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14 października 2016 r. oficjalnie oddano do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Kamienicy.
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Z samorządu

Minęła połowa kolejnej kadencji samorządu 2014 -2018 r. Podsumowując te lata, z pewnością moż-
na stwierdzić, że był to czas bardzo ciekawy, obfity w wydarzenia, na bazie których można by pisać 
rozprawy naukowe z zakresu samorządności, społeczeństwa obywatelskiego czy rozwoju lokalnego. 

Poprzedni rok 2015 obfity był w wydarzenia związane z podziałem gminy Kamienica, które odbiły się szero-
kim echem nie tylko w lokalnych mediach, ale również w telewizji regionalnej i ogólnopolskiej. Niejednokrotnie 
o podziale pisały również dzienniki ogólnopolskie, m.in. „Rzeczpospolita”. Procedurę podziału gminy prowadził 
wiceminister MAIC P. Marek Wójcik, który doprowadził do podjęcia przez poprzedni rząd rozporządzenia w spra-
wie podziału gminy Kamienica pod koniec lipca ubiegłego roku. Działania wielu mieszkańców gminy, radnych 
i mojej osoby doprowadziły do tego, że nowy rząd P. Beaty Szydło jeszcze w grudniu tamtego roku przyjął nowe 
rozporządzenia, uchylające podział gminy Kamienica.

Nie ukrywam, że koncentracja działań związanych z powyższym tematem z pewnością wpłynęła na opóźnie-
nie innych przedsięwzięć, które samorząd gminy Kamienica planował realizować w tej kadencji. Niemniej jednak 
w ostatnich latach samorząd gminy Kamienica zrealizował wiele ciekawych zadań, w tym inwestycje. Da najważ-
niejszych, zrealizowanych w ostatnich dwóch latach, zaliczyć należy budowę sali gimnastycznej przy SP2 w Ka-
mienicy, wartość tej inwestycji przekroczyła 1,5 mln zł. Przy SP w Zasadnem wybudowano boisko sportowo - re-
kreacyjne za kwotę 479 tys. zł. Ważną inwestycją była budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej na wysokości 
os. Bukówka - Berkówka w Szczawie. Wartość zadania wyniosła 627,6 tys. zł. W ostatnich latach rozbudowano 
istniejącą kanalizację sanitarną z I etapem wodociągu za kwotę ponad 2 mln zł. Kolejne etapy wodociągowe są 
projektowane i będą budowane w najbliższych latach. Wykonano również modernizację kilkunastu odcinków 
dróg gminnych i osiedlowych, w tym m.in. Kużle - Wąchały w Szczawie (tzw. mała obwodnica), Białe, Magorzy-
ca w Szczawie, Niwa, Pustki, Strzeltów - Puścizny, Kuźlówka w Kamienicy, Snozy, Franki, Kominy w Zalesiu, Fa-
ronówka, Gorcowiaki w Zasadnem. W ostatnich latach realizowano kolejne etapy montażu instalacji solarnych 
na budynkach mieszkalnych oraz zestawy fotowoltaiczne 3 i 4 kW na 77 budynkach. Wartość tych inwestycji 
w ostatnich 2 latach przekroczyła 2,5 mln zł. Wykonano również remont Urzędu Gminy w Kamienicy za łączną 
kwotę 377,8 tys. zł, remont OSP w Zbludzy z termomodernizacją budynku, remontem świetlicy i parkingiem za 
łączną kwotę blisko 150 tys. zł. Wykonano w tych latach wiele mniejszych remontów, jak przepust ramowy na 
os. Bulandy w Szczawie, remonty zaplecza sali gimnastycznej SP1 i Gimnazjum w Kamienicy, remonty kuchni 
w SP2 w Szczawie, SP2 w Kamienicy, SP w Zasadnem, remont OSP w Zalesiu, OSP w Szczawie, kuchni i zaplecza 
w budynku OSP w Kamienicy. Remonty te pochłonęły niebagatelną kwotę ponad pół miliona zł. W tych latach 
zrealizowano również tzw. miękkie projekty, w tym projekt MRPO Kapitał Ludzki – Poprawiamy Jakość Eduka-
cji Przedszkolnej w Gminie Kamienica za kwotę 493,8 tys. zł (w całości sfinansowaną z dotacji). Łączna wartość 
wydatków inwestycyjnych w ostatnich 2 latach wyniosła ponad 13,5 mln zł, z czego ponad 5,5 mln zł to środki 
zewnętrzne z różnych programów pomocowych.

Samorząd Gminy Kamienica wykonał wiele projektów kolejnych inwestycji. Kilka przedsięwzięć jest w trakcie 
wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowych. Najważniejsza, planowana na najbliższe lata, inwesty-
cja to budowa centrum turystyczno – rekreacyjnego z kąpieliskiem w Szczawie. Pod tę inwestycję wykupiono 2,6 
ha terenów i zlecono wykonanie projektów do końca tego roku. Wykonano projekty zagospodarowania rekre-
acyjnego działek 2137 w Szczawie (tzw. działki Politechniki), działki nr 1448/1 w centrum Szczawy, działki obok 
dworku w Kamienicy. Na ukończeniu jest projekt zagospodarowania brzegów rzeki Kamienica na cele ścieżki ro-
werowej. Aktualizowany jest projekt budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy SP1 w Kamienicy. Zleco-
no również opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Zalesiu i rozbudowy wodociągu w Kamienicy. Na 
lata 2017-18 zaplanowano modernizację drogi gminnej Kamienica – Zasadne, z budową oświetlenia ulicznego 
oraz budową nowego mostku w kierunku osiedla Wierch Młynne z PROW., na które gmina ma zagwarantowane 
dofinansowanie. Wartość inwestycji szacuje się na 2,163 mln zł., uzyskane dofinansowanie wynosi 1,367 mln zł.

Samorząd Gminy Kamienica bardzo mocno przygotowuje się do programu związanego z rewitalizacją obszarów 
wiejskich. Opracowywany jest dokument rewitalizacji Gminy Kamienica. Wcześniej opracowano strategię rozwoju 
Gminy Kamienica na lata 2016-2023. Zlecono również opracowanie dokumentu pn. „Program Gospodarki nisko-
emisyjnej w gminie Kamienica”, aby można było realizować kolejne etapy związane z instalacją solarną i fotowol-
taiczną na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej wnaszej małej ojczyźnie.

Planów na najbliższe lata mamy bardzo dużo. Wyrażam nadzieję, że Samorząd Gminy Kamienica będzie sku-
tecznie aplikował o środki unijne na planowane przedsięwzięcia, aby nasza gmina mogła dalej dynamicznie się 
rozwijać ku zadowoleniu wszystkich jej mieszańców. Wbrew pozorom, środków finansowych w programach re-
gionalnych nie ma zbyt wiele, więc walka między samorządami będzie duża. 

Władysław Sadowski 
wójt gminy Kamienica

Gorczańskiewieści
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Na tegoroczne gminne obchody 98. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości złożyły się 4 

części. Rozpoczęły się programem artystycznym w wy-
konaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieni-
cy pod kierunkiem s. Katarzyny Ciesielki. Uczniowie 
w swojej recytacji poprowadzili zebranych w Koście-
le Przemienienia Pańskiego szlakiem niepodległości. 
Następnie odbyła się uroczysta Msza św., którą kon-
celebrowali księża kamienickiej parafii: ks. Jan Betlej 
- proboszcz, ks. prałat Kazimierz Pach - rezydent i ks. 
Antoni Król - wikariusz.

Po nabożeństwie w krótkim marszu niepodległo-
ściowym uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik 
Grunwaldzki.

Następnie miało miejsce symboliczne oddanie hoł-
du bohaterom walki o wolną Polskę. Tę część prowa-
dził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mieczysław 
Marek. Złożyły się na nią: poświęcenie pomnika - aktu 
tego dokonał ks. proboszcz Jan Betlej, przemówienia 
okolicznościowe wójta gminy dra Władysława Sadow-
skiego i księdza prałata Kazimierza Pacha oraz złożenie 
wiązanek kwiatów przez delegacje jednostek organiza-
cyjnych z terenu Gminy Kamienica.

Ostatni punkt uroczystych obchodów Dnia Niepodle-
głości miał miejsce w sali Gminnego Ośrodka Kultury, 
gdzie zebrani włączyli się w wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych.

Całość uroczystości uświetnił występ Orkiestry Dętej 
im. św. Floriana ze Szczawy.  S.F.

nasza gminna uroczystość Święta niepodległości odbyła się z udziałem licznie zgromadzonej 
społeczności lokalnej, delegacji jednostek organizacyjnych i Pocztów Sztandarowych. Wszystko 
po to, aby razem przeżywać, wspominać i oddać cześć bohaterom wolnego dziś narodu.

Gminne obchody Święta niepodległości

Wczoraj kamienicy
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15 października 2016 r. swój jubi-
leusz 70-lecia powstania obcho-
dziło Koło Łowieckie „GORCE" 
w  Kamienicy. Uroczystość roz-
poczęła się przemarszem pocz-
tów sztandarowych myśliwych 
oraz zaproszonych gości 
sprzed restauracji „Dwor-
ska” w Kamienicy do kościo-
ła parafialnego.

 
Przemarsz prowadziła Orkie-

stra Dęta im. św. Floriana ze 
Szczawy. O godzinie 15.00 odby-
ła się uroczysta Msza św. dzięk-
czynna, w  której wzięli udział 
członkowie Koła oraz wszyscy 
zaproszeni goście. Po Mszy św. 
uczestnicy uroczystości udali się 
z powrotem do restauracji, gdzie 
prezes Koła - Mieczysław Maj-
chrzak powitał zgromadzonych 
gości. Podczas oficjalnej czę-
ści wręczone zostały odznacze-
nia przyznane przez Kapitułę 

Odznaczeń Łowieckich w Warszawie. 
Były to:

•	 Najwyższe odznaczenie łowieckie 
- Honorowy Żeton Zasługi „Złom” 
dla Koła Łowieckiego „GORCE” 

w Kamienicy,
•	 Złote Medale Zasługi Łowieckiej dla 

3 członków Koła (Eugeniusz Dudzik, 
Władysław Dudzik, Franciszek Kwit),
•	 Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej 

dla 2 członków Koła (Mieczysław 
Kurzeja, Andrzej Bieniek),
•	 Brązowe Medale Zasługi Ło-
wieckiej dla 8 członków Koła 
(Jan Kwit, Grzegorz Wysopal, 
Grzegorz Chlipała, Wojciech 
Chlipała, Jerzy Opyd, Katarzyna 
Majchrzak - Duda, Wiesław Hu-
dzicki, Bogdan Dudzik).

Koło Łowieckie „GORCE" od-
znaczone zostało również przez 
Okręgową Radę Łowiecką Zło-
tym Medalem Zasługi Łowiec-
kiej. Po zakończeniu oficjalnej 
części uroczystości rozpoczęła 
się zabawa taneczna. Przy muzy-
ce zespołu Luz Muz z Łącka go-
ście bawili się do późnych godzin 
nocnych.  (red)

Jubileusz koła Łowieckiego GorCe
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14 października 2016 r., oficjalnie, 
przez poświęcenie oraz przecięcie 
biało-czerwonej wstęgi, oddano 
do użytku salę gimnastyczną przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Ka-
mienicy.

Uroczystości związane z oddaniem 
nowego budynku sportowego rozpoczę-
ły się Mszą świętą w Kościele Parafial-
nym w Kamienicy. Zjawili się na niej 
zaproszeni goście, nauczyciele, rodzi-
ce oraz dzieci uczące się w tej placów-
ce oświatowej. Mszę koncelebrował ks. 
Krzysztof Kurzeja – absolwent Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kamienicy.

Po Mszy św. wszyscy udali się do 
nowo wybudowanego obiektu, gdzie 
zaproszeni goście oraz mieszkańcy zo-
stali powitani przez Dyrektor Szkoły, 
panią Krystynę Gałysę, która w pierw-
szej kolejności odczytała nadesłane listy 
gratulacyjne, kolejno od: Posła na Sejm 
RP – p. Wiesława Janczyka, Marszałka 
Województwa Małopolskiego – p. Jacka 
Krupy oraz od jednego z absolwentów 
szkoły. Następnie oficjalnie powitała go-
ści przybyłych na uroczystość w oso-
bach: Starosty Powiatu Limanowskie-
go – p. Jana Puchały, Wicestarosty – p. 
Mieczysława Urygi, Członka Zarządu 
Powiatu Limanowskiego – p. Agaty Zię-
by, Sekretarza Powiatu Limanowskiego 

– p. Andrzeja Matlęgi, Wójta Gminy Ka-
mienica – p. Władysława Sadowskiego, 
Radnych gminy Kamienica na czele z 
Przewodniczącym Rady Gminy – p. Eu-
geniuszem Rutką. W imieniu Przewod-
niczącej Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego – p. Urszuli Nowogórskiej 
list gratulacyjny odczytał p. Hilary M. 
Majewski – Radny Gminy Kamienica. 
Ponadto na uroczystość przybyli także: 
Wójt Gminy Łącko – p. Jan Dziedzina, 
przedstawiciel Małopolskiego Kurato-
rium Oświaty – p. Małgorzata Lenar-
towicz, Wiceprezes Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego Powiatu Lima-
nowskiego – p. Feliks Piwowar, Prezes 
firmy „Waz”, wykonawcy inwestycji – p. 
Jan Waz, przedstawiciel Nadzoru Bu-
dowlanego w Limanowej – p. Jan Pi-
wowar. Wśród zaproszonych gości na-
leży wymienić także delegację księży 
z parafii Kamienica na czele z ks. Pro-
boszczem Janem Betlejem, a także wie-
loletnią, emerytowaną  Dyrektor tej 
placówki, panią Czesławę Mikolajczyk. 
Po przywitaniu zaproszeni goście ko-
lejno zabierali głos, wyrażając podziw 
dla wykonanej inwestycji, podkreślając 
przy tym zaangażowanie Wójta Gminy 
oraz Samorządu Gminy tej i poprzedniej 
kadencji w realizacje inwestycji. Zabie-
rając głos, Wójt gminy Kamienica pod-
kreślił zaangażowanie, nie tylko byłej, 

ale i obecnej dyrekcji szkoły, w wybu-
dowanie nowego obiektu oraz sali gim-
nastycznej. Przy okazji Dnia Nauczy-
ciela Wójt wręczył nagrody dyrektorom 
szkół. W tym roku nagrodę otrzymały: p. 
Krystyna Gałysa Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kamienicy oraz p. Ma-
ria Buczek – Dyrektor Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Zalesiu. 
Nie zabrakło ciepłych słów i wyrazów 
uznania dla pani Dyrektor Krystyny 
Gałysy za determinację i zaangażowa-
nie w sprawę budowy obiektu sportowe-
go. Pani Dyrektor dziękowała w sposób 
szczególny swojej poprzedniczce na tym 
stanowisku, bez pomocy i zaangażow-
nia której nie byłaby możliwa budowa 
nowej szkoły.

W dalszej części spotkania przedsta-
wiciele szkoły wraz z uczniami podzię-
kowali osobom zaangażowanym w dzia-
łalność na rzecz szkoły i budowy sali 
gimnastycznej, wręczając im pamiątko-
we medale z wizerunkiem placówki oraz 
nowego obiektu sportowego. Ta część 
została uwieńczona pokazem artystycz-
nym uczniów, którzy przybliżyli zgro-
madzonym idee olimpijskiej rywalizacji, 
nakreślając pokrótce historię IO.

Na zakończenie  goście zostali za-
proszeni na poczęstunek przygotowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ka-
mienicy Dolnej.  (red)

nowa sala gimnastyczna
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W okresie od 29 
września do 25 li-

stopada 2016 r. trwały kon-
sultacje społeczne Progra-
mu Rewitalizacji Gminy 
Kamienica. Przyjęły one 
różną formę - od zbierania 
uwag ustnych w UG przez 
przyjmowanie wniosków 
w formie papierowej, elek-
tronicznej z wykorzysta-
niem formularza konsul-
tacyjnego. Odbyły się też 
spotkania otwarte z interesariuszami rewitalizacji. 

Mieszkańcy mogli zapoznać się z opracowaną diagnozą, 
sporządzoną na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegrado-
wanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamieni-
ca. Dokument ten opracowano w celu zidentyfikowania ob-
szarów gminy w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 
negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz co najmniej 
jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, 
przestrzenno - funkcjonalnej i technicznej. Analiza zawar-
ta w diagnozie obejmuje cały obszar gminy w podziale na 
ustalone jednostki referencyjne, a przeprowadzona została 
w oparciu o obiektywne i weryfikowalne mierniki oraz me-
tody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

S p o t k a n i a 
konsultacyjne

W dniach 23 - 24 listopa-
da br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury odbyły się spotka-
nia konsultacyjne, w których 
udział wzięli przedstawiciele 
instytucji publicznych, Rady 
Gminy, sektora gospodarcze-
go i społecznego, uczniowie 
szkół podstawowych i ponad-
podstawowych oraz zaintere-

sowani mieszkańcy.
Na spotkaniach przedstawione zostały wyniki przepro-

wadzonej diagnozy Gminy Kamienica, propozycja granic 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zebrani 
zapoznani zostali również z założeniami Regulaminu Komi-
tetu Rewitalizacji. Mieli jeszcze możliwość złożenia uwag 
i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania klu-
czowych problemów, koniecznych do rozwiązania w procesie 
rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów. 

Ważnym punktem spotkań była dyskusja z mieszkańcami 
na temat kluczowych projektów i przedsięwzięć rewitaliza-
cyjnych, planowanych do realizacji w wyznaczonych obsza-
rach rewitalizacji.  S.F.

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica na lata 
2016 - 2023”.

Coraz bliżej uchwalenia Gminnego Programu 
rewitalizacji
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26 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Kamieni-
ca doszło do spotkania z przedstawicielami obwodu 
Winnickiego z Ukrainy, rejonu Illinieckiego na czele 
z przedstawicielem rządu (starostą) Andriejem Ły-
sakiem. Naszą gminę reprezentował wójt gminy dr 
Władysław Sadowski oraz delegacja Rady Gminy 
na czele z Eugeniuszem Rutką (przewodniczącym).  

W czasie spotkania doszło do wręczenia podręczników 
do nauki języka polskiego. Przekazano 80 kompletów pod-
ręczników do klasy 2 i 3. Koszty zakupu podręczników 
sfinansowały gminy partnerskie Kamienica i Komorniki 
k. Poznania, a zakup książek koordynował Paweł Talar - 
dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Szczawie. Podręczniki zostały przekazane na ręce dyrek-
tora szkoły Siergieja Zagorodniego. 

Decyzję dotyczącą tej inicjatywy podjęto podczas tego-
rocznej Spartakiady Młodzieży, w której gościnnie wystą-
pili młodzi z Winnicy.

W drugiej części spotkania wśród poruszonych tematów 
nie zabrakło kwestii polityki historycznej, wzajemnego 
postrzegania naszych narodów, rozmów o konf likcie ro-
syjsko - ukraińskim oraz mniejszości narodowej Polaków 
w tamtej części Ukrainy. Podjęto także wstępne rozmowy 

na temat potencjalnej współpracy rejonu Illinieckiego z 
gminą Kamienica. Nasi goście wyrazili także chęć do pod-
jęcia współpracy z nasza gminą, jak wskazywali, chcieliby 
na tej podstawie uczyć się od nas samorządności i korzy-
stać z dobrych praktyk 25 lat wolnej samorządnej Polski. 
Stwierdzili, że dla Ukrainy właśnie nadszedł czas decen-
tralizacji i przystosowania swojego systemu samorządo-
wego do wzorców zachodnich. Nasi przedstawiciele wy-
rażali aprobatę dla prowadzonych przemian w ukraińskim 
systemie politycznym, gospodarczym i społecznym.  (red)

Wizyta gości z Ukrainy

DziŚ i JUtro W kamieniCy



25 października br. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy od-
była się XVII Sesja Rady Gminy 
Kamienica.

Rada po przyjęciu porządku obrad 
i protokołu z poprzedniej sesji wyra-
ziła zgodę na dokonanie zmian w bu-
dżecie Gminy Kamienica na 2016 rok 
oraz zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Kamienica na lata 
2016 - 2019.

Na sesji radni podjęli m.in.:
- Uchwałę w  sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości, w  której ustalono na-
stępujące roczne stawki podatku od 
nieruchomości:

1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 
powierzchni;

2) pod wodami powierzchniowy-
mi stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i  zbior-
ników sztucznych - 3,60 zł od 1 ha 
powierzchni;

3) pozostałych, w  tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publiczne-
go - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni;

4) niezabudowanych objętych ob-
szarem rewitalizacji, o którym mowa 
w  ustawie z  9 października 2015 
r., o  rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) 
i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przezna-
czenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o  przezna-
czeniu mieszanym obejmującym wy-
łącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w od-
niesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoń-
czono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego - 0,15 zł od 1 m2 

powierzchni;
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części za-
jętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 14,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym materiałem siew-
nym - 8,00 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, zaję-
tych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń - 4,00 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej;

5) pozostałych:
a) letniskowych - 6,00 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej;
b) innych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego - 3,50 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt. 3 i  ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2017 roku.

- Uchwałę w sprawie zwolnień w po-
datku od nieruchomości, w której za-
warto, że zwalnia się z  podatku od 
nieruchomości:

1. Grunty, budynki lub ich części za-
jęte na działalność w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej,

2. Grunty, budynki lub ich czę-
ści zajęte na działalność w  zakresie 
ochrony porządku i  bezpieczeństwa 
publicznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2017 roku.  S.F.

z sesji rady Gminy
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Wczoraj i dziś kamienicy
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Od ilu lat jest Pan myśliwym i od kiedy pełni Pan funkcję 
prezesa Koła Łowieckiego Gorce?
- Jestem myśliwym od 33 lat, a funkcję prezesa koła pełnię 
od roku 1996.

Koło Łowieckie Gorce obchodziło w październiku br. 70-le-
cie istnienia. Jakie były jego początki?
- Koło powstało w 1946 r. jako pierwsze w powiecie lima-
nowskim. Jeszcze nie przebrzmiały echa II wojny światowej, 
a w Gorcach trwały walki oddziałów partyzanckich z władzą 
komunistyczną, gdy grupa przedwojennych myśliwych uda-
ła się do powiatu w celu zarejestrowania Koła Łowieckiego 
w Kamienicy. Myśliwymi, którzy założyli Koło, byli: Wojciech 
Franczyk, Wojciech Bieniek, Józef Franczyk, Wojciech Faron, 
Piotr Majchrzak, Jan Majchrzak, Piotr Karabin, Jan Sopata, 
Franciszek Kurzeja, Józef Ostrowski, Józef Kuziel, Florian 
Rusnarczyk, Andrzej Florek, Józef Marek, Jan Świnka, Mar-
cin Bieniek. Byli to przeważnie rolnicy z okolicznych wsi. 
Nazwę Koła przyjęto od pasma górskiego Gorce, u podnóża 
którego leży Kamienica. Od samego początku działalności 
Koło angażowało się w zagospodarowanie obwodów łowiec-
kich oraz w walkę z kłusownictwem i wnykarstwem, co było 
powszechne w okresie powojennym. W trakcie kolejnych lat 
kolejne zarządy i koledzy myśliwi pracowali wytrwale nad za-
gospodarowaniem łowisk, a szczególnie nad poprawą warun-
ków bytowania zwierzyny oraz zwiększeniem jej liczebności. 

W 1969 r. sprowadzono bażanty na tereny naszych 
obwodów, pomimo trudnych warunków terenowych 
i ostrych zim przedsięwzięcie to powiodło się. Przez 
cały czas działalności Koła myśliwi starali się anga-
żować w budowę urządzeń łowieckich, powstawały 
kolejne paśniki, podsypy, a wysoko w górach maga-
zyno - paśniki. W 1996 r. Koło obchodziło jubileusz 
50-lecia i z tej okazji został ufundowany i poświęco-
ny sztandar Koła oraz wydana kronika, która to rok 
po roku przedstawia historię i działalność naszego 
Koła. W dalszym ciągu członkowie Koła angażują 
się w budowę urządzeń łowieckich oraz poprawę wa-
runków bytowania zwierzyny. W roku jubileuszo-
wym 60-lecia Koło buduje dwie woliery do hodowli 

bażantów, które służą do dziś. Koło wypuszcza na łowisko 
co roku około 100 szt. bażantów. 

A  obecnie ilu liczy myśliwych i czym zajmuje się wasze 
Koło? 
- Obecnie Koło liczy 43 członków oraz ma jednego kandy-
data na stażu. Gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich 
o łącznej powierzchni 7400 ha. Nasze obwody położone są 
w górzystym terenie, co wymaga intensywnego dokarmiania 
w okresie zimowym. W znacznej części karma dla zwierzyny 
stanowi darowiznę od myśliwych, resztę Koło zakupuje z wła-
snych środków finansowych. Co roku wywozimy w łowisko 3 
tony soli. Podejmujemy bardzo intensywne działania w celu 
zwalczania kłusownictwa i wnykarstwa. Kilka razy w roku 
organizowane są akcje zbierania wnyków, których liczba nie-
jednokrotnie przekracza 100 szt. Koło nasze współpracuje 
ściśle z władzami Gminy i Nadleśnictwem Limanowa oraz 
Gorczańskim Parkiem Narodowym. Nie pozostaje też obo-
jętne w dbałości o wizerunek i pozycje Polskiego Związku 
Łowieckiego w oczach społeczeństwa gminy. Dowodem na 
to jest uczestnictwo pocztu sztandarowego w licznych uro-
czystościach religijnych i społecznych.

Jaki teren obejmuje działalność Koła Łowieckiego Gorce? 
- Nasze obwody łowieckie obejmują tereny naszej gminy, 
a granice obwodów, bo dzierżawimy dwa obwody łowieckie 
nr 200 i 202, biegną dokładnie granicami naszej gminy. 

„W służbie 
mieszkańcom” 
– rozmowa z mieczysławem maj-
chrzakiem, prezesem koła Ło-
wieckiego „Gorce” z kamienicy

rozmoWa z ...
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Co to jest obwód łowiecki?
 - Tak się nazywają tereny, na których 

prowadzą gospodarkę łowiecką koła ło-
wieckie. Obwód łowiecki zgodnie z pra-
wem łowieckim stanowi obszar gruntów 
o ciągłej powierzchni zamkniętej jego 
granicami, nie mniejszy niż trzy tysią-
ce hektarów, na którym istnieją warunki 
do prowadzenia łowiectwa. Obwody ło-
wieckie dzielą się na obwody leśne i ob-
wody polne. Obwód łowiecki leśny to 
obszar, w którym grunty leśne stanowią 
40 procent ogólnej powierzchni tego ob-
szaru, natomiast obwód łowiecki polny 
to obszar, w którym grunty leśne stano-
wią mniej niż 40 procent powierzchni 
tego obszaru. Jeżeli już jesteśmy przy 
temacie obwodów łowieckich, to dla lep-
szego zrozumienia chciałbym ten temat 
przedstawić obrazowo: Cała Polska po-
dzielona jest na obwody łowieckie. Ob-
wody łowieckie wydzierżawia się kołom 
łowieckim Polskiego Związku Łowiec-
kiego na okres nie krótszy niż 10 lat. 
Po upływie tego okresu dotychczaso-
wemu dzierżawcy przysługuje pierw-
szeństwo w zawarciu umowy dzierża-
wy na dalszy okres. Za dzierżawione 
przez koła łowieckie obwody płaci się 
czynsz dzierżawny, wysokość tego czyn-
szu zostaje ustalana w zależności od tak 
zwanej kategorii obwodu łowieckiego - 
mnożąc ilość hektarów obszaru dzier-
żawionego obwodu łowieckiego przez 
równowartość pieniężną żyta, stosu-
jąc wskaźnik przeliczeniowy, który nie 
może być niższy niż 0,07 kwintala żyta 
za 1 hektar obwodu. Chciałbym rów-
nież wyjaśnić zasady kategoryzacji ob-
wodów łowieckich. Określa je w drodze 
rozporządzenia Minister Ochrony Śro-
dowiska w porozumieniu z Ministrem 
Rolnictwa, zasięgając opinii Polskiego 
Związku Łowieckiego. Przy kategory-
zacji obwodów łowieckich uwzględnia 
się liczebność poszczególnych gatun-
ków zwierzyny w określonych środowi-
skach jej bytowania, rodzaj i wielkość 
jej pozyskania oraz nasilenie czynników 
antropogenicznych. 

Koła łowieckie płacą czynsz dzier-
żawny do gminy, jeżeli jest to obwód 
łowiecki polny i  do nadleśnictwa, je-
żeli jest to obwód leśny. Mam nadzie-
ję, że wyjaśniłem czytelnikom sprawy 
związane z obwodami łowieckimi i ich 
dzierżawą.

Jak można zostać myśliwym?
- Członkiem Polskiego Związku Ło-
wieckiego może zostać osoba pełnolet-
nia, która korzysta z pełni praw publicz-
nych i nie była karana za przestępstwa 

wymienione w prawie łowieckim, np. 
kłusownictwo oraz nabyła uprawnie-
nia do wykonywania polowania i złoży-
ła deklaracje członkowską oraz uiściła 
wpisowe.

Osoba ubiegająca się o nabycie pod-
stawowych uprawnień do wykonywa-
nia polowania składa wniosek o przy-
jęcie na staż w zarządzie koła, który go 
rozpatruje. Zarząd po pozytywnym roz-
patrzeniu wniosku powiadamia właści-
wy zarząd okręgowy o przyjęciu na staż, 
przedkładając kopie wniosku oraz sto-
sowną uchwałę zarządu koła łowieckie-
go. Staż rozpoczyna się z dniem doko-
nania rejestracji wniosku przez zarząd 
okręgowy. Staż trwa jeden rok, pod-
czas którego kandydat pod okiem wy-
znaczonego przez zarząd koła opiekuna 
poznaje tajniki łowiectwa, gospodarki 
łowieckiej zwyczaje i  tradycje łowiec-
twa, gwarę łowiecką oraz zapoznaje się 
z przepisami prawa łowieckiego, prze-
pisami dotyczącymi zasad wykonywa-
nia polowania, poznaje biologię wszyst-
kich zwierząt łownych oraz zapoznaje 
się ze statutem Polskiego Związku Ło-
wieckiego i Koła Łowieckiego. Kandy-
dat ma obowiązek uczestniczenia w po-
lowaniach zbiorowych organizowanych 
przez koło, jak również w polowaniach 
indywidualnych. Po odbyciu stażu z wy-
nikiem pozytywnym zarząd koła kie-
ruje kandydata na kurs organizowany 
przez zarząd okręgowy, który trwa prze-
ważnie pięć dni. Po zakończeniu kursu 
kandydat zdaje trzy egzaminy przed ko-
misją powołaną przez zarząd okręgowy. 
Pierwszym egzaminem są testy i jeżeli 
kandydat zda je pozytywnie, przystę-
puje do egzaminu strzeleckiego, który 
odbywa się na strzelnicy myśliwskiej 
w Krynicy. Ostatnim egzaminem jest 
egzamin ustny, który kończy staż kan-
dydacki. Następnie należy złożyć wnio-
sek do zarządu okręgowego i uiścić wpi-
sowe. Po przyjęciu kandydata w poczet 
członków Polskiego Związku Łowiec-
kiego, którego dokonuje zarząd okrę-
gowy, myśliwy składa podanie o przy-
jęcie do koła, które rozpatruje zarząd 
koła. Gdy podanie zostanie rozpatrzone 
pozytywnie, a kandydat na myśliwego 
opłaci wpisowe u skarbnika koła, sta-
je się pełnoprawnym członkiem koła. 
Jak Pan widzi, nie jest tak prosto zostać 
myśliwym, po prostu trzeba posiąść 
ogrom wiedzy łowieckiej, aby przejść 
wszystkie egzaminy z wynikiem pozy-
tywnym. Nadmienię tu jeszcze, że są 
to uprawnienia podstawowe, natomiast 
żeby móc polować na samce zwierzy-
ny płowej, trzeba uzyskać drugi stopień 

uprawnień łowieckich. Są to tak zwa-
ne uprawnienia selekcjonerskie, których 
uzyskanie wymaga dodatkowych kur-
sów i egzaminów.

Jakie są zasady polowań? 
- Zasady polowań reguluje Rozporzą-
dzenie Ministra Ochrony Środowiska 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa opra-
cowane wspólnie z Polskim Związkiem 
Łowieckim. Określa ono szczegółowe 
zasady i warunki wykonywania polo-
wań: Polowanie powinno odbywać się 
zgodnie z  przepisami prawa, a  także 
z zasadami etyki, tradycji i zwyczajów 
łowieckich. Określenie ilości, rodza-
ju i  jakości zwierzyny, przeznaczonej 
do pozyskania, podczas wykonywania 
polowania następuje na podstawie za-
twierdzonego rocznego planu łowiec-
kiego. Podczas wykonywania polowania 
myśliwy zobowiązany jest mieć Legity-
mację Polskiego Związku Łowieckiego 
i pozwolenie na broń myśliwską. Do wy-
konywania polowania nie używa się pi-
stoletów i rewolwerów, wojskowej broni 
strzeleckiej, broni automatycznej i pół-
automatycznej z magazynkiem, w któ-
rym mieszczą się więcej niż dwa naboje, 
celowników noktowizyjnych, termowi-
zyjnych i  laserowych, wojskowej amu-
nicji strzeleckiej i amunicji specjalnej.
Przy wykonywaniu polowania należy 
stosować następujące zasady: polowa-
nie z psami lub naganką może odbywać 
się w okresie od pierwszej soboty przed 
pierwszym października do pierwszej 
niedzieli po 15 stycznia (z wyjątkiem 
polowania na ptactwo łowne oraz do po-
szukiwania postrzałka z psami na oto-
ku). Myśliwy powinien poszukiwać, 
dochodzić i uśmiercać ranną zwierzy-
nę możliwie szybko. Polowanie na ptac-
two może odbywać się pod warunkiem 
używania, ułożonego w tym celu psa - 
z  tym, że jeden pies powinien przypa-
dać na nie więcej niż trzech myśliwych. 
Polowanie na zwierzynę grubą może od-
bywać się pod warunkiem zapewnienia 
udziału co najmniej jednego psa ułożo-
nego do poszukiwania postrzałków. Po-
lowanie na zające może odbywać się wy-
łącznie jako zbiorowe przez naganianie 
zwierzyny przez nagankę w kierunku co 
najmniej sześciu myśliwych.

Podczas polowania nie strzela się 
do: łani licówki (łania licówka to łania, 
prowadząca stado jeleni, inaczej prze-
wodniczka); zwierzyny przy paśnikach, 
lizawkach, pasach zaporowych oraz 
punktach stałego dokarmiania, z wyjąt-
kiem polowań przy nęciskach na dziki, 
lisy, kuny, tchórze i borsuki; zwierzyny 
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z pojazdów mechanicznych i konnych oraz łodzi o napędzie 
mechanicznym; zwierzyny znajdującej się w terenie odkry-
tym na szczytach wzniesień; zwierzyny na ogrodzonych po-
letkach żerowych w okresie wegetacji uprawianych na nich 
roślin i w czasie udostępniania ich zwierzynie; ptactwa nie 
będącego w locie z wyjątkiem jarząbków, czapli i dzikich gęsi; 
zajęcy będących w bezruchu na terenie polnym; zwierzyny 
znajdującej się bliżej niż dwieście metrów od pracujących ma-
szyn rolniczych.

Są to ogólne zasady wykonywania polowania, bo nie sposób 
o wszystkim szczegółowo opowiedzieć. 

A jakie są rodzaje polowań?
Rozróżniany dwa sposoby polowań – polowanie zbiorowe 
i indywidualne.

Polowanie zbiorowe - jest wykonywane z udziałem co naj-
mniej dwóch myśliwych współdziałających ze sobą, zorga-
nizowane przez zarząd koła. Nie może trwać dłużej niż od 
wschodu do zachodu słońca. Prowadzący polowanie jest od-
powiedzialny za jego przeprowadzenie, zgodnie z przepisami 
oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo uczestni-
kom i otoczeniu. Przeprowadza je w sposób niepowodujący 
szkód w uprawach. Ponadto sporządza listę myśliwych i nagan-
ki, sprawdza myśliwych, czy posiadają dokumenty uprawniają-
ce do udziału w polowaniu (pozwolenie na broń, legitymacje 
PZŁ), informuje, jaka zwierzyna jest przewidziana do odstrza-
łu i komu powierzono apteczkę oraz omawia przewidziane sy-
gnały i obowiązujące zasady bezpieczeństwa ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków terenowych i atmosferycznych. 
Myśliwy, udający się na miejsce zbiórki uczestników polo-
wania, nie strzela do napotkanej zwierzyny, jeżeli ma nawet 
upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego.

Do wykonywania polowania indywidualnego myśliwy musi 
posiadać tak zwane upoważnienie do wykonywania polowa-
nia indywidualnego, które wydaje łowczy koła. Jest to druk 
ścisłego zarachowania, w którym wpisuje się imię i nazwisko 
myśliwego, adres zamieszkania, numer obwodu oraz gatunek 
i ilość zwierzyny, którą myśliwy może odstrzelić. 

Przed przystąpieniem do polowania myśliwy musi się wpi-
sać do tak zwanej książki ewidencji pobytu myśliwych na po-
lowaniu indywidualnym, podając godzinę rozpoczęcia polo-
wania oraz przybliżony czas jego zakończenia. W przypadku 
odstrzelenia zwierzyny myśliwy jest zobowiązany powiadomić 
niezwłocznie o tym łowczego koła, który odnotowuje ten fakt 
w/w książce oraz w rejestrze pozyskania zwierzyny. Myśli-
wy powinien zagospodarować pozyskaną zwierzynę, zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w upoważnieniu, tj. odstawić 
do punktu skupu lub, jeżeli bierze ją na użytek własny, musi 
ją zważyć komisyjnie i należną kwotę wpłacić do kasy koła 
u skarbnika.

Jakie są terminy polowań na poszczególne gatunki zwie-
rzyny łownej? 
- Jeżeli chodzi o  terminy polowań, są one ściśle powiązane 
z okresem ochronnym, przypadającym na poszczególne ga-
tunki zwierzyny w zależności od ich biologii, tj. okresu godo-
wego, długości ciąży, wykotów oraz okresu laktacji (karmienia 
młodych), a u samców zwierzyny płowej okresem zrzucania 
poroża oraz jego wzrostem i wytarciem. Aby było to bardziej 
zrozumiałe, przedstawię to na przykładzie sarny.

Dojrzałość płciowa sarna osiąga w wieku 14 miesięcy. Okres 
rozrodu (rui - bo tak w gwarze łowieckiej nazywa się ten okres) 
przypada na przełom lipca i sierpnia, a ciąża trwa 10 miesię-
cy (ale przez okres 4,5 miesiąca jest to tak zwana ciąża utajo-
na). Natura reguluje tak biologią sarny, aby chronić gatunek 
przed zniszczeniem, bowiem gdyby wykocenie saren zapłod-
nionych w lecie nastąpiło w grudniu, byt koźląt byłby zagro-
żony wskutek warunków klimatycznych. W związku z  tym 
od lipca ciąża nie rozwija się z powodu braku w organizmie 
odpowiednich hormonów. Dopiero od połowy stycznia na-
stępuje rozwój ciąży. Wykoty mają miejsce pod koniec maja 
i z początkiem czerwca, a okres laktacji (karmienia) trwa do 
końca września. Jak widać dokładnie na podstawie całego cy-
klu rozrodczego, okres polowań na sarny (kozy) rozpoczyna 
się z dniem 1 października i trwa do 15 stycznia. Inaczej jest 
w przypadku samców sarny, zwanych w gwarze łowieckiej 

Założyciele Koła Łowieckiego Gorce

rozmoWa z ...



wrzesień – listopad 2016 Gorczańskie Wieści 13

kozłami bądź rogaczami. Kozioł zrzu-
ca poroże corocznie późną jesienią, po 
czym rozpoczyna się jego nowe wzra-
stanie. Wzrost nowego poroża trwa od 4 
do 4,5 miesięcy, w tym czasie poroże jest 
pokryte skórą o pluszowej powierzchni 
zwanej scypułem. Na przełomie marca 
i kwietnia następuje zakończenie wzro-
stu poroża (parostków). Scypuł wysy-
cha, a przez wycieranie poroża o drze-
wa i krzewy zostaje zerwany. Proces ten 
trwa jedną dobę, natomiast wycieranie 
trwa do początku maja - w tym okresie 
parostki nabierają odpowiedniej barwy. 
Dlatego zważywszy na powyższe oko-
liczności związane z rzucaniem i wzro-
stem poroża okres polowań na kozły roz-
poczyna się z dniem 15 maja, a kończy 
się 30 września W związku z biologią 
poszczególnych gatunków zwierząt łow-
nych został opracowany okres ochron-
ny dla nich oraz okres polowań na nie.

Czy obecnie często spotykacie się 
z przypadkami kłusownictwa?
- Kłusownictwo łowieckie to bezprawne 
zabijanie, chwytanie lub ściganie zwie-
rzyny. Pojęcie to w sposób szczegółowy 
określają przepisy prawa łowieckiego. 
Do kłusownictwa łowieckiego zalicza 
się w Polsce między innymi: polowanie 
bez przynależności do Polskiego Związ-
ku Łowieckiego, bez pozwolenia na broń 
oraz pozyskiwanie zwierzyny za pomo-
cą wnyków, sideł itp.

Leśni przestępcy doskonale znają 
zwyczaje swoich ofiar i skrzętnie to wy-
korzystują, przeważnie ustawiają wny-
ki na tzw. przesmykach, czyli ścieżkach 
regularnie uczęszczanych przez zwie-
rzynę. Zwierzę wpada wtedy w sidła, 
zaczepiając łbem lub nogą, po czym gi-
nie w strasznych męczarniach, walcząc 
o  życie przez kilka dni. Zwierzęta te 
„płaczą” i wyją jak oszalałe, ale nie tyl-
ko z bólu, bo ból jest mniejszy od stra-
chu. Za kłusownictwo grozi kara nawet 
do pięciu lat pozbawienia wolności. Pa-
nuje jednak powszechna opinia mająca 
być swoistym usprawiedliwieniem, że 
do tego procederu popycha ludzi bie-
da, a niekiedy także rodzinna tradycja. 
Osobnym problemem jest zjawisko wa-
łęsających się psów i kotów, które w ol-
brzymiej mierze zagrażają zwierzętom 
dziko żyjącym. Jeżeli chodzi o kłusow-
nictwo na terenach naszych obwodów, 
a zarazem gminy - muszę stwierdzić, 
że problem ten nie należy do rzadko-
ści - spotykamy się z  przypadkami 
kłusownictwa z nielegalną bronią pal-
ną, jak i  z  przypadkami wnykarstwa. 
Wnykarze to ludzie bez sumienia. Koło 

nasze prowadzi intensywne działania 
na rzecz ich eliminowania, organizując 
kilka razy do roku akcje zbierania wny-
ków i sideł - podczas jednego wyjazdu 
w łowisko zbieramy średnio od 30 do 
80 szt. wnyków i sideł. Organizujemy 
również patrole, których zadaniem jest 
ograniczenie procederu kłusownictwa 
z bronią palną. Problem ten spędza nam 
niejednokrotnie sen z oczu, zwłaszcza 
w przypadku stawiania sideł i wnyków, 
bo przypomina przysłowiową walkę 
z wiatrakami. Ale jesteśmy od tego, żeby 
z tymi problemami walczyć skutecznie, 
co też czynimy. Jak już wcześniej wspo-
mniałem, niemałym problemem są psy 
puszczane samopas. Być może właści-
ciele nie zdają sobie sprawy, jakie szko-
dy - zwłaszcza w zwierzynie drobnej 
i okresie rozrodczym - czynią ich pupile. 
Zgodnie z prawem łowieckim właściciel 
psa w przypadku wychodzenia z nim do 
lasu bądź w pola ma obowiązek trzyma-
nia go na smyczy, my jednak takie przy-
padki spotykamy sporadycznie. 

Skąd koło bierze środki finansowe na 
działalność statutową koła i na co je 
wydaje?
- Zacznę od tego, że koło jest zrzesze-
niem osób fizycznych, mających upraw-
nienia do wykonywania polowania i bę-
dące jednocześnie członkiem zrzeszenia 
Polskiego Związku Łowieckiego. Koło 
posiada osobowość prawną i ponosi od-
powiedzialność za swoje zobowiązania. 
Posiada NIP, regon i jest wpisane do re-
jestru kół prowadzonego przez zarząd 
okręgowy Polskiego Związku Łowiec-
kiego. Głównymi środkami finansowy-
mi, którymi dysponuje koło, są: składki 
członkowskie koła oraz środki pienięż-
ne pozyskiwane z punktów skupu dzi-
czyzny za sprzedaną zwierzynę oraz 
od myśliwych, którzy biorą odstrzelo-
ną zwierzynę na użytek własny. Są to 
praktycznie jedyne przychody finanso-
we, którymi dysponuje koło. 

Większość środków, którymi dyspo-
nuje koło w danym roku, wydaje się na 
ogólnie mówiąc tak zwaną gospodar-
kę łowiecką, tj. dokarmianie zwierzyny 
w okresie zimowym, budowę urządzeń 
łowieckich, poprawę warunków byto-
wania zwierzyny, zakup soli, a  w  na-
szym przypadku też na hodowlę bażan-
ta. W tym roku sprowadziliśmy w nasze 
łowiska kuropatwę w celu zasilenia ro-
dzimej populacji, kupując z hodowli 100 
szt., za które Koło zapłaciło 3 tys. zł.

Koła wypłaca też z  własnych fun-
duszy odszkodowania łowieckie rolni-
kom, przeznaczamy też środki na walkę 

z kłusownictwem oraz na inną statuto-
wą działalność Koła. 

W ostatnich dwóch latach w naszej 
okolicy pojawiły się wilki. Czy stano-
wią one dzisiaj duży problem? 

Wilk jest zwierzęciem łownym, pod-
legającym całkowitej ochronie gatun-
kowej od roku 1998. Populacja wilka 
w Polsce stale rośnie i wynosi według 
różnych szacunków około 1600 osobni-
ków. My, myśliwi, twierdzimy, że jest ich 
znacznie więcej. Populacja ta jest naj-
wyższa od zakończenia II wojny świa-
towej, więc jak widać, wilk w Polsce ma 
się bardzo dobrze. Z  natury wilk nie 
powinien atakować człowieka, co nie 
znaczy, że tak nie jest i nigdy nie moż-
na tego przewidzieć, a  na to pytanie 
nie można odpowiedzieć jednoznacz-
nie, o czym świadczą przypadki, które 
mają miejsce w Polsce. Przyczyną ataku 
może być ochrona terytorium szczeniąt, 
choroba, głód. Dlatego nigdy nie można 
kompletnie lekceważyć wilka, negować 
jego zagrożenia wobec ludzi, bo nigdy 
nie wiadomo, jak się zachowa agresywna 
głodna wataha, gdy znajdziemy się na jej 
terytorium. Wilk to silne i niebezpiecz-
ne dzikie zwierzę. Dzienne zapotrzebo-
wanie na pokarm to 5-7 kg mięsa. Nie 
chciałbym być zrozumiany w ten spo-
sób, że straszę wilkiem, po prostu zale-
całbym szczególną ostrożność przy spo-
tkaniu z nim.

Co chciałby Pan jeszcze przekazać na-
szym czytelnikom?
- Przede wszystkim chciałbym z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia oraz Nadchodzącego Nowego Roku 
przekazać najserdeczniejsze życzenia, 
zdrowych spokojnych Świąt spędzonych 
w gronie rodzinnym oraz szczęśliwego 
Nowego Roku. Aby Nowy Rok 2017 był 
pod każdym względem lepszy od mija-
jącego. Abyśmy mniej zabiegali o dobra 
materialne, by było więcej zgody i miło-
ści w naszej gminie, parafii, osiedlach, 
sąsiedztwie i   rodzinach. Abyśmy oka-
zywali więcej miłosierdzia naszym bliź-
nim, by było mniej zakłamania i  obłudy, 
a więcej prawdy i poszanowania dru-
giego człowieka. Bo przecież w oczach 
Boga jesteśmy wszyscy braćmi i siostra-
mi. Tego wszystkiego życzę wszystkim 
Czytelnikom GW, wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy oraz wszystkim 
członkom Koła Łowieckiego GORCE 
w Kamienicy i ich rodzinom.

Dziękuję za rozmowę.

M. Marek
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Od 18 października 2016 r. rolni-
cy posiadający zwierzęta gospo-
darskie muszą stosować się do 
nowych zasad. Nowe regulacje do-
tyczą zwłaszcza posiadaczy trzo-
dy chlewnej. Mają one na celu za-
pobieganie rozprzestrzenianiu się 
chorób zakaźnych wśród zwierząt. 
Poniżej prezentujemy najważniejsze 
zmiany.

 1. Zgodnie z nowymi przepisami numer 
identyfikacyjny świni - jest numerem sie-
dziby stada, w której zwierzę się urodziło, 
albo innej siedziby stada, w której zwierzę 
przebywało powyżej 30 dni.

2. Posiadacz trzody chlewnej zobowiąza-
ny jest oznakować należące do niego zwie-
rzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. 
Oznakowania dokonuje się przez założenie 
na lewą małżowinę uszną kolczyka z nu-
merem identyfikacyjnym. 

3. W przypadku opuszczenia przez świ-
nię siedziby stada urodzenia przed upły-
wem 30 dni od dnia urodzenia - rolnik 
zobowiązany jest oznakować świnię kol-
czykiem przed dniem opuszczenia przez 
to zwierzę siedziby stada. 

4. W  przypadku, gdy świnia została 
przemieszczona do siedziby stada innej 
niż siedziba stada urodzenia i przebywa 
w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni 
jest zobowiązany dodatkowo oznakować 
to zwierzę przez wytatuowanie numeru 
identyfikacyjnego zgodnego z numerem 
siedziby stada, w której zwierzę przebywa 
powyżej 30 dni.

5. W terminie 7 dni od dnia oznakowa-
nia świni należy zgłosić Kierownikowi 
Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie 
zwierzęcia, podając liczbę oznakowanych 

zwierząt.
6. W przypadku utraty kolczyka, tak-

że elektronicznego, posiadacz zwierzęcia 
gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) 
zobowiązany jest oznakować zwierzę du-
plikatem kolczyka albo duplikatem kolczy-
ka zawierającym elektroniczny identyfika-
tor w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
tego duplikatu. Te same zasady obowiązu-
ją w przypadku utraty duplikatu kolczyka. 
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego od-
powiada za jego prawidłowe oznakowanie.

7. Posiadacz trzody chlewnej zobowiąza-
ny jest zgłosić Kierownikowi Biura Powia-
towego ARiMR zmianę liczebności stada 
świń w terminie 7 dni od dnia następują-
cych zdarzeń:
•	  zwiększenia lub zmniejszenia liczebno-

ści stada, z wyjątkiem urodzenia, przy-
wozu z  państw trzecich albo państw 
członkowskich,
•	  uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które 
przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsce 
pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia. 

8. W przypadku zagrożenia wystąpienia 
lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby 
zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiąz-
kowi zwalczania i zostanie określony ob-
szar zapowietrzony, zagrożony lub inny ob-
szar podlegający ograniczeniom, posiadacz 
świń zobowiązany jest zgłosić Kierowni-
kowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę 
stanu stada świń w terminie 24 godzin od 
dnia następujących zdarzeń:
•	  zwiększenia lub zmniejszenia liczebno-

ści stada,
•	  uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które 

przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsce 
pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia. 

9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego 
(bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest 
do dokonania spisu zwierząt przebywają-
cych w siedzibie stada - co najmniej raz 
na dwanaście miesięcy, nie później jednak 
niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas 
spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych 
zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje 
Kierownikowi Biura Powiatowego w ter-
minie 7 dni od dnia dokonania tego spisu 
i umieszcza w księgach rejestracji.

10. Aby nadać numer w Rejestrze zwie-
rząt gospodarskich oznakowanych, pro-
wadzonym przez ARiMR, należy zgłosić 
Kierownikowi Biura Powiatowego siedzi-
bę stada, miejsce prowadzenia działalności 
nadzorowanej przez Inspekcję Weteryna-
ryjną. Obowiązek ten spoczywa na:
•	  posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
•	   podmiocie prowadzącym miejsce gro-

madzenia zwierząt,
•	   podmiocie prowadzącym działalność 

nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, 
pokazów i konkursów zwierząt,
•	  podmiocie prowadzącym działalność 

nadzorowaną w zakresie obrotu zwie-
rzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub 
skupu zwierząt,
•	  podmiocie prowadzącym rzeźnię,
•	  podmiocie prowadzącym zakład prze-

twórczy lub spalarnię. 

Zgłoszenia należy dokonać: 
nie później niż w dniu:
•	  wprowadzenia pierwszego zwierzęcia 

gospodarskiego do siedziby stada lub 
miejsca gromadzenia zwierząt
•	  uboju pierwszego zwierzęcia 

gospodarskiego,
•	  unieszkodliwienia zwłok zwie-

rzęcia gospodarskiego w  zakła-
dzie przetwórczym lub spalarni. 
w terminie 14 dni od dnia:
•	  wydania decyzji powiatowego lekarza 

weterynarii o nadaniu weterynaryjne-
go numeru identyfikacyjnego podmio-
towi prowadzącemu działalność w za-
kresie organizowania targów, wystaw, 
pokazów lub konkursów zwierząt,
•	  wydania decyzji stwierdzającej speł-

nianie wymagań weterynaryjnych dla 
prowadzenia działalności w  zakre-
sie obrotu zwierzętami, pośrednictwa 
w tym obrocie lub skupu zwierząt.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 września 
2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uła-
twienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz. U. 2016 poz. 1605).  (red)

Zmieniły się przepisy dot. identyfikacji i rejestracji zwierząt

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników - Adam 
Sekściński - podpisał 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubez-
pieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczę-
śliwych wypadków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Umowa 
obowiązuje od 14. 10. 2016 r. do 13. 10. 2017 r. Finansuje ją Fundusz Składkowy.

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku 
życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami 
lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadcze-
niami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub 
opiekunów prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wypadku, pod-
lega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem 
emerytalno - rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i ma-
cierzyńskim).  (red)

Grupowe ubezpieczenie dzieci rolników                      

14 Gorczańskie Wieści wrzesień – listopad 2016
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Dla rolników

Sukcesy kGW z zalesia 

10 września 2016 r. w Łukowicy od-
był się XVI Powiatowy Przegląd Do-
robku Artystycznego i Kulinarne-
go Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu 
Limanowskiego. 

Do udziału w przeglądzie zgłoszonych 
zostało 6 KGW z powiatu limanowskiego, 
w tym Koło Gospodyń Wiejskich z Zale-
sia, reprezentujące naszą gminę. Organi-
zatorzy przygotowali w ramach przeglądu 
cztery konkursy, spośród których, zgod-
nie z regulaminem, każde KGW musiało 
wziąć udział w trzech: potrawa regional-
na (obowiązkowo), rękodzieło artystyczne 
(obowiązkowo), pieśń ludowa lub scenka 
obyczajowa.

W ramach przeprowadzanych kon-
kursów KGW z Zalesia przygotowało: 
potrawę regionalną - kluski skubane z 
grochem; rękodzieło - szydełkowanie, bi-
bułkarstwo, wyszywanie gorsetu; scen-
kę obyczajową - „Przelewanie wosku”. W 
ostatecznej klasyfikacji Koło Gospodyń 
Wiejskich  z Zalesia zajęło drugie miej-
sce i zdobyło kwalifikacje do przeglądu 
wojewódzkiego.

Przegląd wojewódzki odbył się w dniach 
8 – 9 października w Jabłonce. Wystąpi-
ło w nim 12 Kół Gospodyń Wiejskich i 
Stowarzyszeń, wytypowanych z siedmiu 
powiatów województwa małopolskiego. 
KGW z Zalesia w tradycyjnej scence oby-
czajowej zajęło trzecie miejsce, w potra-
wie regionalnej również trzecie miejsce, 
zaś w konkursie rękodzieła artystyczne-
go - za wykonanie tradycyjnej chusty z 
frędzlami - drugie miejsce. W punktacji 
łącznej we wszystkich konkursach KGW 
z Zalesia otrzymało wyróżnienie oraz na-
grodę pieniężną.  (red)

kULtUra
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Pięknie zaprezentowali się arty-
ści ludowi z naszej gminy pod-
czas 42. Festiwalu Folklorystycz-
nego Limanowska Słaza, zostając 
laureatami tej artystycznej impre-
zy.

W dniach 
od 3 - 6 li-
stopada br., 
w   L i m a-
n o w s k i m 
Domu Kul-
t u r y  o d-
bywał się 
F e s t i w a l 
Fo l k l o r y-
s t y c z n y 
„Limanow-
ska Słaza”. 
Podczas 42. 
edycji festi-

walu przed komisją konkursową i pu-
blicznością wystąpiło 718 wykonawców, 
spośród których liczne grono stanowi-
li artyści ludowi z gminy Kamienica.

Występujących oceniała komisja 
w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bo-
gucka - etnomuzykolog, Benedykt Ka-
fel - etnograf, Artur Czesak - języko-
znawca oraz Marek Harbaczewski 
- choreograf.

Przedstawiciele naszej gminy zdobyli 
w poszczególnych kategoriach następu-
jące miejsca:

GAW ĘDZI A R ZE -  k ategor i a 

młodzieżowa: I miejsce - Monika Ce-
pielik z  Zasadnego; kategoria dzie-
cięca: II miejsce - Karolina Podgórni 
z Kamienicy.

GRUPY ŚPIEWACZE - kategoria 
dorosłych: I miejsce - Żeńska Grupa 
Śpiewacza GORCE z Kamienicy (Anna 
Drabik, Karolina Czerwińska, Elżbieta 
Citak, Maria Dudzik, Irena Hyrc).

Ponadto komisja zakwalif ikowała 
Grupę Śpiewaczą GORCE na 51. Ogól-
nopolski Konkurs Gawędziarzy, In-
strumentalistów, Drużbów i Starostów 
Weselnych „Sabałowe Bajania” w Buko-
winie Tatrzańskiej, który odbędzie się 
w sierpniu 2017 r. 

INSTRUMENTALIŚCI LUDOWI - 
kategoria dziecięca: I miejsce - Kacper 
Dudzik z Kamienicy.

MUZYKI LUDOWE - kategoria 
dziecięca: I miejsce - Muzyka SMYC-
KI z Kamienicy.

ZESPOŁY REGIONALNE - kate-
goria dorosłych: III miejsce - Zespół 
Regionalny GORCE, działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Kamie-
nicy za program „Z wióchom na Jana”.

W protokole konkursowym komisja 
podkreśliła duże znaczenie festiwalu 
folklorystycznego „Limanowska Sła-
za” dla aktywizacji ruchu regionalne-
go Ziemi Limanowskiej, przyznająć, że: 
Cieszy nas duża liczba uczestników, po-
jawianie się nowych, młodych wyko-
nawców i  liczny udział publiczności 
w  koncertach „Limanowskiej Słazy”. 

Zwracamy uwagę, aby bardziej zadbać 
o dopracowanie gwarowej formy tek-
stów zarówno śpiewanych, jak i mówio-
nych - poinformowała komisja. - Wie-
loletni warsztatowy charakter festiwalu 
w widoczny sposób przyczynił się do 
stale wzrastającego merytoryczno-ar-
tystycznego poziomu występujących 
grup i wszystkich wykonawców. Wy-
stępy na scenie Limanowskiego Domu 
Kultury stały się w dzisiejszym czasie 
sposobem przekazywania tradycji po-
koleniom urodzonym już w XXI wieku. 
Dzięki temu ruch folklorystyczny Po-
wiatu Limanowskiego w swojej więk-
szości jest przykładowy w skali Mało-
polski. Należy tylko mieć nadzieję, że ta 
z niemałym trudem wypracowana for-
ma prezentacji i doskonalenia warszta-
tu będzie kontynuowana.  S.F.

kultura

kULtUra

nagrodzeni 
na Limanowskiej Słazie
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nowy rok szkolny 
w ognisku muzycznym
28 września br. 80 uczniów rozpoczęło nowy rok 
szkolny w Ognisku Muzycznym, działającym przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.

Wszystkich zebranych uczniów, nauczycieli i rodziców 
przywitał dyrektor GOK - Mieczysław Marek, kierując sło-
wa zachęcające do podejmowania nowych wyzwań, zapału 
do nauki i pracy, wytrwałości w zdobywaniu umiejętności.

Cykl w ognisku zajęć trwa od października do czerwca i obejmuje 
indywidualne lekcje wokalne, gry na wybranym instrumencie oraz 
zajęcia grupowe z umuzykalnienia.  Najzdolniejsi uczniowie mają 
możliwość uczestniczenia w różnorodnych festiwalach i konkursach.
(red)

odkryj w sobie artystę
Od listopada br. w każdy piątek w godz. 14.00 – 
16.00 w Bibliotece Publicznej w Kamienicy odby-
wają się zajęcia plastyczne dla dzieci. Warto w nich 
uczestniczyć! Dostarczają wiele emocji, zabawy, 
a przede wszystkim rozwijąją talent i wyobraźnię. 
Pomagają też odkryć siebie. Nie zwlekaj, skorzy-
staj z oferty i spróbuj swoich sił w tworzeniu nie tyl-
ko pędzlem i kredkami. Przyjdź na spotkanie.  Gok

zapisz się ... 
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy ogłasza na-

bór do Zespołu Regionalnego GORCE.
Zapraszamy wszystkich tych, którzy kochają folk-

lor, taniec, muzykę i śpiew, pragną spędzić czas 
w miłej i przyjemnej atmosferze.

Zapraszamy młodzież od 17 lat  oraz dorosłych 
w każdym wieku. Chętnych prosimy o kontakt z kie-
rownikiem  organizacyjnym zespołu – Elżbietą Citak 
pod nr tel. 533 327 778 lub osobiście podczas prób 
zespołu, które odbywają się w każdy piątek o godz. 
2000, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieni-
cy (wejście od strony banku).  Gok

zasadnioki laureatem 
beskidzkiej Podkówecki

Podczas tegorocznego VI Festiwalu Zespo-
łów Regionalnych Beskidu Wyspowego Be-
skidzka Podkówecka pierwsze miejsce zajął 
Zespół Regionalny Zasadnioki. 

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że nasza 
ludowa nuta niesie się szerokim echem. 11 września 
2016 r. w Amfiteatrze Miejskim w Rabce-Zdroju od-
był się kolejny festiwal kończący tegoroczną akcję 
Odkryj Beskid Wyspowy. Oceniająca występy  ko-
misja w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka - 
etnomuzykolog, Michalina Wojtas - choreograf, Be-
nedykt Kafel - etnograf i Jan Surówka – regionalista 
dostrzegła regionalnego ducha w programie „Kozała 
mi moma gąski paś pod lasom” zaprezentowanym 
przez  nasze Zasadnioki i nagrodziła Zespół pierw-
szym miejscem.  (red)

kULtUra
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Czytamy prasę…
23 września br. uczniowie klasy 5b ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy 
stawili się w Bibliotece Publicznej, by 
podnosić swoje kompetencje czytelni-
cze. Tym razem zgłębiali tematykę po-
ruszaną w przeróżnych czasopismach. 
Po teoretycznym wstępie dotyczącym 
istoty czasopiśmiennictwa przystą-
pili do pracy i z zapałem zaczęli stu-
diować dostępne wydania. Najwięk-
sze emocje wzbudził jeden z numerów 
Gorczańskich Wieści, w którym rozpo-
znali się na fotografii upamiętniającej 
ich ślubowanie w klasie I. Potem przy-
szedł czas na podsumowanie, w trak-
cie którego wymienili się wrażeniami 
czytelniczymi i estetycznymi. 
Uczniowie stwierdzili, że ta lekcja bar-
dzo im się podobała. Jednym z głów-
nych powodów była organizacja zajęć 
w miejscu tak przyjaznym jak biblio-
teka.  M.C.

Warsztat językowy
Na progu nowego roku szkolnego 18 osobowa  grupa kamienickich gimnazjalistów (pod opieką 
mgr Renaty Janik i mgr Jolanty Łączek) wzięła udział w wyjazdowych warsztatach językowych, 
organizowanych  w ramach wymiany międzynarodowej. 

Podczas kilkudniowego pobytu w Niemczech polscy uczniowie wraz ze swoimi niemieckimi kolegami  rozwijali kompe-
tencje językowe (j. niemiecki, j. angielski), poznając kulturę sąsiadów, nawiązując nowe znajomości.  ( fal)kowy

różne
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odbyły się kolejne warsztaty

16 września 2016 r., w siedzibie Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Kamienicy odbyły się kolejne 
na terenie naszej gminy warsztaty w ramach 
projektu pn. „Świadomi i ambitni – lokalnie 
aktywni! Prelekcję na temat samorządu te-
rytorialnego wygłosił radny – Hilary Mateusz 
Majewski. W części praktycznej odbyły się 
warsztaty robienia biżuterii ze sznurka. Zo-
stały one przeprowadzone przez limanowskie 
Stowarzyszenie „Razem dla regionu”. Projekt 
ten to zadanie publiczne zlecone w ramach 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
na lata 2014-2020 r.  (red)

Spotkanie andrzejkowe kGW 

W środę, 23 listopada 2016 
r. w Szkole Podstawowej nr 2 
w Kamienicy odbyło się „spo-
tkanie andrzejkowe” Koła Go-
spodyń Wiejskich z Kamienicy 
Dolnej.  

Popularne „andrzejki” od dawien 
dawna są tradycyjnym wieczorem 
wróżb. Jak mówi stare, polskie przy-
słowie „Na świętego Andrzeja błyska 

pannom nadzieja”. Wróżb nie było, 
ale była okazja do integracji członkiń 
Koła i nie tylko, gdyż na to spotkanie 
przybyli zaproszeni goście:  wójt - dr 
Władysław Sadowski, przewodniczą-
cy Rady Gminy - Eugeniusz Rutka, 
sekretarz powiatu - Andrzej Matlęga, 
dyrektor SP nr 2 w Kamienicy - Kry-
styna Gałysa i  radny - Hilary, Ma-
teusz Majewski. Spotkanie upłynęło 
w miłej i wesołej atmosferze.  (red)

 Podsumowanie kampanii

25 października 2016 r. podczas sesji Rady Gmi-
ny w Kamienicy wójt gminy - dr Władysław Sadow-
ski w asyście pełnomocnika wójta ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zofii 
Kuchni wręczył nagrody oraz pamiątkowe dyplomy 
laureatom konkursu plastyczno - literackiego POD 
DOBRĄ OPIEKĄ, organizowanego w ramach ogól-
nopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy - Anna Mi-
kołajczyk, Zuzanna Drozdek, Gabriela Pięta oraz 
Nikolya Wąchała.  S.F. 

rÓŻne
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Kierowco – bądź trzeźwy
Zespół Szkoły Podstawowej i Gim-

nazjum w Szczawie od kilku lat bierze 
udział w kampanii społecznej o charak-
terze profilaktycznym, mającej na celu 
zapobieganie zjawiskom występującym 
wśród kierowców i zagrażającym bezpie-
czeństwu na drogach, czyli prowadzeniu 
pojazdów pod wpływem alkoholu lub 
innych środków psychotropowych. Ak-
cja ma uświadomić wszystkim uczestni-
kom ruchu drogowego, że na tego typu 
nieprawidłowe zachowania nie ma spo-
łecznej aprobaty i tolerancji.

19 października 2016 r. zorganizowa-
no Marsz Trzeźwości w ramach kam-
panii „No-promil no problem”, w któ-
rym wzięli udział uczniowie kl. IV-VI 
Szkoły Podstawowej i kl. I-III Gimna-
zjum. Podczas przygotowań do Mar-
szu przeprowadzono na lekcjach poga-
danki na temat akcji, wykonano gazetki 
tematyczne i  transparenty promujące 
trzeźwość wśród kierowców. W ramach 
współpracy Szkoły z Policją zaprosze-
ni funkcjonariusze policji z Wydziału 

Ruchu Drogowego Komendy Powiato-
wej w Limanowej przeprowadzili ba-
dania trzeźwości kierowców. Biorący 
udział w  akcji kierowcy wykazali się 
wzorową i odpowiedzialną postawą, da-
jąc tym samym dobry przykład młodzie-
ży do naśladowania.

Uczniowie w marszu trzeźwości
Również tradycyjnie już Gimnazjum 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Kamienicy wzięło udział w marszu 
trzeźwości w   ramach kampanii spo-
łecznej “Trzeźwa Małopolska NO PRO-
MIL- NO PROBLEM”. Nad bezpieczeń-
stwem zadania czuwali policjanci z KPP 
z Limanowej. 

Przygotowania do marszu i realizacji  
innych zadań związanych ze szkolną 
kampanią koordynowała pedagog szkol-
ny mgr Iwona Dominik. 

Na drodze – bezpromilowo
20 października br. także uczniowie 

Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Mikoła-
ja Kopernika w Szczawie oraz Szkoły 

Podstawowej w Zasadnem włączyli się  
w  kampanię społeczną TRZEŹWA 
MAŁOPOLSKA, realizowaną w  ra-
mach programu „NO PROMIL – NO 
PROBLEM”.

Przed przystąpieniem do mar-
szu w  szkołach przygotowano pla-
katy i  transparenty promujące trzeź-
wość. Uczniowie z powagą i poczuciem 
współodpowiedzialności przystąpili do 
wszystkich działań związanych z akcją. 
W Szczawie przeprowadzono badanie 
trzeźwości kierujących, którym w na-
grodę  za bezpromilową jazdę ucznio-
wie rozdawali ulotki, cukiereczki oraz  
inne gadżety.

W Zasadnem udział  w marszu  był 
wyrazem poparcia trzeźwości na dro-
gach i troski o bezpieczeństwo.

Koordynatorami akcji  w/w szkołach 
były: Anna Adamczyk, Justyna Banach, 
Agnieszka Majchrzak, Magdalena Zyg-
munt. Ambasadorem kampanii w gmi-
nie jest pani Zofia Kuchnia - Pełno-
mocnik ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  S.F.

Szkolna profilaktyka uzależnień
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Najlepszy na nartorolkach

Robert Faron z  Zalesia oka-
zał się najlepszy w  Mistrzo-
stwach Polski w  Biegu 
pod Górę na Nartorolkach 
„Vexa Przehyba Uphill”, któ-
re rozegrano w  Gaboniu.

2 października 2016 r. w Gaboniu, na 
najbardziej stromym podbiegu w Polsce, 
już po raz drugi odbyły się Mistrzostwa 
w Biegu pod Górę na Nartorolkach – 
Vexa Przehyba Uphill. Na dystansie 6,7 
km z przewyższeniem 600 m rywalizo-
wało 94 zawodników w 3 konkurencjach 
- techniką klasyczną, dowolną i na tzw. 
skajkach, czyli sprzęcie z pompowany-
mi kołami. 

W konkurencji na nartorolkach tech-
niką dowolną trasę najszybciej pokonał 
Robert Faron z teamu nabiegowkach.pl 
– który obronił tytuł najszybszego „gó-
rala" sprzed roku. 

Najszybsi techniką dowolną to: I miej-
sce - Robert Faron (team nabiegowkach.
pl) , II m. - Bogusław Gracz (NORDIC-
LIF), III  m. - Kacper Kościelniak (AZS 
Zakopane).

Na podium Ligi Biegów 
Górskich

26 listopada 2016 r. na sto-
kach Czantorii Wielkiej za-
kończono rywalizację w tego-
rocznej edycji  Ligi Biegów 
Górskich Dare2B o najlepsze-
go biegacza górskiego w Polsce.

Trzecie miejsce w  klasyfi-
kacji open zajął Robert Faron 
(Salco Sport Team) z Zalesia,  
zwycięzca, m.in. Grand Prix 
Sokoła, Półmaratonu Pod-
halańskiego, Letniego Biegu 
Piastów na dystansie ultra, czy 
Goral Maratonu.

Robert Faron w  katego-
rii open na długim dystansie 
(biegi na dystansie od pół-
maratonu do 43 km) został 
sklasyfikowany na drugim 
miejscu, a   na ultra dystan-
sie (biegi na dystansie powy-
żej 43 km) wywalczył trzecie 
miejsce. Ponadto został naj-
lepszym biegaczem w kate-
gorii wiekowej - Masters (40 
-  49).  S.F.

SPort

nie do zatrzymania…



W piątek 21 października w Małopolskim Centrum 
Kultury Sokół w Nowym Sączu odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 
z udziałem Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krako-
wie - Barbary Nowak. W trakcie spotkania wręczono, za 
WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY DYDAKTYCZ-
NEJ I WYCHOWAWCZEJ, nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej nauczycielowi wychowania fizycznego ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy - mgr Januszo-
wi Piotrowskiemu.

Janusz Piotrowski jest znanym popularyzatorem sportu i re-
kreacji wśród dzieci i młodzieży Gminy Kamienica, działaczem 
społecznym, organizatorem i inicjatorem wielu działań związa-
nych z rekreacją i zdrowym stylem życia. Jego wychowankowie 
osiągają wiele znaczących sukcesów sportowych, a do najważ-
niejszych zaliczyć można: Mistrzostwo Polski w Turnieju Piłki 
Nożnej Orlika o Puchar Premiera RP – 2015 r., Wicemistrzostwo 
Polski w 2016 r. i III miejsce w 2014 r. w Finale Turnieju Tymbar-
ku „Z podwórka na stadion” oraz I miejsce w Międzynarodowym 
Turnieju Piłki Nożnej w Wiedniu OKI DOKI CUP 2015 r.  (red)

Wśród nagrodzonych
Janusz Piotrowski - nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy został 
wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji narodowej za WYBITnE OsIĄGnIĘCIA W PRACY DYDAKTYCZnEJ 
I WYCHOWAWCZEJ.

zostali wicemistrzami 
powiatu
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Drużyny, reprezentujące naszą gminę - Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Kamienicy i Gimnazjum w Ka-
mienicy, zdobyły wicemistrzostwo powiatu w Ha-
lowej Piłce Nożnej.

W dniach 12 – 13 października 2016 r. w Mszanie Dol-
nej rozegrano Finał Powiatowy w Halowej Piłce Nożnej 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. 

12 października odbył się Finał Powiatowy w Halowej 
Piłce Nożnej Szkół Podstawowych. W turnieju startowa-
ło 11 drużyn. 

Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy, re-
prezentujący naszą gminę, w rywalizacji grupowej zre-
misował z Mszaną Dolną 0:0, wygrał z Siekierczyną 3:0 
(br. K. Zygmunt, D. Faltyn - 2) oraz ze Stroniem 5:1 (br. 
A. Witteczek - 3), D. Faltyn - 2). W finale drużyna z Ka-
mienicy zremisowała z Tymbarkiem 0:0 oraz pokonała 
ekipę z Limanowej 3:0 (br. D. Faltyn, M. Czech, K. Zyg-
munt), zajmując ostatecznie II miejsce w turnieju (gorszy 
stosunek bramkowy od drużyny z Tymbarku).

13 października rozegrano Turniej Halowej Piłki Noż-
nej Chłopców w ramach Gimnazjady Młodzieży. Dru-
żyna z Gimnazjum w Kamienicy w fazie grupowej wy-
grała z gimnazjalistami z Koniny 2:0, Tymbarkiem 2:1 
oraz zremisowała ze Szczyrzycem 0:0. W finale chłop-
cy pokonali zespół z Dobrej 3:0 oraz ulegli drużynie ze 
Słopnic 4:0, plasując się na drugim miejscu w klasyfika-
cji końcowej.  S.F.

Sport
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Franciszek Po-
lczyk (w  kate-
gorii chłopców 
ur. 2004 i  młod-
szych) ze Szko-
ły Podstawowej 
w  Zasadnem 
oraz Artur Wię-
cławek (w  kate-
gorii chłopców 
ur. 2001 i  młod-
szych) z  Gimna-
zjum w  Kamie-

nicy zostali mistrzami Powiatu Limanowskiego 
w kolarstwie górskim. Zawody odbyły się w Zalesiu.

Również bardzo udany występ zanotowali oni podczas rywa-
lizacji w Małopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Gimna-
zjadzie w Kolarstwie Górskim MTB, które rozegrano 26 wrze-
śnia w Myślenicach. Franciszek Polczyk na dystansie  4 km zajął 
siódme miejsce, a Artur Więcławek, pokonując dystans 6 km, 
wywalczył szóste miejsce.   S.F.

najlepsi w powiecie – wysoko w województwie

Stało się już tradycją, że co roku do Kamienicy zjeżdżają się miłośnicy sportów motorowych na Gor-
czański Festiwal Sportów Ekstremalnych. 25 września br. byliśmy świadkami wspaniałego widowiska 
sportowego. Dopisali zawodnicy, kibice jak i pogoda. 

– Jesteśmy dumni, że w tym roku na podium stanęło aż 10 członków 
naszegoKlubu w różnym wieku. Dzięki temu wiemy, że nasza ciężka, 
wieloletnia praca przynosi efekty. Cieszy nas fakt, że młodzi ludzie 
pokochali ten sport. Jest ich coraz więcej i zajmują miejsca na podium 
–  mówi prezes Klubu Marek Majchrzak.   – Wszystkim, którzy 
chcieliby zostać członkami  naszego Klubu, przypominam, jak to zro-
bić. Potrzebne dokumenty dostępne są do pobrania na naszej stronie 
www.mks-gorce.pl w zakładce „O NAS”. Wypełniony wniosek należy 
złożyć na ręce członków Zarządu. Pomimo ciężkiej sytuacji finanso-
wej, w której znajduje się nasz Klub, chciałbym  podziękować wszyst-
kim tym, bez pomocy których ta impreza mogła się odbyć, m.in.: Urzę-
dowi Marszałkowskiemu w Krakowie, Wójtowi Gminy Kamienica, 

Grzegorzowi Zającowi za użyczenie sprzętu. Dziękujemy również po-
zostałym firmom wspierającym nasze działania. Swoje podziękowania 
kierujemy także do patronów medialnych za pozytywne opinie o naszej 
imprezie, a zarazem promocję naszej gminy – dodaje.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Klasa MINI – 
Maks Więcławek (MKS Gorce),  Klasa 65- Michał Gudbaj 
(RMK Tylmanowa), Klasa 85- Dominik Michałczak (RMK 
Tylmanowa), Klasa Kobiety – Gabriela Gromala (MKS Gor-
ce), Klasa MX2 – Marcin Kamiński (MRT Osielec), Klasa 
MX1 – Krzysztof Cepielik (MKS Gorce), Klasa Licencja 
– Szymon Gromczak  (MRT Osielec), Klasa Quad – Maciej 
Mikołajczyk (MKS Gorce).  (red)

Gorczański Festiwal Sportów ekstremalnych

SPort



Dyżury w każdy piątek w godz. 1300-1800  
w Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy
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Kolejne powołania do piłkarskiej kadry Małopolski. 

Zawodnicy MUKS HALNY Kamienica: Mariusz Kutwa, 
Michał Bolsęga, Dominik Faltyn i Andrzej Sikora zostali ko-
lejny raz powołani na konsultacje szkoleniowe kadry Mało-
polskiej (rocznik 2004).

Konsultacja kadry MZPN (rocznik 2004) odbyły się 14 
września. Trenerami młodzieżowej kadry Małopolski są: Łu-
kasz Szewczyk i Marcin Pasionek.

Turniej przyjaźni
Drugie miejsce wywalczyli piłkarze MUKS Halny Kamie-

nica w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej 
Przyjaźni Polsko - Słowackiej U-13 (rocznik 2004 i młodsi), 
który rozegrano 12 listopada br. w Krakowie.

Zespół z Kamienicy pokonał kolejno KS Albertus Kraków 
6:0, MFK Rožňava 2:0 i KS Orzeł Piaski Wielki 3:2, prze-
grywając z FAM Poprad 2:1.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Mariusz Ku-
twa – MUKS Halny

Awansowali do finału wojewódzkiego
13 listopada 2016 r. w Limanowej odbył się finał powiatowy 

Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na sta-
dion o Puchar Tymbarku”. Bardzo dobrze zaprezentowały się 
w nim drużyny MUKS Halny Kamienica w kategorii wieko-
wej U 12, które zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego.

Dziewczęta wygrały kolejno z Porębą Wielką 3:2 i Tym-
barkiem 2:1 oraz zremisowały z Ujanowicami 1:1  zajmując 
pierwsze miejsce w turnieju.

Natomiast chłopcy po wygraniu w grupie z Laskową 8:0, 
Mordarką 4:0 i Jurkowem 2:1 w finale ulegli drużynie UKS 
Trójka Limanowa 2:1. 

– Nasza drużyna złożyła jednak protest do organizatorów w związ-
ku z  tym, że w drużynie UKS Trójka Limanowa występowali nie-
uprawnieni zawodnicy – mówi Janusz Piotrowski, prezes 
MUKS Halny.  – PZPN pozytywnie rozpatrzył protest złożony 
przez nasz klub, uznając wskazane przez nas nieprawidłowości, zwią-
zane z nieprzestrzeganiem regulaminu turnieju przez UKS Trójka 
Limanowa. Jedziemy do Krakowa! – podsumowuje.  S.F.

MUKS HALNY Kamienica

rywalizacja, która przynosi sukcesy

Turniej Przyjaźni

 Turniej Powiatowy Dziewcząt
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Poziomo: 1) Ułatwia kierowcom zmianę koła, 10) Mieszkaniec np. Islandii, Anglii, Irlandii, 11) Cieszy 
archeologa, 13) Lotnicza - to beczki, korkociągi, pętle, 14) Sedno sprawy, 15) Do kopalni lub absolwentów, 18) 
Nóż o szerokim ostrzu i krótkiej rączce, 21) Zdemaskowanie, 22) Futrzana na zimę, 24) Postać o nadludzkich 
cechach, np. Herkules, Achilles, 26) Małgorzata siatkarka („złotko” z drużyny Andrzeja Niemczyka), 27) 
Informacja podana do wiadomości, 28) Ochota  na coś np. słodkiego, 29) Warszawski park z pomnikiem Chopina, 
30) Największy z instrumentów smyczkowych. 
Pionowo: 2) Lemoniada, 3) Czapka o magicznej mocy, 4) Z niej masło, 5) Siedzi na jajkach, wodzi pisklęta, 6) 
Gadatliwy przyjaciel  Shreka, 7) Góry z Mount Everest, 8) Uciecha i radość, 9) Model, prototyp, 12) Umożliwia 
pilotowi wydostanie się z samolotu podczas jego awarii, 16) Uszkodzenie maszyny, zabawki, 17) Zapalenie błony 
śluzowej oskrzeli, 18) Środkowy odcinek dróg oddechowych, zaczynający się od krtani, 19) Ryba podobna do 
śledzia, 20) Przerażający sen, 23) Rodak, krajan, 25) Tropikalne pnącze, 26) Autko terenowe. 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 22, utworzą rozwiązanie, które 
prosimy nadesłać do 30 grudnia 2016 r.  na adres GOK w Kamienicy. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie, rozlosujemy nagrody. 

Za rozwiązanie krzyżówki nr 104, której hasło brzmi: „Wakacje”, nagrody ufundowane przez Mieczysława 
Majchrzaka - Prezesa Koła Łowieckiego „Gorce” w Kamienicy wylosowali: Karolina Syjud - Zasadne i Danuta 
Tomera - Szczawa. 
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krzyŻÓWka nr 105



Gminne obchody Święta niepodległości

nasza gminna uroczystość Święta niepodległości odbyła się z udziałem licznie zgromadzonej społeczności lokal-
nej, delegacji jednostek organizacyjnych i Pocztów sztandarowych. Wszystko po to, aby razem przeżywać, wspo-
minać i oddać cześć bohaterom wolnego dziś narodu."

zatrzymane W obiektyWie
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zatrzymane W obiektyWie

zespół regionalny GorCe z kamienicy na Limanowskiej Słazie

koło Gospodyń Wiejskich z zalesia na 
małopolskim Przeglądzie Dorobku
artystycznego i kulinarnego w Jabłonce.


