mach programu PROW – Odnowa wsi.

Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa co 
do budowy wielofunkcyjnej hali sportowej.

Jest jeszcze innych wiele pomysłów 
atrakcji turystycznych, jak np. budowa 
kąpieliska z zagospodarowaniem terenów 
obok amfiteatru Saturn jako sportowo – 
rekreacyjnych ze skateparkiem, placem 
zabaw i itp. Z pewnością będziemy reali
zować wiele przedsięwzięć kulturalnych. 
W tym roku przypadają jubileuszowe 30 
Dni Gorczańskie, do których już powoli 
się przygotowujemy. Będzie kilka innych 
imprez kulturalnych z udziałem gmin 
partnerskich.

A jakie mogą wystąpić trudności, czy 
np. kryzys gospodarczy może pokrzy-
żować te plany, a być może istnieją inne 
zagrożenia ?
 – Pewne trudności mamy z prawem wła

sności do terenów (tereny obok amfite
atru Saturn), ale jesteśmy na dobrej dro
dze do ich przejęcia.

trudności mogą się pojawić z finanso
waniem tych inwestycji, gdy nie uzyska
my dofinansowania z programów unij
nych. ale póki co takiego scenariusza nie 
zakładamy. Podchodzimy do ich realiza
cji z wielką determinacją. 

Na razie kryzysu nie odczuwamy, a na
wet dla gminy są jego pewne pozytywne 
symptomy, gdyż ceny robót budowlanych 
idą znacznie w dół, a przy wysokim kur
sie euro wsparcie z programów europej
skich dla Polski jest znacznie większe. 

W ostatnim czasie Gmina Kamienica 
stosunkowo często „gości” na łamach 
Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskie-
go. Przeważnie w tych artykułach są 
wyrażane krytyczne opinie, dotyczące 
działania władz samorządowych naszej 
gminy. Jakie pana zdaniem są przyczy-
ny tego rodzaju artykułów i czy są one 
obiektywne? 
 – Przyczyny tego stanu rzeczy są bar

dzo proste. Niezadowolenie pewnej ma
łej grupy osób, która za cel postawiła so
bie szybką realizację trudnych rzeczy, w 
tym utworzenie uzdrowiska. Większość 
osób z tej grupy rozumiem i mówię im, 
że walczą o wielkie rzeczy dla Szczawy. 
ale tutaj potrzeba więcej czasu. Nie da się 
wszystkiego zrobić szybko. i muszę po
wiedzieć, że w tej sprawie jestem z nimi.

Jest jednak kilka osób, które walczą ze 
mną, walczą od wielu lat, nie patrząc na 
dobro Szczawy czy gminy. Chodzi im tyl
ko o powrót do dawnych układów. Stosują 
wszelkie metody, by zniszczyć moją osobę. 
Do tych ich układów ja im nie odpowia
dam, gdyż staram się być niezależny. Na
wet w jednym z artykułów zarzucili mi, że 
„...byłem dobrym wójtem do czasu, gdy nie 
wszedłem w lokalne układy...” to właśnie 
te układy zniszczyłem przy pomocy wie
lu przyjaznych ludzi, którzy mnie popar
li w pierwszej kadencji, gdzie radni wy
bierali wójta. Za to jestem im szczególnie 
wdzięczny. Nie będę wymieniał ich na
zwisk, ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. 
Od tego czasu obserwowałem ciągłą walkę 
niektórych niezadowolonych osób. Pierw
sze lata nie były najlepsze i pewnie nie był
bym dzisiaj wójtem, gdyby nie zaufanie, 
które zdobyłem sobie wśród większości 
radnych. Późniejsze lata pokazały, że de
terminacja i zaangażowanie muszą przy
nieść oczekiwane efekty. i przyszła druga 
kadencja, gdzie przed samymi wyborami 
doświadczyłem niewyobrażalnego ataku z 
ich strony, gdzie zastraszając mnie, nie po
minęli nawet moich dzieci. Czy to jest de
mokratyczne podejście? Pewnie gdybym 
znał wcześniej sposoby ich działania, nie 
angażowałbym się w kolejne wybory. ale 
te ataki mnie jakoś wzmocniły. Ci sami lu
dzie dalej walczą ze mną, licząc, że ugnę 
się tym atakom. Na szczęście im się to nie 
udaje. Mam duże wsparcie wśród więk
szości radnych i myślę, że to mi bardzo 
pomaga.

Co do artykułów, to polemiki na ła
mach gazet nie podejmuję uważając to 
za bezzasadne. Dziennikarze i tak swoje 
zrobią. Jestem za niezależnymi mediami, 
ale to, co niektórzy redaktorzy lokalnych 
dodatków wyrabiają, dalekie jest od zasad 

etyki dziennikarskiej. Pewnie należało
by sprawy oddać do sądu, ale szkoda ner
wów i zdrowia. Są ważniejsze rzeczy do 
zrobienia w gminie.

A jakie jest Pana zdanie w sprawie po-
działu gminy i utworzenia odrębnej gmi-
ny w Szczawie?
 – Swoją opinię co do podziału gminy wy

powiedziałem na Sesji Rady Gminy, któ
rej tematem było między innymi podję
cie uchwały w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami gminy w tej 
sprawie. Moja opinia jest negatywna, cho
ciażby ze względów ekonomicznych. Po 
rozpadzie gminy trzeba finansować do
datkowo funkcjonowanie odrębnej admi
nistracji gminy (nowego Urzędu Gminy), 
czego koszt przy ok. 15 etatach wyniesie 
ok. 800 tys. zł rocznie te pieniądze moż
na przeznaczyć chociażby na inwestycje 
uzdrowiskowe. Mniejsze gminy są słab
sze przy pozyskaniu środków zewnętrz
nych. Jest wiele zagrożeń o których trzeba 
mówić. Nie byłbym sobą, gdybym o nich 
nie mówił Z moich przeliczeń wynika, że 
pod względem ekonomicznym nie będzie 
zbyt „różowo”. Widząc determinację nie
których osób w tej sprawie, nie jestem w 
stanie ochłodzić ich zamiarów. Ja tylko 
ostrzegam przed zagrożeniami. W praw
dziwej demokracji nie można tłumić ini
cjatyw oddolnych. trzeba rozmawiać, po
kazywać dobre i złe strony, a przyszłość 
pokaże, kto miał rację. 

Co na koniec naszej rozmowy chciałby 
Pan przekazać mieszkańcom gminy za 
pośrednictwem naszej gazety?
 – Na koniec chciałbym podziękować 

mieszkańcom gminy za zrozumienie i 
cierpliwość. Przy realizacji inwestycji czy 
przedsięwzięć potrzeba jest czasu. Nie 
wszyscy od razu mogą mieć drogi, kana
lizacje, chodniki i inne dobra dzisiejszych 
czasów. W jednym roku jesteśmy w sta
nie zrobić ograniczoną ilość inwestycji. 
Na inne trzeba poczekać. i osobiście do
ceniam tych, którzy cierpliwie czekają na 
efekty naszej pracy.

Dziękuję również mieszkańcom, któ
rzy zawsze we mnie wierzyli. W tych 
trudnych czasach wzmożonych ataków, 
szczególnie w mediach, takie wsparcie 
jest bardzo potrzebne i pozwala spokoj
niej pracować. Mam nadzieję, że więk
szość mieszkańców będzie zadowolona z 
naszej pracy.

Dziękuję za rozmowę.

M. Marek
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KAMIENICA
W NaStRóJ BOŻONaRODZeNiO
WeJ NOCy przenieśli się mieszkańcy ka
mienickiej gminy dzięki niepowtarzalnej 
strawie duchowej, jaką dostarczył Chór Pa
rafialny im. edmunda Bojanowskiego z Ka
mienicy oraz Orkiestra Dęta im. św. Floria
na ze Szczawy. W muzyczno – poetyckim 
koncercie, który wybrzmiał 1 lutego 2009 r. 
zebrani usłyszeli wokalno – instrumentalne 
wykonanie kolęd i  recytacje poezji (Karoli
na Syjud – kl. iii, Gimnazjum w Kamienicy) 
tematycznie związanej z zaprezentowanym 
repertuarem.

ZALESIE
W NieDZielę 11 StyCZNia BR. W KO
ŚCiele PaRaFialNyM W ZaleSiU 
odbył się koncert kolęd i pastorałek. Był to 
koncert jedyny w swoim rodzaju, bowiem 
najpiękniejsze polskie kolędy wykonała Or
kiestra Dęta z Baczkowa pod batutą Rado
sława Brydniaka. Koncert uświetnił również 
występ scholi, działającej przy tutejszej para
fii oraz zalesiańskiej kapeli.

Koncert odebrany został jako modlitwa. 
Przez śpiew i muzykę wykonawcy oddawa
li Bogu chwałę a słuchający głosili Dobrą 
Nowinę.

S. F.

W NieDZielę 18 StyCZNia 2009 r. 
w Kamienicy miały miejsce główne ob
chody jubileuszu 50–lecia posługi ka
płańskiej ks. prałata Kazimierza Pacha, 
który po – 30 letnim kierowaniu kamie
nicką parafią przeszedł w sierpniu 2006 r. 
na zasłużoną emeryturę.

Uroczystą Mszę św. celebrował 
Dostojny Jubilat w towarzystwie 
swoich kolegów „rokowych”, księży 
z dekanatu, księży rodaków i księ
ży byłych wikarych z Kamienicy. 
Piękne kazanie wygłosił ks. Stefan 
tokarz z Gołkowic – kolega „roko
wy” Jubilata. We Mszy św. uczest
niczył pełny kościół wiernych – pa
rafian, zaproszonych gości i rodzina 
Jubilata. Po Mszy św. życzenia Jubi
latowi składali księża, władze samo
rządowe, Rada Parafialna, delegacje 
parafii, chóru i Gminnego Ośrod

ka Kultury, strażacy, parafianie z parafii 
wojskowej w Dęblinie, młodzież, dzie
ci, ministranci i Dziewczęca Służba Ma
ryjna. Mszę św. uświetnili: orkiestra ze 
Zbludzy i zespół „Gorce” z pięknie przy
gotowanymi specjalnie na tę uroczystość 

pieśniami. Po Mszy św. zaproszeni goście 
z kapelą przeszli do Dworku, gdzie wła
ściciele państwo Matlęgowie i Piętowie 
podejmowali ich obiadem ze staropolską 
gościnnością. Nastrój był wyśmienity, za
pewnił go łyk wina francuskiego na roz

weselenie. Żartom, przyśpiewkom 
nie było końca.

Uroczystości jubileuszowe księdza 
Prałata obyły się także w Porąbce 
Uszewskiej – rodzinnej parafii oraz 
w Siekierczynie, gdzie Jubilat był 
proboszczem i w Ochotnicy Dolnej, 
gdzie ksiądz Prałat pracował jako wi
kariusz przez 5 lat.

Redakcja „Gorczańskich Wieści” 
łączy się z całą parafią i życzy czci
godnemu Jubilatowi „Szczęść Boże” 
i „Sto lat”.

(red)

jubileusz 50 – lecia kapłaństwa  
ks. prałata kazimierza Pacha

niezwykłe koncerty
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Czasami zdarza się, że podczas 
sprzątania lub szperania w szu
fladach, biblioteczce, szufladzie, 

komodzie, na strychu, lub w piwnicy na
tkniemy się na jakąś niezwykle ciekawą 
rzecz: pamiątkową fotografię, stary list, 
ważny dokument, interesującą książkę, 
zeszyt ze szkolnych lat, tajemniczy pa
miętnik. i okazuje się, że w przyrodzie 
rzeczy nie giną, tylko zmieniają swo
je miejsce lub swój wygląd. Zostawiamy 
wtedy sprzątanie lub poszukiwanie i od
dajemy się nostalgii wspomnień, przypo
mnień. Niektórym łzy płyną po policz
ku, gdyż nagle przypominają sobie osoby, 
które już odeszły.

W jednym z grudniowych wydań „ty
godnika Powszechnego” redakcja zamie
ściła oryginalny tekst, nigdy dotąd nie 
publikowanej modlitwy Jana Pawła ii do 
Ducha Świętego. Napisał ją już „drżą
cą ręką, chybotliwym, niewyraźnym pi
smem” w roku 2004.  aż trudno uwie
rzyć, że mijają już cztery lata, odkąd Jan 
Paweł ii jest w domu naszego Ojca. Dzie
je się tak dlatego, że jego osoba jest wciąż 
obecna, na plakatach, w książkach, gaze
tach. Nadto jego słowa – te oficjalne i nie
oficjalne – odmieniane są przez wszyst

kie przypadki i wciąż brzmią w naszych 
uszach. 

i dopiero teraz, kiedy już na spokojnie 
analizujemy ogrom jego tytanicznej pra
cy jako księdza, biskupa, kardynała, pa
pieża, dopiero teraz możemy zrozumieć, 
że jego życie było wielkim darem dla Ko
ścioła Powszechnego, a szczególnie było 
wielkim darem dla Kościoła w Polsce. 

Jan Paweł ii prowadził cały Kościół 
Boży do Chrystusa. Można powiedzieć, 
że tak jak anioł Pański otworzył drzwi 
więzienia, w którym arcykapłani i ich 
zwolennicy trzymali pod strażą aposto
łów, tak i w podobny sposób, swoją nie
zwykłą mocą, swą silną osobowością, Jan 
Paweł ii uwalniał nas z więzienia na
szych przyzwyczajeń, z naszych słabości 
wiary, z braku zawierzenia, z obcych filo
zofii i ideologii.

Dlatego też, to ogromne bogactwo du
chowego i intelektualnego życia Jana 
Pawła ii wciąż jest dla nas nieustannym 
wyzwaniem. i nie chodzi tu o to, aby tyl
ko posiadać wszystkie jego dzieła na pół
ce, aby wspominać pielgrzymki, oglądać 
pamiątkowe fotografie z Janem Pawłem 
ii, lecz przede wszystkim chodzi tu o to, 
aby żyć tym wszystkim co nam zapropo

nował. aby czynić refleksję nad życiem z 
wiary i realizować podjęte zobowiązania.

Kiedy Jan Paweł ii rozpoczynał swój 
pontyfikat, prosił nas wszystkich: „Pa
miętajcie o mnie w modlitwie na Jasnej 
Górze i wszędzie”. Kiedy zaś czuł, że po
woli odchodzi do domu Ojca i kończy się 
jego wspaniały pontyfikat, dopowiedział: 
„Pamiętajcie o mnie w modlitwie za życia 
i po śmierci”.

Niech więc dzień – 2 kwietnia – w 
czwartą rocznicę przejścia naszego wiel
kiego rodaka z tej ziemi do domu naszego 
Ojca w niebie, będzie dla nas dniem du
chowej radości za dar osoby Sługi Bożego 
Jana Pawła ii.

Jan Paweł II –
wciąż na nowo odkrywany
w 4 rocznicę odejścia do domu ojca

W każdym domu i w każdym kościele
Zawieszono na ścianie obraz,
Smutek w radość się szybko zmienia,
Jeśli spojrzysz na niego choć raz.

Portret tajemniczy w złotych ramach
Potężnego władcy świata,
Który stał się wzoream dla wszystkich, 
Pamięć o nim ku niebu wzlata

Choć niżej brakuje podpisu,
Nie zastanawiasz się czas długi,
Wiesz, że patrzy na Ciebie
Jan Paweł II.

Więc skieruj do niego swe myśli,
W ciszy, w skupieniu, w pokorze,
Powiew wiatru zaniesie do nieba
Naszych westchnień całe morze.

On otrze łzy płaczącemu, 
Wyciągnie świętą dłoń w potrzebie, 
Doda siły, otuchy, wiary
Bo przecież jest już w niebie. 
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Dlaczego słuchamy Cię dopiero teraz?
Gdy drzwi zamknięte
Gdy plecy zgarbione, schowane za cieniem
Gdy już nie wrócisz
Gdy już nic nie powiesz
Dlaczego, dopiero teraz ten głos taki głośny?
Gdy szept ostatni zabrzmiał jak krzyk
Gdy słów już nie będzie i nie będzie radości
Gdy oddech uśpiony
Gdy cisza z twych ust
Dlaczego dopiero teraz uczymy się słów?
Gdy zapisane po brzegi pamiętniki
Gdy wypowiedziane do ostatniego wszystkie słowa
Gdy ksiąg karty i pamięć tylko źródłem
Gdy uczenie ich teraz takie trudne
Dlaczego?

Utrudzona  czekaniem i zdjęta żałobą,
Jak gałąź nadłamana i knotek tlejący,
Ze łzą błyszczącą – Wiara przybiegła do Grobu,
Gdzie Pan, niczym kwiat ścięty z Bokiem gorejącym.

Skryta w cieniu, jak radość we Wielką Sobotę, 
Z kluczem od Wieczernika schowanym pod płaszczem,
Nadzieja przystanęła przy Grobie z tęsknotą.
Chce czuwać z Magdaleną i razem z nią płacze.

Z gorzkim ziarenkiem mirry, z modlitwą tu klękła,
Miłość, co drży jak świeca już na wpół wygasła.
Może dojrzy ją Matka, wzruszy Boża Męka
I zaświeci znów blaskiem gorejący Paschał.

Tak trwać tu będą wierne, jak trzy życia siostry,
Aż świt, jak Anioł z nieba radością je dotknie,
Gdy posłyszą: Grób pusty– stał się życia mostem,
A Jezus, jak Chleb Biały stanie w serca oknie.

Więc kiedy przejdzie wśród nas, jak cichy Baranek,
Niech nas ogarnie niebem, jak jasnym chorałem.
Niech drogi nam ujaśni, słoneczne Emaus. 

Coroczne  przeżywanie Uroczystości Zmar
twychwstania Pańskiego pozwala nam zbli
żyć się do Boga objawiającego w swych dzie
łach zbawczych wielką miłość do każdego 
człowieka.

Niech więc prawda o Zmartwychwstaniu naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa przemienia Wasze życie, po
głębia niezłomną wiarę, budzi prawdziwą nadzieję 
oraz rozpala miłość do Boga i ludzi. Niech napełnia 
Wasze serca radością bijącą tak mocno, jak rezurek
cyjny dzwon, by świadczyć, że Chrystus prawdziwie 
zmartwychwstał.

Tego życzą Wam wszystkim – Wasi Duszpasterze

opr. ks. Paweł
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Poseł wiesław janczyk

Poseł bronisław dutka

Wiosna zaczyna zbliżać się do nas i cho
ciaż jeszcze chłodno i czasem biało, to 
długość dnia i wyżej wschodzące słońce 
wskazuje na zmiany.

W polskiej polityce wiosny jednak nie 
widać. Olsztyn nieco zmroził koalicję, da
jąc poważne ostrzeżenie Platformie Oby
watelskiej, że sondaże mogą przegrać z 
głosującymi ludźmi. Rządzący i partie 
polityczne otrzymały lekcję mówiącą: 
„słuchajcie głosu ludzi”. Przegrana PO to 
nie żadna klęska tej partii, a tylko ostrze
żenie dla władz centralnych, by w spra
wach regionalnych szanowali głosy tzw. 
dołów partyjnych, tak jak to robi PSl.

W poprzednim numerze mówiłem, że 
służby medialne premiera Donalda tu
ska nie wyczuwają długofalowych tren
dów i źle podpowiedziały premierowi 
sugerując odwołanie ministra Ćwiąkal
skiego. Dziś to już wie każdy obserwator 
sceny politycznej. a tym razem wysła
li premiera Donalda tuska, by popierał 

przegranego (później) kandydata. tak 
więc krótkofalowo też nie wyszło…

Więc po raz drugi mówię: Donald tusk 
musi wymienić swoich doradców, bo jak 
tego nie zrobi to zamiast na fotel prezy
denta trafi w przysłowiowe „maliny”.

Mimo wiosny Polacy uwierzyli w kry
zys. Mniej ofensywnie zachowują się fir
my, ludzie wydają ostrożniej, a rząd tnie 

wydatki. taką metoda kryzysu nie zwal
czymy, możemy go za to pogłębić.

Banki zaś, jeszcze ostrożnie, ale już po
życzają, natomiast bardzo zdecydowa
nie zdzierają z firm pieniądze za zawarte 
„opcje walutowe”. to już nie żarty, grozi 
to 10.000 firmom, które stracą łącznie od 
25 – 50 miliardów złotych, często upa
dając lub ograniczając działalność, a to 
daje bezrobocie z jego kosztami i straty 
budżetu.

PSl zaczęło pomagać przedsiębior
com, ale mamy bardzo słabe wsparcie od 
innych sił politycznych, które odpowia
dają za tą sytuację, gdyż nie wprowadziły 
do polskiego prawa stosownej dyrektywy 
Ue (z dn. 21. 04. 2004 r.).

Mamy nadzieję na zmianę podejścia 
partnerów politycznych i trochę więcej 
„pogody dla polskiej przedsiębiorczości” 
oznaczającej więcej miejsc pracy i lepszą 
sytuację materialną rodaków.

Bronisław Dutka

Podejmowane przez posła działania mia
ły zasięg ogólnopolski i regionalny. Na 
początku należy wspomnieć o zorgani
zowaniu wraz z prezydentem Nowego 
Sącza październikowego forum gospo
darczego: „Sądecczyzna – prezentacja 
walorów gospodarczych” w Berlinie. im
preza ta służyła nawiązaniu współpracy 
pomiędzy przedsiębiorcami Nowego Są
cza i limanowej z niemieckimi firmami. 
Spotkanie przyniosło zaskakująco dobre 
wyniki: trzech przedsiębiorców z nasze
go regionu rozpoczęło wymianę usług z 
zachodnimi sąsiadami.

Warto wskazać na kwestie ważne dla 
całego społeczeństwa, a zwłaszcza dla 
właścicieli rodzinnych firm, małych za
kładów pracy. Nie sposób pominąć odze
wu W. Janczyka na palącą ostatnio sprawę 
obowiązku zatrudniania przez pracodaw
ców osób posiadających uprawnienia in
spektora ochrony ppoż lub konieczności 
szkolenia pracowników w tym zakresie. 
Poseł złożył w Sejmie interpelację do Mi
nistra Pracy, której celem było zwrócenie 
uwagi na brak możliwości finansowego 
sprostania przez właściciela takiej firmy 
powyższemu wymogowi. Kolejnym waż
nym w kraju, jak i w regionie krokiem 
było zareagowanie posła na apel pszcze
larzy, zrzeszonych w polskich i lokal

nych związkach. Wyniknął 
on z podejrzeń hodowców 
o wprowadzenie do obrotu 
chemicznie skażonego cu
kru, powodującego maso
we wymieranie pszczół w 
pasiekach. Ponieważ jednak 
odpowiedź Ministra Rol
nictwa nie zadowoliła, tak 
posła, jak i pszczelarzy, po
stanowiono zwrócić się do 
Ministerstwa raz jeszcze w 
tej sprawie. 

W uzgodnieniu z Wójtem 
Gminy Kamienica, Panem 
Władysławem Sadowskim 
oraz Przewodniczącym 
Rady Gminy, Panem Stefa
nem Kuchnią, poseł wystą
pił z interpelacją w sprawie 
wątpliwości związanych z 
trybem postępowania, dotyczącym two
rzenia odrębnych gmin.

Mówiąc o obecności posła w mediach, 
warto wspomnieć o uczestnictwie w co
tygodniowych, cyklicznych audycjach w 
RDN Małopolska na tematy związane 
m. in. z globalnym kryzysem gospodar
czym, konsekwencjami wprowadzenia 
w naszym kraju waluty euro. Poza tym 
Wiesław Janczyk wziął udział w audycji 

w Polskim Radiu Program i oraz na żywo 
w tVN CNBC Biznes, gdzie objaśniano 
nową inicjatywę ustawodawczą Klubu 
Prawo i Sprawiedliwość i jej ewentualne 
skutki oraz dyskutowano o opcjach walu
towych. 

O innych działaniach posła dowiedzą 
się Państwo na stronie www.janczyk.pl. 

Agnieszka Guzik
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Przetargi  
na tzw. „Schetynówki” 
rozstrzygnięte!

Drogi w Powiecie limanowskim to 
wciąż jeden z priorytetów. Cały czas sta
ramy się o to, by w naszym regionie jeź
dziło się lepiej i bezpieczniej.

Niewątpliwie dobrą wiadomością w tej 
sprawie jest fakt, że w dniach 18, 19 lute
go br. rozstrzygnięte zostały postępowa
nia o udzielenie zamówienia publicznego 
w sprawach:
1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 

nr 1618K limanowa – Szyk – Mstów 
na odcinku limanowa – Rupniów 
oraz nr 1619K tarnawa – Stare Rybie 
– Rupniów na odcinku Rybie – Rup
niów wraz z remontem nawierzch
ni i infrastruktury towarzyszącej 
(„Schetynówka”).

2.  Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 
1609K limanowa – Kamienica wraz z 
remontem nawierzchni i infrastruktu
ry towarzyszącej („Schetynówka”).

Przypomnijmy: dzięki wnioskom zło
żonym pod koniec ubiegłego roku powiat 
limanowski pozyskał na modernizację 
dróg powiatowych blisko 6 mln zł w ra
mach „Narodowego Programu Przebudo
wy Dróg lokalnych 2008 –2011”. Zbu
dowane zostaną chodniki, przejścia dla 
pieszych z sygnalizacją świetlną, lampy 
oświetleniowe, pobocza, rowy, studzien
ki, zatoki autobusowe i bariery energo
chłonne, natomiast tam, gdzie jest stara 
nawierzchnia powstanie nowa.

Obchody Jubileuszu
10 lecia Powiatu  
Limanowskiego

19 stycznia br. ponad dwustu gości zgro
madziło się w Sali Widowiskowej li
manowskiego Domu Kultury z okazji 
Jubileuszu 10 – lecia istnienia Powiatu 
limanowskiego. Całość obchodów Jubi
leuszu rozpoczęła się wcześniej, uroczy
stą Mszą św. w Bazylice Matki Boskiej 
Bolesnej w limanowej, podczas której 
poświęcony został sztandar Powiatu li
manowskiego. W limanowskim Domu 
Kultury Przewodniczący Rady Powia
tu limanowskiego Jacenty Musiał po
witał wszystkich uczestników imprezy, 
po czym nastąpiło uroczyste przekaza
nie sztandaru Powiatu limanowskiego, 
który ustanowiony i ufundowany zo
stał przez obecną Radę Powiatu. Pod
czas uroczystości miało miejsce wręcze
nie odznaczeń państwowych. W imieniu 
prezydenta RP odznaczenia wręczał wi

cewojewoda małopolski Stanisław So
rys. Doceniono także radnych powiato
wych oraz członków Zarządu Powiatu 
limanowskiego wszystkich minionych 
kadencji, którzy z rąk obecnego Prezy
dium Rady Powiatu limanowskiego 
odebrali pamiątkowe statuetki. Uczest
nicy uroczystości mieli okazję wysłuchać 
wykładu pt. „Problemy samodzielności 
finansowej powiatów w Polsce”, który 
wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Surów
ka – Dziekan Wydziału Finansów Uni
wersytetu ekonomicznego w Krakowie. 
Nie zabrakło gratulacji i podziękowań za 
współpracę ze strony wójtów gmin wcho
dzących w skład Powiatu limanowskie
go, posłów na Sejm RP– Bronisława 
Dutki, Witolda Kochana oraz Wiesława 
Janczyka, a także starostów powiatów za
przyjaźnionych i ościennych. 

Nowa kryta pływalnia

Dobra informacja dla amatorów sportów 
wodnych i dbających o piękną sylwetkę – 
Budowa długo oczekiwanego basenu w 
limanowej rozpocznie się wiosną tego 
roku. Miasto limanowa nie jest w stanie 
samodzielnie zrealizować tak kosztow
nej inwestycji, dlatego Rada Powiatu za
decydowała o przyjęciu na siebie roli in
westora i wspólnie z miastem realizuje to 
zadanie. Jak mówi starosta limanowski 
Jan Puchała: „Jesteśmy świadomi ogromnych 
oczekiwań mieszkańców, wiemy też, że kryta 
pływalnia  w Limanowej umożliwi rozwój pasji 
sportowych wszystkim, ceniącym sobie aktyw-
ny wypoczynek, jak również zlikwiduje problem 
dojazdu na basen do innych miejscowości. Dla-
tego też, pomimo że nie jest to zadanie Powiatu, 
podjęliśmy się jego realizacji. Jest to niezbędne 
dla dalszego harmonijnego rozwoju naszego re-
gionu”. inwestycja opiewa na łączną sumę 
ok. 20 milionów  złotych. Nowoczesna 
pływalnia powstanie przy ul. Zygmunta 
augusta.

opr. Marta Urbańska
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ŚWIĘTO KOBIET
8 MaRCa br. do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kamienicy przybyło ponad 
100 pań należących do Kół Gospodyń 
Wiejskich w Kamienicy, Szczawie, Zale
siu, Zasadnem, Zbludzy oraz przedstawi
cielki różnych instytucji i seniorki z tere
nu Gminy Kamienica. 

W trakcie spotkanie życzenia z okazji 
Dnia Kobiet złożyli paniom:  Władysław 
Sadowski – Wójt Gminy, Stefan Kuch
nia – Przewodniczący Rady Gminy oraz 
Mieczysław Marek – Dyrektor Gminne
go Ośrodka Kultury. 

Oprawę muzyczną zapewniła Orkie
stra Dęta im. św. Floriana ze Szczawy 
pod batutą Waldemara Gronia, a w pro
gramie artystycznym wystąpiła młodzież 
gimnazjalna z Kamienicy, przygotowana 
przez mgr Wiolettę augustyniak.

Niewątpliwie największą atrakcją spo
tkania był występ tenora – „luciano 
Marcarottiego”, który zaśpiewał znaną 
na całym świecie pieśń neapolitańską „O 
sole mio”. Część artystyczną sprawnie i z 
humorem prowadził pan Stanisław Chli
pała ze Szczawy.

(red)

Kolędować każdy może

W DNiaCH 24 – 25 stycznia 2009 r. w 
Szczawie odbył się Xiii Dziecięcy Festi
wal Kolędowy “Kolędować Każdy Może”. 
Festiwal jest konkursem otwartym dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, a jego głów
nym celem jest zachęcenie dzieci do śpie
wania kolęd znanych i tych zapomnia
nych, w sposób tradycyjny i wg własnej 
aranżacji.

laureatami w poszczególnych katego
riach zostali:

Kategoria przedszkolna /dzieci od lat 3 
do klasy “O”/

Soliści: i miejsce – Magdalena Kapła
niak – lat 4 (lubomierz), ii m – Wojciech 
Batko – lat 6 (Stadła), iii m – Gabriela 
Matusiewicz – lat 4 (Maszkowice). Wy
różnienie: albert Wąchała – kl. 0 (Zasad
ne) i Jakub Podgórni – kl. 0 (Szczawa).

Duety: Wyróżnienie; Wojciech Citak – 
lat 6 i Szymon Citak – lat 4 (Kamienica).

Kategoria młodsza szkolna /dzieci od 
klasy 1 do klasy 3/

Soliści: i m – Marta Pierzchała (Kad
cza), ii m – ewelina Syjud (Szczawa), iii 
m – Justyna Opyd (Szczawa). Wyróżnie
nie: Katarzyna Orzeł (limanowa), iza
bela Wiatr (Kamienica), Krystian Wiatr 
(Kamienica), Paweł Wysowski (Szczawa) 
i Michał Bieryt (Jazowsko).

Duety: Nie przyznano żadnego miejsca 
ani wyróżnienia.

Kategoria starsza szkolna /od klasy 4 
do klasy 6/

Soliści: i m – alicja Kwit (Kamienica) 
i Klaudia Opyd (Szczawa), ii m – Justyna 
Wielosik (Kadcza) i edyta Klimek (Kad
cza), iii m – agnieszka Kruczek (Rytro). 
Wyróżnienie: ewelina Gałysa (Zabrzeż) i 
iwona Gałysa (Zabrzeż).

Duety: Pierwszego miejsca nie przy
znano, ii m – adriana Hołyńska  i Klau
dia Opyd (Szczawa) oraz izabela tala
rek i Daniel talarek (Mszana Górna), iii 
m – Julia Krzysztof  i tobiasz Krzysztof 
(Mszana Górna).

Kategoria gimnazjalna /od klasy 1 do 
3 gimnazjum/

Soliści: i m – Katarzyna Cepielik  
(Zbludza) i Mateusz Bieryt (Jazowsko), ii 
m – Klaudia Kuczaj  (Mszana Górna), iii 
m – Katarzyna Pajdzik  (Mszana Dolna).

Duety: i m – angelika Citak i Karoli
na Czerwińska (Kamienica), ii m – lidia 
Bąk i Weronika Ciężalik (Mszana Dol
na). Wyróżnienie: iwona Sopata  i Moni
ka Sopata (Zalesie) oraz Małgorzata Ma
dziar i Marcin Madziar (Jazowsko)

S. F.
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PROGRaM Vii Dnia Regionalnego był 
bardzo bogaty. Na początku zaprezento
wał się Dziecięcy Zespół Regionalny Za-
sadnioki, działący przy SP w Zasadnem, 
który w tym roku obchodzi swój pierw

szy, mały jubileusz, 5–lecie istnienia. Po 
raz pierwszy bowiem zespół wystąpił w 
lutym 2004r. w czasie organizowanego w 
szkole iV Dnia Regionalnego. Przez tych 
5 lat swojej działalności zespół wielo
krotnie prezentował się na terenie gminy, 
powiatu   i województwa, biorąc udział 
w różnych uroczystościach i konkur
sach, zdobywając wyróżnienia i nagrody. 
W czasie uroczystości zespół wystąpił z 
programem zatytułowanym Na polonie, w 
którym przedstawił zwykłe zabawy dzie
cięce, pieśni i tańce naszego regionu.

Po prezentacji górali na scenie pojawiła 
się występująca gościnnie dziecięca kape
la Grupy Regionalnej Michalczowa, która 
zaprezentowała zebranym folklor lachów 
sądeckich. Pięknie rozbrzmiewające nuty 
polek, krakowiaków i tramelek, wspania
ły śpiew prymistki wzbudzały zachwyt 
zebranej publiczności.

W dalszej części na scenie pojawiła 
się grupa dorosłych – w swoim progra
mie zaprezentowało się Koło Gospodyń 
Wiejskich z Zasadnego, które od i Dnia 
Regionalnego bardzo aktywnie włącza 
się w organizację tej uroczystości, co 

roku przygotowując inny pokaz obrzę
dów, zwyczajów i tradycji naszego regio
nu. Programem zatytułowanym Imioniny 
u Walontego występujący rozbawili ze
braną publiczność do łez. Wyśmienicie 
swoją rolę odegrał gospodarz Ję
drzej (Kazimierz Chlipała). Do
cenić należy w tym programie 
przede wszystkim wspaniałą grę 
aktorską, humorystyczne dialogi i 
piękny śpiew. O tym, jak program 
się podobał, najlepiej świadczy 
długo trwająca burza oklasków na 
końcu występu.

W ramach organizacji Vii Dnia 
Regionalnego, ogłoszono w szko
le konkursy: konkurs plastycz
ny Anioły w oczach dziecka, kon
kurs recytatorski poezji i prozy 
góralskiej oraz konkurs piosen
ki i pieśni góralskiej. Cieszyły 
się one ogromnym zainteresowa
niem wśród uczniów. W czasie 
uroczystości wyróżnionym uczestnikom 
dyplomy i nagrody wręczył Wójt Gmi
ny dr Władysław Sadowski. Nagrody dla 
uczniów zostały dofinansowane przez 
GKPiRPa w Kamienicy a także przez 
prywatnego sponsora.

Po wyjściu z salki gimnastycznej, w 
której odbywały się przedstawienia, go

ście mogli podziwiać prace plastyczne 
z konkursu Anioły w oczach dziecka, które 
zostały wystawione na korytarzu. Każdy 
mógł również zakupić wykonane przez 
uczniów pod kierunkiem pani Marii Fal
tyn piękne obrazki, malowane deski ku
chenne i łyżki. Cały dochód zebrany w 
czasie uroczystości jest  przeznaczony na 
sztandar dla szkoły.

Kultywowanie wielkiego dziedzictwa 
kulturowego naszych przodków, budze
nie poczucia własnej odrębności kultu
rowej jest szczególnie ważne dziś, w cza
sach ogromnej globalizacji. Zadaniem 
szkoły jest podejmowanie różnych dzia
łań, by tę spuściznę naszych przodków 
ocalić od zapomnienia. Jednym z takich 

działań w Szkole Podstawowej w Zasad
nem jest organizacja Dnia Regionalnego, 
a zainteresowanie, jakim się ta uroczy
stość cieszy, najlepiej świadczy o tym, iż 
jest to dobry sposób na podtrzymywanie 
rodzimych tradycji naszego regionu.

B. Gierczyk

dzień regionalny 
w Szkole Podstawowej w Zasadnem
21 lUteGO 2009 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Zasadnem Vii 
Dzień Regionalny. Uroczystość ta, poświęcona rodzimej kulturze ludo
wej, jest okazją do zaprezentowania bardzo bogatego dorobku kulturowe
go regionu górali łącko – kamienickich, na który składają się piękne zwy
czaje, obrzędy, tradycje, muzyka, taniec, pieśni, gwara, stroje.
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20 StyCZNia 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło 
się podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom Gminnego 
Konkursu Plastycznego „Stroik Bożonarodzeniowy”. 

Nagrody i dyplomy laureatom wręczyli: Władysław Sadow
ski – Wójt Gminy Kamienica i Mieczysław Marek – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy.

4 StyCZNia br. salą Gminnego Ośrod
ka Kultury w Kamienicy zawładnęli ko
lędnicy. W tym dniu właśnie odbył się 
już po raz XVi Przegląd Zespołów Ko
lędniczych Gminy Kamienica. Na scenie 
zaprezentowały się 3 grupy: Grupa Ko
lędnicza „HeRODy” ze Świetlicy Śro
dowiskowej w Kamienicy, prowadzona 
przez Bożenę Siekierczak przy współpra
cy Stanisławy Hudzickiej i Marii Opyd, 
Grupa Kolędnicza „Betla” ze Szcza
wy, prowadzona przez Józefa Rusnaka 
oraz Dziecięca Grupa Kolędnicza „Pa

StUSZKi” ze Świetlicy Środowiskowej 
w Zalesiu, prowadzona przez Stanisławę 
Wójciak. 

Komisja w składzie: Jadwiga adam
czyk – muzyk, regionalista z Małopol
skiego Ośrodka Kultury „Sokół” z No
wego Sącza, Magdalena Kroh – etnograf, 
długoletni pracownik Muzeum Okręgo
wego w Nowym Sączu, Benedykt Ka
fel – etnograf z Małopolskiego Ośrodka 
Kultury „Sokół” z Nowego Sącza posta
nowiła przyznać następujące miejsca: 
dwa równorzędne i miejsca – Grupie Ko

lędniczej „Betla” ze Szczawy i Grupie 
Kolędniczej „HeRODy” z Kamienicy (w 
kategorii grup dorosłych) oraz ii miej
sce Grupie Kolędniczej „PaStUSZKi” 
ze Świetlicy Środowiskowej w Zalesiu 
(w kategorii grup dziecięcych). 

Na X  Regionalnym Przeglądzie Ko
lędniczym, który odbył się w Kasinie 
Wielkiej wystąpiła Grupa Kolędnicza 
„Betla” ze Szczawy, otrzymując tam 
wyróżnienie.

S. F.

Podtrzymać tradycje

nagrodzeni w konkursie plastycznym
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Wspieranie gospodarstw  
niskotowarowych

Ponad 80 tys. rolników zrealizowało in
westycje założone w planie rozwoju go
spodarstwa niskotowarowego. aRiMR 
rozpoczęła naliczanie czwartej raty 
płatności. Dotychczas, spośród  ponad 
104 tys. rolników, którzy otrzymali trze
cią  ratę pomocy na „Wspieranie gospo
darstw niskotowarowych” finansowane 
środkami PROW 2004 – 2006,  oświad
czenia o zrealizowaniu przedsięwzięć 
założonych w planie rozwoju gospo
darstwa złożyło ponad 80 tys. rolników. 
Ponad 11 tys. beneficjentów została już 
naliczona czwarta rata płatności oraz 
wysłane informacje o kontynuowaniu 
płatności w 4 i 5 roku. Dla pozostałych 
rolników, którzy złożyli oświadczenia 
o zrealizowaniu przedsięwzięć założo
nych w planie rozwoju gospodarstwa, 
proces naliczania czwartej raty płatno
ści zostanie zakończony w najbliższym 
czasie.

aRiMR uprzejmie przypomina rolni
kom korzystającym z pomocy finansowej 
w ramach działania „Wspieranie gospo
darstw niskotowarowych”, że powinni w 
ciągu 6 miesięcy i siedmiu dni od otrzy
mania trzeciej raty płatności złożyć w 
biurze powiatowym „Oświadczenie o 
zrealizowaniu przedsięwzięć” przewi
dzianych w planie rozwoju gospodarstwa 
niskotowarowego. Dostarczenie takiego 
oświadczenia jest warunkiem wypłace
nia rolnikom czwartej i piątej raty wspar
cia finansowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy otrzy
mali już trzecią ratę wsparcia do jak naj
szybszego składania „Oświadczeń”, co 
zapewni sprawną ich weryfikację i termi
nową wypłatę kolejnych rat płatności dla 
gospodarstwa niskotowarowego.

Pomoc finansowa na „Wspieranie go
spodarstw niskotowarowych” skie
rowana jest do gospodarstw rolnych 
o stosunkowo niewielkim potencjale eko
nomicznym. Uzyskane pieniądze rolnik 
może wykorzystać na przedsięwzięcia 
dotyczące produkcji rolniczej lub poza
rolniczej działalności gospodarczej. Po
moc finansowa przeznaczona na jed
no gospodarstwo stanowi równowartość 
1250 euro (przeliczana według okre
ślonego kursu) i wypłacana jest co roku 
przez kolejnych pięć lat. W 2009  roku 
wsparcie dla gospodarstw niskotowaro
wych wynosi 5 191,88 zł.

Witold Ćwikowski – PZDR Limanowa  
(przedruk: biuro prasowe ARiMR)

Winna chemia

Według wstępnych szacunków, straty w 
rodzinach pszczelich sięgają nawet 30 %. 
Pszczelarze szukają przyczyny i doma
gają się ujawnienia miejsc, gdzie stosuje 
się środki chemiczne odpowiedzialne ich 
zdaniem za masowe ginięcie owadów. 

Sprawa zaczęła się kilka lat temu. Naj
pierw w Stanach Zjednoczonych, potem 
w europie. Masowe ginięcie pszczół do 
tej pory nie zostało oficjalnie wyjaśnione. 
Jeszcze niedawno sądzono, że przyczy
na może być warozza „popularna” choro
ba pszczół. ale dzisiaj już nikt w to nie 
wierzy. 

Benedykt Polaczek – Wolny Uniwersy
tet Berlin: jeszcze rok temu mówiłem, wyda-
je się, że najważniejszą przyczyną strat rodzin 
w Europie to była warozza. Proszę państwa, w 
tej chwili wiemy, że to nie tylko warozza, ale na 
pierwszym miejscu bym postawił chemię.

Chemia, czyli na przykład imidaklo
prid – zaprawa do buraków cukrowych,. 
zdaniem pszczelarzy taka substancja roz

kłada się w glebie nawet 3 lata i przedo
staje do pyłków, z którymi kontakt mają 
pszczoły. Stąd postulat, aby miejsca sto
sowania tego preparatu zostały publicz
nie ujawnione.

tadeusz Sabat prezes Polski Związek 
Pszczelarski: chcemy aby wskazano nam 
miejsca, gdzie tę śmierć, te trujące imidakloprid 
był wysiewany. A więc, na których polach, by-
śmy na te pola, gdyby był tam rzepak jary, na 
przykład nie jechali, by nie stracić rodzin.

 W Polsce żyje milion 100 tysięcy ro
dzin pszczelich. ale wkrótce może znik
nąć nawet 300 tysięcy.

Witold Ćwikowski – PZDR Limanowa

Szkolenie dla rolników

W dniach 3 i 4 lutego 2009 r. w Gmin
nym Ośrodku Kultury w Kamienicy rol
nicy z terenu gminy Kamienica mieli 
możliwość uczestniczyć w szkoleniu na 
temat pozyskiwania funduszy w ramach 
działań Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Uczestniczący w szkoleniu  zapoznali 
się również z informacjami, dotyczącymi 
ubezpieczenia upraw  rolnych oraz zasad 
wzajemnej zgodności.

Szkolenie zorganizował Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a prze
prowadzili je doradcy rolnośrodowiskowi 
– Celina Puto i Witold Ćwikowski oraz 
kierownik Powiatowego Zespołu Do
radztwa Rolniczego w limanowej – le
szek leśnik.

S. F.
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Piłka nożna

10 stycznia 2009 r. w Ka
mienicy został zorganizo
wany przez Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sporto
wy „Halny” przy Szkole 
Podstawowej nr 1 „Halowy 
turniej Piłki Nożnej „Ka
mienica Cup 2009 – rocz
nik 1998”.
W turnieju startowało 17 drużyn z powiatu 
limanowskiego i nowosądeckiego. Zawody 
rozegrano w dwóch salach gimnastycznych – 
w Kamienicy i Zbludzy.

turniej wygrała drużyna Grodu Podegrodzie, 

Wyniki turnieju:
1. Gród Podegrodzie
2. SP 1 limanowa,
3. SP Zbludza, 
4. SP 1 Mszana Dolna, 
5. Halny Kamienica, 
6. SP 3 limanowa, 
7. Nawoj Nawojowa, 
8. SP łacko, 
9. SP 2 Mszana Dolna, 
10. SP Olszówka, 
11. SP 1 Szczawa, 
12. SP Zalesie, 
13. SP łostówka, 
14. SP 1 Kasinka Mała, 
15. SP Kasina Wielka, 
16. SP 2 Kamienica, 
17. SP Poręba Wielka

Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
artur Kamiński (SP Zbludza), strzelcem – 
Krystian Mordarski (Gród Podegrodzie), 
bramkarzem – Jakub Zięba (SP 1 limanowa), 
a najlepszym trenerem wybrano Zygmun
ta Biela (Gród Podegrodzie). Puchar FaiR 
Play przyznano dla drużyny SP z Poręby 
Wielkiej.

imprezie towarzyszyła atmosfera sportu i 
dobrej zabawy. Dla wszystkich drużyn orga
nizator ufundował pamiątkowe puchary, dy
plomy, a trzy najlepsze drużyny otrzymały 
medale.

Zorganizowanie turnieju było możliwe 
dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu 
i turystyki oraz sponsorom indywidualnym 
i wolontariuszom.

J. P.

Drużyna ze szkoły Podstawowej w Zbludzy

Halny Kamienica
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Turniej w Zalesiu

28 lutego br. na zakończenie ferii zimo
wych w Świetlicy Środowiskowej w Zale
siu odbył się Viii Otwarty turniej tenisa 
Stołowego. W rywalizacji udział wzięło 
92 zawodników. W poszczególnych kate
goriach wiekowych. zwycięzcami zostali: 
dzieci (klas I – III SP): i m – Jan Sopata, 
dziewczęta (kl. IV – VI SP): i m – Joan
na Wierzycka, chłopcy (kl. IV – VI SP): 
i m – artur Opyd,. dziewczęta (Gimna-
zjum): i m – Patrycja Mikołajczyk, chłop-
cy (Gimnazjum): i m – Marcin Gierczyk, 
kobiety (open): lucyna Mikołajczyk,  
mężczyźni (open): i m – Konrad talar .

Nagrody ufundowali: Gminny Ośro
dek Kultury, Gminna Komisja Profilak
tyki Rozwiązywania Problemów alko
holowych w Kamienicy, Firma Wigmors 
z Wrocławia, Parafia Rzymskokatolic
ka w Zalesiu oraz Stowarzyszenie „Nasz 
Region”.

O PUCHAR WÓJTA

7 marca 2009 r. odbył się Xiii turniej 
tenisa Stołowego o „Puchar Wójta” Gmi
ny Kamienica, zorganizowany przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Mogielica”, 
działający przy  Szkole Podstawowej nr 2 
w Szczawie.

Do rywalizacji stanęli zawodniczki 
i zawodnicy w 6 kategoriach wiekowych. 
Zwycięzcami poszczególnych grup wie
kowych zostali:

KOBiety OPeN: 
i m. – lucyna Mikołajczyk – Szczawa. 
MęŻCZyŹNi OPeN: 
i m. – Konrad talar – Szczawa. 
DZieWCZęta – GiMNaZJUM: 
i m. – Patrycja Mikołajczyk.
CHłOPCy – GiMNaZJUM: 
i m. – Marcin Gierczyk – Zasadne.
DZieWCZęta – SZKOła 
PODStaWOWa: 
i m. – Joanna Wierzycka – Zalesie. 
CHłOPCy – SZKOła 
PODStaWOWa: 
i m. – artur Opyd – Szczawa.

Dla najlepszych zawodników organi
zatorzy ufundowali pamiątkowe puchary, 
medale i dyplomy.

tenis stołowy

Zwycięzcy w kategorii OPEn: 
Lucyna Mikołajczyk  
i Konrad Talar
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o PucHar SZcZawy

8 lutego 2009 r. w Szczawie odbyły się zawody 
w narciarstwie alpejskim – „PUCHaR SZCZaWy – 
2009”. W zawodach startowało 138 zawodników i za
wodniczek amatorów oraz zrzeszonych w Klubach 
Sportowych. 

indywidualnie najlepiej wśród startujących, zajmując drugie miejsca w swoich kate
goriach z naszej gminy wypadli: Julia Kruczek (kategoria – dziewczynki 1999 i młod
sze), Bożena Opyd (kategoria – seniorki 1989 – 1974), anna Kruczek (kategoria – se
niorki 1973 i starsze), łukasz Mikołajczyk (kategoria – juniorzy 1992 – 1990) – wszyscy 
z KS „Polanki–Ski” Szczawa oraz reprezentujący Szczawę Józef Szot (kategoria – se
niorzy 1989 – 1974). iii miejsce w kategorii seniorów 1989 – 1974 zajął Maciej Mikołaj
czyk, reprezentujący KS „Polanki–Ski” Szczawa.

Klasyfikację drużynową wygrała drużyna KS „Polanki–Ski” Szczawa przed HKN 
Kraków i UKS „lawiną” Nowy Sącz.

Organizatorami zawodów był Klub Sportowy „Szczawa” oraz Stacja Narciarska „Po
lanki–Ski” Szczawa.

S. F.

OGŁOSZENIE

Od	1	marca	br.	na	obiektach	powstałych	w	
ramach	programu	„Moje	Boisko	ORLIK	2012”	
został	zatrudniony	instruktor	sportowy	–	na-
uczyciel	 wychowania	 fizycznego	 Szymon	
Wąchała,	organizujący	i	prowadzący	zajęcia	
sportowo	–	rekreacyjne.	
Boiska	są	dostępne	bezpłatnie	dla	wszyst-

kich	 chętnych	 z	 Gminy	 Kamienica,	 po	
uprzednim	 uzgodnieniu	 z	 instruktorem	 (tel.	
513	217	857)	w	godzinach:	

od	października	do	kwietnia
–	poniedziałek	–	piątek:	16.00	–	20.00
–	sobota:	14.00	–	20.00
–	niedziela:	14.00	–	20.00

od	maja	do	października
–	poniedziałek	–	piątek:	16.00	–	21.00
–	sobota:	14.00	–	22.00
–	niedziela:	14.00	–	21.00

Drużyna Ks Polanki–ski szczawa

24 Gorczańskie Wieści styczeń luty marzec 2009

SPort



kronika Policyjna

Na terenie podległym Posterunkowi 
Policji w Kamienicy w okresie od 1 stycz
nia do 10 marca 2009 r. odnotowano: 76 
wykroczeń i 5 przestępstw, w tym:
 – zatrzymanie osoby poszukiwanej (1)
 – skierowanie do Sądu Rejonowego 
w limanowej (3)

 – wypadki drogowe (3)
 – zatrzymanie do wytrzeźwienia (2)
 – kolizje drogowe (2)
 – zatrzymanie nietrzeźwych kierują
cych (1)

 – interwencje policji (22)
 – samobójstwo (1)
Ponadto na naszym terenie notuje się 

wysoki wskaźnik przemocy w rodzinie z 
udziałem nietrzeźwych lub z zaburzenia
mi psychicznymi.

Prowadzone były również działanie 
„Bezdomni i żebrzący”, których nie odno
towano na tym terenie.

Na terenie powiatu limanowskiego, 
jak również całego kraju nasila się zjawi
sko wyłudzania pieniędzy od osób star
szych (samotnie mieszkających) przez 
przestępców, podających się za pracowni
ków ZUS, Opieki Społecznej, energety
ki, jak również za osoby krewne. Celem 
ich działania jest odwrócenie uwagi, np. 
przez prośbę „o podanie coś do picia” – 
w tym czasie okradane jest mieszkanie. 
takie zdarzenia były również na terenie 
Gminy Kamienica (w jednym przypadku 
podając się za pracowników ZUS, prze
stępcy poinformowali samotnie zamiesz
kującego mężczyznę, że otrzymał 100 zł 
podwyżkę renty, którą mu oni przynie
śli, lecz mają 200 zł banknot i trzeba go 
rozmienić. Podczas tej zamiany zobaczy
li skąd brane są pieniądze i po odwróce
niu jego uwagi, skradli tej osobie całą po
siadaną gotówkę – zostawiając w zamian 
100 zł banknot). 

Wobec powyższego apeluję do miesz
kańców gminy o niezwłoczne informo
wanie nas o podobnych takich przypad
kach oraz ograniczone zaufanie do osób 
obcych, zwłaszcza podających się za pra
cowników w/w instytucji, a także do osób 
o ciemnej karnacji ciała.

sierż. szt. Krzysztof Pach

terminarz rozgrywek 
limanowskiej klasy a

Już 29 marca rozpoczyna się runda rewanżowa w limanowskiej 
klasie a, która zapowiada sporo emocji, zwłaszcza, że występujące 
drużyny z naszej gminy plasują się w czołówce. 
Zespół Gorce Kamienica przewodzi w ligowej tabeli, natomiast 
Zalesianka Zalesie plasuje się na 8 miejscu ze stratą 10 pkt.

14 kolejka – 29 marca 2009 r.
Płomień limanowa – Gorce Kamienica ....................................godz. 1100

Zalesianka Zalesie – Jaworzanka Jaworzna ................................godz. 1600

15 kolejka – 5 kwietnia 2009 r.
turbacz Mszana D. – Gorce Kamienica .....................................godz. 1600

Zalesianka Zalesie – Płomień limanowa ...................................godz. 1500

16 kolejka – 19 kwietnia 2009 r.
Gorce Kamienica – laskovia laskowa .......................................godz. 1100

Błyskawica Rupniów – Zalesianka Zalesie ................................godz. 1400

17 kolejka – 26 kwietnia 2009 r.
aKS Ujanowice – Gorce Kamienica ...........................................godz. 1700

Zalesianka Zalesie– Zenit Kasinka Mała ...................................godz. 1500

18 kolejka – 3 maja 2009 r.
Gorce Kamienica – Sokół Słopnice ..............................................godz. 1700

lKS Mordarka – Zalesianka Zalesie ...........................................godz. 1200

19 kolejka – 10 maja 2009 r.
Krokus Przyszowa – Gorce Kamienica ......................................godz. 1700

Zalesianka Zalesie – Witów Mszana G. ......................................godz. 1500

20 kolejka – 17 maja 2009 r.
Gorce Kamienica – Jaworzanka Jaworzna (1 maja) ............ godz. 1700

Śnieżnica Kasina Wielka – Zalesianka Zalesie ........................godz. 1100

21 kolejka – 24 maja 2009 r.
Zalesianka Zalesianka – Gorce Kamienica ...............................godz. 1500

22 kolejka – 31 maja 2009 r.
Gorce Kamienica – Błyskawica Rupniów .................................godz. 1700
turbacz Mszana D. – Zalesianka Zalesie ...................................godz. 1700

23 kolejka – 7 czerwca 2009 r.
Zenit Kasinka Mała  – Gorce Kamienica ..................................godz. 1100

Zalesianka Zalesie – laskovia laskowa ......................................godz. 1400

24 kolejka – 11 czerwca 2009 r.
Gorce Kamienica – lKS Mordarka .............................................godz. 1700

aKS Ujanowice – Zalesianka Zalesie..........................................godz. 1700

25 kolejka – 14 czerwca 2009 r.
Zalesianka Zalesie – Sokół Słopnice ............................................godz. 1700

Witów Mszana G. – Gorce Kamienica........................................godz. 1700

26 kolejka – 21 czerwca 2009 r.
Gorce Kamienica – Śnieżnica Kasina Wielka ..........................godz. 1600

Krokus Przyszowa – Zalesianka Zalesie .....................................godz. 1600

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

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

kwartalnik Gminy kamienica. redaguje zespół Gok – u

Gorczańskiewieści

styczeń luty marzec 2009 Gorczańskie Wieści 25

róŻne
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POZIOMO: 1) kwiat kojarzony z Holandią, 5) legendarny zał. Koryntu, 8) twórca dzieła, 9) dawna miara długości,  
10) jednostka monetarna Włoch, 11) stopień oficerski w kawalerii, 13) stos atomowy, 14) wyderka błotna, 15) napój ze 
sfermentowanego mleka, 18) dłuższa wypowiedź jednej osoby, 20) jedyny syn w rodzinie, 21) tkanina z wełny 
zgrzebnej, 23) naczynie używane dawniej do picia wina, miodu, 24) graniczy z Turcją, 25) ciasto wielkanocne, 28) napój 
alkoholowy, gorący, 29) wynik mnożenia, 31) Wincenty - dawny premier, 34) podeszwa buta, 35)zastój, 36) część 
kończyny po amputacji, 37) tryton.  
PIONOWO: 1) statek rybacki, 2) publiczna gra hazardowa, 3) podobizna, rysopis, 4) wprowadza coś nowego,  
5) Polak, Czech lub Rosjanin, 6) wypłaca renty, 7) żartobliwy wiersz, 12) kraj związkowy w zach. Austrii, 15) zagroda 
w oborze, dla oddzielania zwierząt, 16) największy starożytny rzeźbiarz, 17) część walki bokserskiej, 18) najważniejszy 
ośr. religii muzułmanów, 19) kijanka, 21) ryba z wąsami, 22) miasto nad Wartą, 25) mlecz, 26) bujny rozrost,  
27) wyłącznik, 28) pomieszczenie pod budynkiem, 30) ptak drapieżny, 32) kamień szlachetny, 33) drzewo iglaste. 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 16, utworzą rozwiązanie, które prosimy 
nadesłać do  15 maja 2009 r.  na adres GOK. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody. 

Za rozwiązanie krzyżówki nr 80, której hasło brzmi: ”Rok za rokiem, jak woda potokiem”, nagrody ufundowane przez 
Władysława Sadowskiego – Wójta Gminy Kamienica wylosowali: Iza Cedzidło – Kamienica  - 738, Karolina Syjud – 
Zasadne 22, Maria Majewska – Zbludza 25. 
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relakS krzyżówka nr 81
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ZatrZymane w obiektywie



Grupa kolędnicza Betla zespół kolędniczy Herody

dzień regionalizmu w zasadnem

ZatrZymane w obiektywie

Festiwal kolędowy w Szczawie


