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Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom gminy za udzielone poparcie w wyborach na Wójta Gminy Kamienica. Tak
ogromne zaufanie będzie wielką motywacją do dalszej uczciwej
i rzetelnej pracy dla dobra wszystkich mieszkańców. Dziękuję
również wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób udzielali
mi wsparcia w wyborach samorządowych.

Władysław Sadowski

Wybory Samorządowe 2010 r.

Wybory samorządowe na terenie Gminy Kamienica zostały przeprowadzone w 6 okręgach wyborczych, w których łącznie wybierano 15 radnych i wójta. Uprawnionych do głosowania było 5 622
wyborców.
Wybory na Wójta
Gminy Kamienica
W wyborach Wójta Gminy Kamienica,
w których startowało dwóch kandydatów,
rozstrzygnięcie nastąpiło w pierwszej turze wyborów.
• SADOWSKI Władysław Jan, zgłoszony przez KWW STRAŻACY GMINY
KAMIENICA, otrzymał 2 019 głosów,
co stanowi 62.16 % głosów.
• GORCZOWSKI Stanisław, zgłoszony przez KWW DZIAŁAJMY RAZEM, otrzymał 1 229 głosów, co stanowi 37.84 % głosów.
Wybory do Rady Gminy
Kamienica
W wyborach do Rady Gminy, posiadającej 15 mandatów, startowało 39 kandydatów. W głosowaniu wzięło udział
3 308 wyborców, którym wydano karty do głosowania. Oddano 3 303 głosy,
w tym 3 202 ważnych. Frekwencja wyniosła 58.75%. W wyniku wyborów radnymi zostali wybrani:

Kultura
• Mała migracja – dlaczego Kraków?...............25
• Ma talent.........................................................26
• Nowe lokum biblioteki....................................27
• Królewskie pasje i marzenia...........................28
• Gorczańskie Bajanie...................................... 30
• Koncert kolęd................................................. 30
• Nagrodzeni w konkursie.................................31
• Limanowska Słaza.........................................31
• Promocja albumu ..........................................32
• „PIOTR KWIT – TWÓRCZOŚĆ.......................32
• Podtrzymać tradycje...................................... 33

Okręg wyborczy nr 1 – Kamienica Górna
(obejmujący 4 mandaty). Wydano 942 karty do głosowania. Ważnych głosów – 914.
• RUTKA Eugeniusz – otrzymał 358
głosów
• KULIG Marcin Stefan – 320
• KUCHNIA Stefan – 313
• TOKARCZYK Wincenty Jacek - 252

Różne
• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych – Wspólna Droga.......... 34
• Zakończenie sezonu lotowego...................... 34
• KRONIKA POLICYJNA.................................. 34
• Kalejdoskop szkolny...................................... 35

Okręg wyborczy nr 2 – Kamienica Dolna
(obejmujący 2 mandaty). Wydano 496 kart
do głosowania. Ważnych głosów – 488.
• MIKOŁAJCZYK Michał – 227
• FARON Krzysztof Michał – 180

Podziękowania / Sport
• Na podium..................................................... 36
• LKS Gorce – nowy zarząd..............................37
• Po raz pierwszy w Kamienicy.........................37

Okręg wyborczy nr 3 – Szczawa (obejmujący 4 mandaty). Wydano 807 kart do
głosowania. Ważnych głosów – 768.
• CHROBAK Adam Józef – 320

• ZIĘBA Józef Eugeniusz – 304
• CEPIELIK Jan – 291
• BULANDA Józef – 250
Okręg wyborczy nr 4 – Zalesie (obejmujący 2 mandaty). Wydano 430 kart do głosowania. Ważnych głosów – 422.
• ŚMIERCIAK-WIERZYCKA Halina
Elżbieta – 306
• BŁACHUT Stanisław – 151
Okręg wyborczy nr 5 – Zbludza (obejmujący 2 mandaty). Wydano 343 karty
do głosowania. Ważnych głosów – 332.
• WIERZYCKI Wiesław Stanisław – 192
• BRZECZEK Danuta – 170
Okręg wyborczy nr 6 – Zasadne (obejmujący 1 mandat). Wydano 290 kart do
głosowania. Ważnych głosów – 280.
• GORCZOWSKA Józefa – 169
Wybory do Rady Powiatu
Limanowskiego
Do Rady Powiatu Limanowskiego wybierano 25 radnych. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 94 492.
W głosowaniu wzięło udział 52 158 wyborców, którym wydano karty do głosowania. Oddano 52 145 głosy, w tym
48 460 ważnych. Frekwencja wyniosła
55.18% .
W okręgu wyborczym nr 6 - obejmującym gminy: Kamienica, Łukowica, Słopnice (5 mandatów) radnymi zostali:
• ZIĘBA Agata (Gmina Kamienica) –
862 głosy
• TALAR Paweł Leszek (Gmina Kamienica) – 484
• KUZIEL Mieczysław Tadeusz (Gmina
Kamienica) – 418
• TOKARCZYK Stanisław (Gmina Łukowica) – 698
• WIĘCEK Jan (Gmina Słopnice) – 1246
(red)
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Wczoraj Kamienicy
Przemysław Stanko

Sześć wieków parafii w Kamienicy (5)
Wspomniane poprzednio zarządzenie oficjała sądeckiego w sprawie alkoholowej nie
dla wszystkich kamieniczan było do zaakceptowania. Pod koniec XVII w., zmieniający się często dzierżawcy sołectwa, a przede wszystkim kmiecie zaczęli masowo
produkować nielegalny alkohol, mimo iż w parafii kamienickiej istniało wówczas
5 karczm, z czego dwie w Kamienicy, w których każdy mógł spożywać alkohol, o ile
oczywiście było go na niego stać.

P

roboszczowie kamieniccy starali
się uświadamiać ludzi, iż ten szybki zysk powoduje w szybkim czasie
zgorszenie obyczajów, krzywdy i złe stosunki sąsiedzkie. Niestety, głoszone z kamienickiej ambony kazania nie przekonywały amatorów mocnego piwa i gorzałki.
W latach 30-tych XVIII w. kapłanem,
który usilnie zabiegał o ukrócenie plagi pijaństwa w rodzinach w całej parafii
był ksiądz Piotr Przedborski. Był to nietuzinkowy duchowny, człowiek wielkiej
wrażliwości i cierpliwości. Jego posługa
przypadła na okres prosperity gospodarczej w Kamienicy. Powstała tuż przed
jego przyjściem wieś Szczawa stała się
dla wielu kamieniczan „odskocznią” od
dotychczasowego, nie zawsze bogatego,
stylu życia. Trzeba też wspomnieć, że
ksiądz Przedborski otrzymał przed 1737
r. godność notariusza apostolskiego. Było
to, jak na zwyczaje w dekanacie łąckim,
ogromne wyróżnienie, nie tylko dla samej parafii kamienickiej, ale i dla całego
archidiakonatu sądeckiego. Proboszcz kamienicki był w bardzo dobrych relacjach
z ksienią starosądecką Teresą Zborowską, której również zależało na unormowaniu spraw propinacyjnych w dobrach
klasztornych. Nic więc dziwnego, że 15
stycznia 1737 r. wydała ona dla parafii
kamienickiej zarządzenie o likwidacji

browaru kamienickiego i nakazała kamieniczanom go rozebrać i przewieźć
do Łącka. Mieli tego dokonać do zimy
1737 r. Ponadto poleciła zakupywać alkohol wyłącznie w karczmach konwenckich w Zarzeczu, Czerńcu, Łącku czy
Maszkowicach „na swoye wlasne potrzeby
wesela krzciny y pogrzeby”. Gdy wieść o tym
dotarła do Kamienicy, we wsi zawrzało. Rozpoczęły się ataki słowne na księdza Przedborskiego, którego obarczano
za wydanie wspomnianego zarządzenia.
Ksieni jednak podobne praktyki zastosowała w innych dobrach, m.in. w Kamionce, Ujanowicach, Strzeszycach, itp. Nie
był więc proboszcz kamienicki odpowiedzialnym za taki obrót sprawy, a jedynie
jego starania o ukrócenie pijaństwa w parafii znalazły niespodziewanie akceptację w konwencie starosądeckim. Był to
bowiem okres powojenny, dobra klasztorne były mocno zniszczone, ludzie często łamiący prawo, i przyczyniający się
do rozbojów, i jak pisze ksieni, licznych
skandali obyczajowych (scandalorum plurimorum), nie mogli być tolerowani w okresie pokoju. Proboszcz kamienicki niebawem zaczął doznawać ze strony swoich
parafian obelg, wyzwisk, zaczęły się kradzieże z folwarku plebańskiego. To był
dopiero początek. Grupie szczawskich
i kamienickich kmieci przewodził Józef
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Mikołajczyk, który przed jesienią 1737 r.
obrany został wójtem Kamienicy. Niebawem grupa rozeźlonych kmieci zaczęła rozsiewać plotki w Łącku, Jazowsku,
Maszkowicach, iż cierpią z powodu księdza Przedborskiego, że ten nie udziela
chrztów, że ludzie w Kamienicy umierają
bez sakramentów, że przywłaszczył sobie
liczne legaty i darowizny, itd. Tego było
już dla księdza Przedborskiego za wiele.
Wniósł on pozew do oficjała sądeckiego przeciwko kilku wymienionym z nazwiska parafianom. Rozprawie, odbytej
w Nowym Sączu dnia 2 października
1737 r. przewodniczył Sebastian Feliciano z Witanowa, prepozyt i oficjał sądecki oraz proboszcz w Ujanowicach. Przesłuchiwano, pod przysięgą złożoną na
Ewangelię, kilkanaście osób, omówiono
liczne sytuacje obyczajowe. Chłop Chlipała, nadmienił, iż jak wieść gminna
niesie, proboszcz nie udzielał rozgrzeszenia, podtrzymując tym samym stanowisko Mikołajczyka i innych. Z kolei
inny świadek zeznał, że on niczego złego
nie czynił, a jedynie powtarzał kalumnie na temat proboszcza, które, jak nad-

Fot. 1. Fragment pozwu księdza Piotra
Przedborskiego na parafian kamienickich
z 2.X.1737 r.

Wczoraj Kamienicy

Fot. 2. Fragment dokumentu ekspiacyjnego wójta i całej gromady wsi Kamienica wobec
proboszcza Piotra Przedborskiego z 23.X.1737 r.

mienił, głoszone są „per totum decanatum”
(w całym dekanacie).
W trakcie przesłuchań w obronie proboszcza stanął Bartłomiej Kulig, który
zeznał, iż 50 florenów, które jakoby miał
proboszcz przywłaszczyć, w rzeczywistości były legatem na kościół, spisanym
w obecności kilku świadków.
Powiedział ponadto, że z folwarku kamieniczanie kradli płody rolne, że owe
3 krowy, które miał jakoby pleban kamienicki sobie przywłaszczyć, w rzeczywistości dwie z nich były krowami konwenckimi w folwarku (ujęte w inwentarzu,
przechowywanym w klasztorze), a trzecią
dostał za udzielane sakramenty od jednego z parafian, itd. Kulig zeznał ponadto, że
jego zmarły brat Wojciech miał pogrzeb
odprawiony przez księdza wikarego i że
nie pochowano go, jak głoszono wszystkim w Kamienicy, bez sakramentów, że
wikary należycie wypełnia obowiązki
duszpasterskie, pomaga proboszczowi.
Kulig powiedział też, iż może świadczyć,
że 150 tynfów proboszcz sobie nie przywłaszczył, ale przeznaczył na reparację
organów, itd. Także sprawa trzech wierteli pszenicy z folwarku, które jakoby miał
sobie przywłaszczyć ksiądz Przedborski
przedstawiała się inaczej. W obecności
bowiem świadków rozdał je proboszcz
kamienicki między ubogich.
Zeznania liczą 5 stron drobnego pisma, wyłania się z nich obraz duszpasterza dbającego ponad miarę o świątynię, cmentarz, zabudowania (plebanię,
folwark, stajnie). Dlatego też sąd kościelny wydał wyrok, w którym podkreślił
cnoty kapłana, a pozwanych skazał na
karę ekskomuniki. Wyrok polecił sąd
odczytać z ambony w kościele kamienickim i w całym dekanacie, podkreślając, iż skazani wchodzą w ekskomunikę po miesiącu od wydania niniejszego
wyroku, o ile nie przeproszą publicznie
i na piśmie kamienickiego proboszcza.

Temu ostatniemu polecił sąd w ciągu
tego miesiąca od daty wyroku wstrzymać
się z głoszeniem jakiegokolwiek słowa,
tak z ambony, jak i we wsi, pod adresem
skazanych. Wyrok odczytano w Nowym
Sączu w obecności proboszcza i wójta
kamienickiego.
Po wydaniu wyroku nastroje w parafii
zaczęły ostygać, jednak winni zajść nie
chcieli od razu dostosować się do możliwości, jakie oficjał sądecki im wskazał.
Dopiero po trzech tygodniach sprawa
nabrała przyspieszenia. Szczęśliwie jest
zachowana bowiem w archiwum, złożona na piśmie ekspiacja wójta i całej gromady kamienickiej. Spisano ją u furty
klasztoru sióstr klarysek w Starym Sączu dnia 23 października 1737 r. Brzmi
ona następująco:
„Stanąwszy do kraty Józef Mikołayczyk woyt
kamienicki z Woyciechem Faronem podwoycim swoim y całej gromady imieniem upraszaiąc o przeproszenie Jego Mości księdza Piotra
Przedborskiego plebana kamienieckiego w niedowiedzeniu Jego Mości punktów zadanych,
stała się po dekrecie ugoda taka, że Jego Mość
pleban kamieniecki według dekretu miał rację
przyprowadzenia do egzekucji dekretu, przecież
na instancje najprzewielebniejszej w Bogu Jej
Mości panny Teresy Zborowskiej ksieni oraz
dla pokazania affektu swego pasterskiego kamieniczanom, sama kontentuje się deprekacja
y tą powagą u kraty y publiczną z ambony przez
księdza Stanisława Słowakowicza plebana łąckiego y wszystkie urazy do wójta y gromady
miane jakiekolwiek umarza y annihiluje, także i kary te które w dekrecie są położone kasuje
i dla dalszego pokoju to sobie waruje aby spy
[tj. daniny w owsie-P.S.] punktualnie oddawane były na świętego Marcina, pod przykazaniem wójta gromadzie. Gromada zaś żeby nigdy Jego Mości plebana nie diffarowała a Mości
ksiądz pleban ojcowski i pasterski affekt zawsze
pokazać deklaruje”.
Następuje dalej podpis proboszcza kamienickiego, który złożywszy go dopisał

dalej „wieczną zawieram attenta i harmonię
z Jej Mość ksienią dobrodziejką y całego konwentu pokoy y zgodę”. Poniżej umieszczony
jest własnoręczny podpis penitencjarza
sióstr klarysek wspomnianego proboszcza łąckiego. Widać zatem z tego pisma,
iż ksieni starosądecka miała też udział
w doprowadzeniu do zgody w Kamienicy, za co dziękuje jej ksiądz Przedborski.
Po wydaniu tego oświadczenia nastroje we wsi opadły. Ksiądz mógł skupić się
na pracy duszpasterskiej. Jednak dla wielu amatorów gorzałki sprawa nie mogła
się jeszcze zakończyć. Kością niezgody
pozostawała karczma plebańska, w której nie można było zakupić ani tez spożywać alkoholu. Co więcej, wyrób alkoholu w przydomowych gospodarstwach,
z uwagi na likwidację browaru w Kamienicy, zaczął przybierać niebawem na
sile. Proboszcz nie mógł biernie patrzeć
na trwające zgorszenie i brak moralności swoich parafian. Podobne stanowisko
prezentowała ksieni klarysek. Sprawą
zainteresowano Adama Ignacego Komorowskiego, oficjała sądeckiego, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego
i prymasa. Był to człowiek mocno zaangażowany w poprawę obyczajów i moralności w archidiakonacie sądeckim w czasach saskich. Okres ten, w którym wielu
ludzi odchodziło od Kościoła, nie przejawiało zainteresowania wiecznym życiem, kiedy zdziczenie obyczajów i różnego rodzaju wynaturzenia prowadziły
kraj do anarchii i upadku, kiedy wpływy obcych mocarstw, a w szczególności
Rosji, rosły niepomiernie, kiedy szlachta zrywała sejmy i była opłacana przez
rosyjskich agentów. Kościół w osobach
wielu jego przedstawicieli widział zmierzający do upadku kraj także na poziomie
tym lokalnym, parafialnym i próbował
w możliwych ramach prawnych i pasterskich temu przeciwdziałać. Stąd też nie
cofano się, czasami, przed przedsiębraniem kroków zdecydowanych. Takich, jak
w przypadku podjętych w 1738 r. dla parafii w Kamienicy.
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Wczoraj Kamienicy

Dzieje Pomnika Grunwaldzkiego

Przypadająca i obchodzona w ubiegłym roku 600. rocznica wiktorii grunwaldzkiej dla każdego
Polaka była piękną lekcją historii. Zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak też tym lokalnym,
w wielu społecznościach świętowano wspomnianą rocznicę. Kamienica, położona w historycznej
ziemi sądeckiej, dawna włość klarysek starosądeckich, również dołączyła do wielu gmin w Małopolsce, w których w 2010 r. przypomniano uroczyście rocznice bitwy pod Grunwaldem.
Przemysław Stanko

Z

iemia sądecka bowiem zapisała
się wielkimi zgłoskami w okresie wielkiej wojny z Zakonem
Krzyżackim (1409-1411). Pamiętać bowiem trzeba, iż właśnie w Nowym Sączu
w kwietniu 1410 r. na zamku sądeckim
król Władysław Jagiełło ustalił z wielkim księciem Witoldem ostateczny plan
działań militarnych w roku 1410 r. To na
ziemi sądeckiej ostatecznie zapadły decyzje, które w konsekwencji przyczyniły
się do wiktorii pod Grunwaldem dnia 15
lipca 1410 r.
Równo 600 lat temu we wszystkich
miejscowościach lokowanych na prawie
niemieckim, w tym także w Kamienicy
i w Zbludzy, powoływano pod broń sołtysów, zgodnie z ówczesnym zwyczajem
i prawem. Sołtys bowiem w razie wojny miał obowiązek stanąć w obronie ojczyzny, a jeżeli zdrowie nie pozwalałoby
mu na to, był zobowiązany wyekwipować jednego zbrojnego rycerza na koniu. Jagiełło zdecydował, że ludność ziemi sądeckiej i szczyrzyckiej (Szczyrzyc
był wówczas stolicą powiatu) będzie
osłaniać południowe granice Królestwa

Polskiego, zagrożonego ze strony króla węgierskiego Zygmunta Luksemburczyka (późniejszego cesarza rzymskiego). Nie przeszkodziło to jednak wielu
osobom w dołączeniu formowanych pod
chorągwią krakowską wojsk z terenu małopolski. Z Maszkowic znamy Zyndrama, oboźnego wojsk polskich spod Grunwaldu, który formował szyki bojowe tuż
przed bitwą. Był on odpowiedzialny za
dyscyplinę i morale wojsk polskich od
samego początku kampanii grunwaldzkiej. Jego też 500 lat później Jan Matejko
przedstawił w centralnym polu obrazu
bitwy pod Grunwaldem. Nie wiadomo,
czy z terenu samej Kamienicy ktokolwiek
brał czynny udział w zmaganiach na polach grunwaldzkich, nie prowadzono bowiem wówczas żadnych rejestrów uczestników, a z lat 1408-1413 nie zachowały
się, niestety, rachunki królewskie, w których można by szukać żołdaków sądeckich. Niemniej trzeba pamiętać, że gdy
w jesieni 1410 r. trwało oblężenie Malborka, szlachta sądecka i szczyrzycka
podjęła myśl rozjechania się do swoich
dóbr z uwagi na zbliżający się okres zimowy. Wówczas to, w listopadzie 1410 r.
Sądecczyznę najechały wojska węgierskie pod wodzą Ścibora ze Ściborzyc,
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które dotarły od strony Szczawnicy aż
pod same mury Nowego Sącza. Szybko sprowadzone odwody polskie, w tym
m.in. jedna chorągiew Spytka z Jarosławia herbu Leliwa, okryta chwałą wiktorii grunwaldzkiej, spowodowały odwrót
Węgrów doliną Popradu na Muszynę,
i przyczyniły się do klęski najeźdźców
pod Bardiowem.
Pamięć o wielkim zwycięstwie wojsk
polskich na polach Grunwaldu trwała
w narodzie nieprzerwanie do rozbiorów.
Przypominały o nim także chorągwie
krzyżackie zdobyte pod Grunwaldem,
wiszące w katedrze na Wawelu. Kiedy
przyszedł czas zaborów, pamięć o Grunwaldzie, Chocimiu, Kircholmie czy
Wiedniu była tym, co pozwalało przetrwać te bardzo ciemne lata niewoli narodowej. Kiedy zbliżała się 500. rocznica wiktorii grunwaldzkiej, zaborcy robili
wszystko, aby o niej było słychać jak najmniej. Zwłaszcza Prusacy i Rosjanie nie
pozwolili na świętowanie tej rocznicy na
ziemiach polskich, pozostających pod
ich panowaniem. Jedynie w zaborze austriackim, na terenie ówczesnej Galicji
i Lodomerii, cieszącej się szeroką autonomią, pozwolono na uroczyste obchody. W samym Krakowie 15 lipca 1910 r.

Wczoraj Kamienicy

w Kamienicy

uroczyście odsłonięto Pomnik Grunwaldzki. Na te uroczystości przybyło
ponad 150 tys. ludzi, często z Miechowa,
Połańca czy Mysłowic, a więc z za ówczesnej granicy. Najliczniej jednak przybyła ludność polska z terenu Małopolski.
Same uroczystości wywarły tak wielkie
wrażenie na uczestnikach, że kiedy ci
ostatni przyjechali do swoich gmin, ludność ich pragnęła również uczcić bohaterów spod Grunwaldu choćby skromnym
pomnikiem.
Na terenie ówczesnego powiatu limanowskiego również myślano o obchodach
rocznicy grunwaldzkiej. Cieniem jednak
kładła się na uroczystościach, trwająca od
1906 r. nieprzerwanie fala głodu, nieurodzaju i suszy. Wiele gmin słało do Lwowa rzewne prośby o obniżenie podatków, o pomoc dla wielu rodzin, czasem
po prostu o żywność i ubrania. Starosta
limanowski czynił wiele, aby sprowadzić pomoc ze stolicy do swojego powiatu. Niemniej, nie zapominano o Grunwaldzie, inicjatywy jednak, najczęściej
oddolne, nie mogły w takich warunkach
liczyć na jakąkolwiek pomoc finansową
ze Lwowa czy Wiednia. A koszty nie były
wcale małe. Dla przykładu miasto Limanowa zrezygnowało z budowy pomnika,
ograniczając się do uroczystych obchodów dnia 26 lipca 1910 r. Uczestniczyły
w nich banderie konne ze Mszany Dolnej, Starej Wsi czy Sowlin. Zakończenie
uroczystości nastąpiło na wzgórzu Lipowem przy postawionym wówczas krzyżu
„grunwaldzkim”.

Ty m c z a s e m
w Kamienicy, mimo
trwającego od 1906 r.
głodu i szerzącego się
ubóstwa, społeczność lokalna, oddolnie, bez pomocy powiatu czy Wydziału Krajowego we Lwowie,
postanowiła dążyć do budowy pomnika
grunwaldzkiego. Starania te, wsparte akceptacją władz gminy i zapewne stowarzyszeń (Kółko Rolnicze, Straż Pożarna) doprowadziły do postawienia, bodaj
jedynego w powiecie, pomnika grunwaldzkiego w 1910 r. Wiele też wkładu
w powstanie pomnika mieli mieszkańcy
Kamienicy i innych sołectw, dostarczając materiałów czy wykonując poszczególne etapy prac. Sama gmina dopiero co
w 1904 r. ukończyła budowę 2-klasowej
murowanej szkoły w Kamienicy, wiele
kosztów pochłaniało utrzymanie szkoły
w Szczawie, a mimo to zdecydowała się
na budowę grunwaldzkiej pamiatki. Niemniej, trzeba też wspomnieć, że dzięki
zaangażowaniu wielu osób (m.in. Władysława Młynarskiego kierownika szkoły
w Kamienicy, księdza Ignacego Górskiego proboszcza w Kamienicy) udało się
doprowadzić dzieło do końca realizacji.
Pomnik szczęśliwie przetrwał okres
okupacji hitlerowskiej, najpewniej z uwagi na zatarcie wielu liter na tablicy. Również krzyż wieńczący go, nie wzbudzał
wśród SS-manów i Gestapo podejrzliwości, iż jest to pomnik o tak niekorzystnym
dla Niemców wydźwięku. Trwał nieprzerwanie na swoim miejscu otoczony

dwoma dębami posadzonymi w 1910 r., także w okresie komunizmu,
mimo iż krzyż grunwaldzki stał w centralnym miejscu
osady. Przetrwał oba totalitaryzmy, mimo iż oba głosiły pogardę dla
krzyża i tego co rodzime, polskie.
Z uwagi na fakt, iż od dziesięcioleci
w Kamienicy główne uroczystości są zawsze obchodzone przy pomniku 11 listopada, a nie 15 lipca każdego roku, także
i w 2010 r. uroczystości przy pomniku
odbyły się w listopadzie. Władze gminy
przyczyniły się do odnowienia otoczenia
pomnika i umieszczenia nowej tablicy
z identycznym, jak poprzednia, napisem.
Przechodząc obok niego, pamiętajmy,
iż przypomina on tych, co pod Grunwaldem złożyli daninę krwi i tych, którzy w najcięższych czasach historii narodu, w okresie zaborów, kiedy Polski
nie było na mapie Europy, wznieśli się
mimo licznych przeciwności, na wyżyny patriotyzmu. Dzięki ich działaniom,
każdy kamieniczanin mógł w tamtym
i późniejszym okresie, czuć się dumnym
z tego, iż jest Polakiem, i przypomnieć
sobie okres świetności państwa polskiego doby Władysława Jagiełły. Ta świadomość, pozwalała przetrwać burzliwe
i niespokojne czasy następnym pokoleniom mieszkańców nad Kamienicą. Pozwala także i współczesnym odwoływać
się do pięknych kart historii Polski i małej ojczyzny nad Kamienicą, Zbludzą
i Zasadnem.
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Diamentowe
i Złote Gody
„Jeżeli cokolwiek warto na tym świecie czynić,
to tylko jedno – miłować”

Jan Paweł II

28 grudnia 2010 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kamienicy odbyła się uroczystość wręczenia 14 parom małżeńskim
z naszej gminy okolicznościowych medali
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” –
przyznanych przez Prezydenta RP.
Tradycyjne „100 lat”

„Diamentowe Gody” – 60 rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego obchodzili państwo Julia i Józef Wiatr.
Pozostałe pary (13) świętowały „Złote Gody” – jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Byli to: Maria i Michał
Augustynowie, Janina i Władysław
Augustyniakowie, Maria i Julian Faronowie, Stanisława i Jan Gancarczykowie, Elżbieta i Władysław Hudziccy,
Władysława i Józef Kwitowie, Aniela
i Jan Majerkowie, Stanisława i Bronisław Mrożkowie, Maria i Jan Mikołajczykowie, Zofia i Władysław Opydowie, Anna i Józef Sukiennikowie, Anna

i Franciszek Wąchałowie, Katarzyna
i Wojciech Wąchałowie.
Oprócz w/w medali, które zacni Jubilaci otrzymali z rąk wójta – dr Władysława Sadowskiego były gratulacje, kwiaty,
pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe upominki, które dostojnym gościom
wręczyli: Przewodniczący Rady Gminy
– Stefan Kuchnia, sekretarz gminy – Rozalia Cedzidło, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego – Maria Augustyniak, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia – Krzysztof Faron oraz
radni powiatowi z naszej gminy: Agata
Zięba i Mieczysław Kuziel.

W uroczystości wzięli również udział:
ks. proboszcz Ryszard Kochanowicz
z Parafii Zalesie oraz Mieczysław Marek
– dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
którzy złożyli Jubilatom życzenia długich
lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha, Błogosławieństwa Bożego oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat.
Nie zabrakło także jubileuszowego
„Sto lat”, a świąteczną chwilę wszystkim
umiliła kapela „Cyrwone Korole”.
S. Faltyn

Podsumowanie działań
profilaktycznych
4 stycznia 2011 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Uczestniczyli w nim: dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz pracownicy świetlic środowiskowych. Na spotkaniu obecni również byli:
Wójt Gminy Kamienica dr Władysław
Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy
– Stefan Kuchnia oraz miejscowi radni.
Zebranie prowadziła Zofia Kuchnia –
pełnomocnik wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Tematem było podsumowanie działań profilaktycznych w 2010 r. na terenie
gminy oraz ustalenie planu profilaktycznego na 2011 r.
S. Faltyn
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Czas na aktywność

W

2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy realizował projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w Gminie
Kamienica”, współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
Celem nadrzędnym projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej poprzez udzielenie
wsparcia w pokonaniu barier psychospołecznych i środowiskowych .
Projekt skierowany był do osób zamieszkałych na terenie gminy Kamienica, które korzystają z pomocy społecznej,
nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz do rolników zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Uczestnikami projektu było 10 osób
wyłonionych podczas przeprowadzonej
przez pracowników socjalnych rekrutacji. Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne, ponieważ proponowane wsparcie

jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W ramach programu zostały zastosowane instrumenty aktywnej integracji
– aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej,
społecznej.
Grupa beneficjentów ostatecznych została objęta kompleksowym i zintegrowanym programem wsparcia w postaci:
–– treningu kompetencji społecznych
obejmujący naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening
asertywności umiejętności społeczne,
–– treningu pracy mającego na celu przygotowanie beneficjentów ostatecznych
do zwiększenia ich aktywności zawodowej, kształtowanie postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku
pracy oraz ukierunkowanie na identyfikację własnych zasobów i potrzeb
zawodowych,
–– badań profilaktycznych.
–– zorganizowany został „Kurs Kucharza”.
Aby umożliwić aktywne uczestnictwo w projekcie, jego uczestnicy,

w ramach kontraktów socjalnych, objęci byli wsparciem finansowym. Stanowi
ono wkład własny w projekt. Uczestnicy szkoleń wyrazili swoje zadowolenie
ze zdobytych nowych kwalifikacji zawodowych, uzyskanych dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, które pomogą im wejść na
rynek pracy, jak również z przebiegu i organizacji szkoleń.
GOPS ma nadzieję, że po zakończeniu
projektu osoby biorące w nim udział będą
miały znaczne większe szanse na znalezienie zatrudnienia, a co za tym idzie – na
poprawę warunków bytowych ich rodzin.
Realizacja projektów systemowych będzie kontynuowana, dlatego też zachęcamy klientów GOPS do wzięcia w nich
udziału.
Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt z pracownikami naszego
ośrodka.
Mieczysław Kuziel – Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
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Zebranie OSP w Kamienicy

Działalność OSP w 2010 r.
W pierwszej połowie stycznia Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Kamienica podsumowały swoją
działalność za rok 2010 oraz całą kadencję 2006 – 2010

W

zebraniach sprawozdawczowyborczych uczestniczyli:
Wójt Gminy Kamienica, Przewodniczący Rady Gminy, przedstawiciel
struktur powiatowych Związku OSP RP
oraz Komendy Powiatowej PSP w Limanowej. Wybrane zostały nowe zarządy OSP na kadencję 2011 – 2016. (składy
zarządów poszczególnych OSP zamieszczone
są na stronie internetowej Gminy Kamienica).
Prezesi OSP w swoich referatach przedstawili najważniejsze działania i wydarzenia z życia jednostki w minionym
roku:
OSP Kamienica – organizacja turnieju wiedzy pożarniczej w szkołach podstawowych i gimnazjum, pokazy sprzętu i pogadanki dla klas przedszkolnych,
udział strażaków podczas zabezpieczania
osuwiska w Kłodnem oraz umacniania
wałów powodziowych w powiecie Dąbrowa Tarnowska, udział w ćwiczeniach
gminnych i powiatowych, zabezpieczenie
imprez organizowanych na terenie gminy. Zakupiono: węże pożarnicze, umundurowanie bojowe, piłę spalinową do cięcia betonu i stali, motopompę pływającą.
Sprzęt przekazany w użytkowanie: agregat prądotwórczy 2 kW ( Związek OSP

RP), motopompa szlamowa (Starostwo
Powiatowe w Limanowej), agregat prądotwórczy 6 kW, środek pianotwórczy 200 l
(darowizna). Na rok bieżący zaplanowano
dalszą współpracę ze szkołami, organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży,
remont posadzki w garażu, remont kabiny w samochodzie „Jelcz”, zakup sprzętu
do ratownictwa medycznego.
OSP Szczawa – ratownicy uczestniczyli
w działaniach powodziowych na terenie
powiatu bocheńskiego, powiatu dąbrowskiego (gm. Szczucin) oraz na osuwisku
w Kłodnem. W ramach programu „Małopolskie Remizy 2010” przeprowadzono remont garaży oraz parteru budynku
remizy. Ratownicy OSP Szczawa uczestniczyli w kursach: podstawowym dla
strażaków OSP, kursie obsługi sprzętu
ochrony dróg oddechowych, kursie operatorów sprzętu mechanicznego. W 2010
roku jednostka pozyskała m.in.: motopompę Tohatsu M16/8, agregat prądotwórczy trójfazowy, zestaw ratownictwa
medycznego PSP R1 z deską i zestawem
na oparzenia, aparat ochrony dróg oddechowych AUER, radiostacje samochodowe i przenośne, sprzęt ochrony osobistej
(ubrania bojowe, hełmy, buty gumowe,
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rękawice, kominiarki niepalne, ubrania
koszarowe), węże tłoczne. Zamontowano
system indywidualnego powiadamiania
ratowników poprzez SMS. Zaplanowano pozyskanie (zakupy) sprzętu pożarniczego, w tym: wentylatora oddymiającego, węży tłocznych W52, sorbentu
i neutralizatora. Zakupy umundurowania
i środków ochrony osobistej: (hełmy, latarki nahełmowe, rękawice bojowe, mundury wyjściowe, mundury MDP). Starania o pozyskanie środków na realizację
projektu rozbudowy i remontu remizy.
Przeszkolenie ratowników w zakresie
szkolenia podstawowego i specjalistycznego (z zakresu ratownictwa technicznego, z zakresu kierowania ruchem drogowym ,na kursie kwalifikowanej pierwszej
pomocy).
OSP Zalesie – zabezpieczenie imprez
organizowanych na terenie gminy (dożynki, Dni Gorczańskie, rajd górski, itp.),
przeprowadzenie turnieju wiedzy pożarniczej w szkole podstawowej, zakup
umundurowania bojowego, pozyskanie
po dwóch latach starań średniego samochodu pożarniczego „ Steyr” z napędem
4x4, udział w ćwiczeniach i zawodach organizowanych przez związek OSP, prace
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techniczno-gospodarcze przy obiektach
gminnych i parafialnych. W bieżącym
roku planowane jest: zorganizowanie
uroczystego dnia strażaka z poświęceniem nowego samochodu, zakup sprzętu
w tym: aparatów powietrznych, narzędzi
ratowniczych, radiotelefonu przenośnego,
umundurowań bojowych i wyjściowych,
planowane są również: remont budynku
starej remizy, współpraca z instytucjami
i innymi organizacjami na terenie gminy.
OSP Zbludza – najważniejszą inwestycją
było rozpoczęcie prac remontowo – budowlanych przy budynku remizy, nadgryzionym już dosyć solidnie przez ząb czasu. Wymieniona została stolarka okienna,
zmodernizowana instalacja CO, oraz zakupiony został materiał do dalszych prac
remontowych. Czynione są starania, aby
na całościowy remont budynku i placu

OSP uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych. Ponadto w ubiegłym roku
zakupiono umundurowanie bojowe i wyjściowe oraz agregat prądotwórczy średniej mocy. W roku bieżącym planowany
jest zakup sprzętu oświetleniowego, przeszkolenie strażaków na kursach różnych
specjalności organizowanych przez Komendę Powiatową PSP.
OSP Zasadne – udział w zabezpieczeniu
wyścigu kolarskiego , Dni Gorczańskich
i innych uroczystości gminnych i kościelnych .Występ kapeli OSP w Bazylice w Limanowej. Udział w turnieju o pożarnictwie na szczeblu gminy i powiatu.

Zakup umundurowania bojowego i wyjściowego, udział w ćwiczeniach gminnych. Zbiórki krwi dla krwiodawstwa
w Limanowej. Z planu na ten rok najważniejszymi są: złożenie wniosku do
LGD o doposażenie Remizy OSP, udział
w szkoleniu i podnoszenie kwalifikacji
dla druhów, współpraca z innymi organizacjami na terenie gminy i powiatu.
Na terenie Gminy Kamienica w 2010 r.
zanotowano 85 zdarzeń wymagających
interwencji straży pożarnych (w tym 13
pożarów oraz 72 miejscowe zagrożenia).
opr. E. Rutka

Wykaz wyjazdów alarmowych poszczególnych OSP przedstawia tabelka

Wyjazdy alarmowe

Kamienica
59

Szczawa
50

Zalesie
9

Zbludza
10

Zasadne
5

„WIGILIA WIGILII”
W naszej gminie – tradycyjnie już – tydzień poprzedzający
Święta Bożego Narodzenia był okazją do spotkań – wigilii dla
emerytów i rencistów. Opłatkowe wieczory zorganizowano
w Szczawie i Kamienicy. Świąteczny nastrój przy tradycyjnie
zastawionych wigilijnymi potrawami stołach wprowadziły bożonarodzeniowe spektakle i koncerty kolęd.
S. Faltyn

Spotkanie opłatkowe w Kamienicy

Spotkanie opłatkowe w Szczawie

Spotkanie opłatkowe w Szczawie
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Nowa perspektywa
Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom
gminy za ogromne poparcie w wyborach na wójta gminy Kamienica. Muszę przyznać, że jestem bardzo usatysfakcjonowany otrzymanym zaufaniem, tym bardziej,
że część osób opozycyjnie nastawionych prowadziła ostrą kampanię negatywną,
rozprowadzając ulotki i pisma z „falą krytyki” w kierunku mojej osoby.

N

a szczęście w naszych mieszkańcach żyje wielka świadomość i pamięć o tym, co się robi i o tym, co
się robiło. Dziękując jeszcze raz, deklaruję uczciwą i rzetelną pracę dla dobra całej
gminy i wszystkich mieszkańców.
Rozpoczęła się nowa kadencja i zaczął się kolejny okres przygotowań
do nowych przedsięwzięć i inwestycji
a także kontynuacji prac wcześniej rozpoczętych. Z najważniejszych kontynuowanych inwestycji, które są w trakcie
realizacji, należy wymienić roboty wykończeniowe przy Szkole Podstawowej w Zalesiu, budowę Ośrodka Zdrowia w Kamienicy i budowę mostu do
os. Bulandy w Szczawie. Na 2011 rok
oprócz wymienionych zadań planowana
jest budowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Szczawie, Zasadnem, Kamienicy
Dolnej i Zalesiu, budowa placów zabaw
przy pijalni wód mineralnych w Szczawie i przy amfiteatrze Saturn w Kamienicy. Przy amfiteatrze Saturn planowana

jest dodatkowo budowa ”skateparku” dla
młodzieży. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umową z Nadleśnictwem Limanowa po uprzedniej opinii Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie na dzierżawę terenów leśnych przy
amfiteatrze Saturn na okres 25 lat. Chcemy uporządkować ten teren, oczyścić go
z zalegających śmieci i przebudować istniejący drzewostan, a docelowo wykonać
ścieżkę edukacyjną z małą architekturą,
tj. ławkami, stołami itp. Projekt budżetu na przyszły rok zakłada również budowę wodociągu w gminie z uzupełnieniem kanalizacji sanitarnej w Kamienicy
i w Szczawie. Na tę inwestycję planowane
jest złożenie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 3 kwartale br. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2012-2013. W projekcie budżetu są
również inwestycje związane z modernizacją dróg gminnych i osiedlowych
oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sal gimnastycznych przy

SP2 w Kamienicy i SP Zasadne. Oprócz
tych zadań inwestycyjnych będą realizowane mniejsze remonty. Należy podkreślić, że budżet na 2011 rok jest znacznie
niższy od ubiegłorocznego. Największym problemem jest niedofinansowanie oświaty. Od zeszłego roku ilość dzieci
szkolnych zmniejszyła się o 30, w związku z czym otrzymaliśmy mniejszą subwencję oświatową, przy czym wydatki
na oświatę znacznie rosną. Mam nadzieję, że w trakcie roku otrzymamy środki
zewnętrzne z różnych programów, aby
zwiększyć nakłady finansowe na zaplanowane inwestycje.
Na koniec chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom gminy wszelkiej pomyślności w Nowym 2011 Roku, dużo
zdrowia, wiele Łask Bożych, aby ten rok
przyniósł Wam jak najwięcej radości i jak
najmniej problemów.
Władysław Sadowski – wójt gminy Kamienica

Spotkanie emerytów i rencistów
30 listopada 2010 r. Gminne
Koło Emerytów i Rencistów
w Kamienicy zaprosiło emerytów i rencistów, chcących
uzyskać informacje na temat
przysługujących im świadczeń. W celu poszerzenia
zakresu udzielanych porad
zaproszono na to spotkanie
Halinę Sułkowską – Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz Franciszka
Lupę – Prezesa Rejonowego
Związku Emerytów i Rencistów w Limanowej. Gościem
spotkania był wójt gminy –
dr Władysław Sadowski.
S. Faltyn
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„Centrum Turystyczno – Uzdrowiskowe
z Pijalnią Wód Mineralnych” w Szczawie
17 listopada 2010 r. oficjalnie otwarto „Centrum Turystyczno –
Uzdrowiskowe z Pijalnią Wód Mineralnych” w Szczawie. Nowy
obiekt poświęcił ks. Leon Królczyk – proboszcz parafii w Szczawie.
Eksploatacji źródeł mineralnych podjął się po raz pierwszy
w 1934 r. Antoni Gryzina-Lasek. Ujęto wtedy źródła: „Hanna”,
„Dziedzilla” i „Legun”. W 1938 r. wybudowano w Szczawie
niewielką pijalnię wraz z rozlewnią wód. Po II wojnie światowej J. Chrząstkowski dokonał rekonstrukcji szeregu ujęć i odbudował ujęcia w dolinie Głębieńca. Najwartościowszą wodą

jest „Hanna”, która wpływa na działanie nerek i leczy choroby
układu krwionośnego. Źródło „Krystyna” korzystnie wpływa
na drogi oddechowe, a „Dziedzilla” na układ pokarmowy.
Obecnie Pijalnia Wód Mineralnych jest czynna w godz.: poniedziałek (8.30 – 14.00), od wtorku – piątku (8.30 – 17.00), sobota (10.30 – 14.00).
S. Faltyn

styczeń luty marzec 2011 Gorczańskie Wieści 13

dziś I Jutro Kamienicy

Zebrania sołeckie
Ostatni okres w naszej gminie minął pod znakiem wyborów. W listopadzie odbyły się wybory
do samorządów – gminnego, powiatowego
i wojewódzkiego. W grudniu miało miejsce walne
zebranie oddziału Związku Podhalan w Kamienicy, zaś w styczniu br. odbyły się zebrania
sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP
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Zebranie w Zasadnem

(5-letnia kadencja) oraz zebrania wiejskie, na
których wybierano sołtysów i rady sołeckie
(kadencja 4-letnia). W związku z tym, że wybory
samorządowe i pozostałe zebrania zostały
przedstawione w osobnych artykułach naszej
gazety, skupię się na informacji dotyczącej
wyborów sołtysów.

dziś I Jutro Kamienicy

W sołectwie Kamienica Górna zgłoszono tylko jednego kandydata – Kuliga
Stanisława, który uzyskał 171 głosów,
a do rady sołeckiej weszli: Brzeczek Stanisław, Cebula Józef, Dudzik Anna, Kulig Franciszek, Majchrzak Marek, Opyd
Maria, Piksa Stanisław.
W sołectwie Kamienica Dolna zgłoszono dwóch kandydatów – Magdziarczyka Wiesława, który otrzymał 26 głosów i obecnego sołtysa Mikołajczyka
Michała, który otrzymał 76 głosów. Do
rady sołeckiej weszli: Bieniek Andrzej,
Gorczowski Wacław, Groń Czesław, Masiarz Piotr, Mikołajczyk Władysław, Syjud Zofia, Wiatr Grzegorz.
W Zalesiu było trzech kandydatów:
Gorczowski Marian – 18 głosów, Kosiński Stanisław – 14 głosów i Szczepaniak
Wiesław – 35 głosów. Radę solecką tworzą: Faron Jan, Franczyk Jan, Kwit Kazimierz, Majda Stanisław, Smajda Władysław, Wierzycki Czesław.
W Zasadnem jedyna kandydatka – Zięba Agata – uzyskała 80 głosów. Rada sołecka to: Faron Jan, Gorczowski Stefan,
Kulig Małgorzata, Sopata Teresa, Wąchała Agnieszka, Wąchała Józef, Zasadni Jan.
W Szczawie było trzech kandydatów:
Bulanda Zofia – 58 głosów, Kowalik Lucyna – 45 głosów, Nowak Jan – 5 głosów.
Rada sołecka to: Chlipała Franciszek,
Chlipała Krzysztof, Chlipała Roman,
Kurnyta Andrzej, Opyt Józef, Więcławek
Władysław, Zasadni Mieczysław.
Na zebraniu wiejskim w Zbludzy zgłoszono dwóch kandydatów: Ścianka Bolesława – w głosowaniu uzyskał 113 głosów, Wąchałę Ewę – 98 głosów. Do rady
sołeckiej wybrano: Bieniek Elżbietę, Bednarczyka Stanisława, Domek Elżbietę,
Majdę Karolinę, Mamaka Józefa, Marka
Józefa, Zasadniego Juliana.
Zebranie w Zbludzy cieszyło się największą frekwencją, ale także wyzwoliło one największe emocje wyborców, co
zresztą było szeroko komentowane wśród
mieszkańców naszej gminy, a także na
forach internetowych. O Zbludzy często
mówi się „mądra wieś”, a gdy się kilku
„mądrych” spotyka, to czasami są emocje,
jest ciekawie, a nawet zabawnie. Podsumowując przedstawione dane, podkreślić
trzeba fakt, że wszyscy sołtysi w 6-ciu sołectwach naszej gminy zostali ponownie
wybrani na następną 4-letnią kadencję.
M. Marek

Zebranie w Szczawie

Zebranie w Kamienicy
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Z sesji Rady Gminy
W dniu 2 grudnia 2010 r., o godz. 10.00 odbyła się I sesja VI kadencji Rady Gminy Kamienica,
na której nowo wybrani radni gminy złożyli ślubowanie.
Następnie w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Jedynym zgłoszonym
kandydatem na stanowisko Przewodniczącego był pan Stefan Kuchnia, który został wybrany jednogłośnie. Wiceprzewodniczącym Rady, wybranym
także jednogłośnie, został pan Michał
Mikołajczyk.
W kolejnym punkcie obrad wójt dr
Władysław Sadowski przedstawił stan
finansów Gminy Kamienica na obecną
chwilę oraz nakreślił perspektywę realizacji budżetu w przyszłym roku. Po wystąpieniu zaproszonych gości: ks. Leona
Królczyka – proboszcza Parafii Szczawa
i komendanta Posterunku Policji w Kamienicy, mł. asp. Krzysztofa Pacha radni przegłosowali, że następna sesja Rady
Gminy, na której złoży ślubowanie nowo
wybrany wójt - dr Władysław Sadowski
i zostaną wybrane komisje Rady Gminy,
odbędzie się w tym samym dniu (2 grudnia) o godz. 12.30.
Podczas II sesji Rady Gminy ponownie
wybrany wójt gminy na kolejną kadencję
– dr Władysław Sadowski złożył uroczyste ślubowanie. Ustalono również składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Kamienica, a członkowie tych komisji

wybrali spośród siebie przewodniczących
i ich zastępców. Oto skład ukonstytuowanych komisji:
Komisja Budżetu, Gospodarki
Finansowej oraz Rozwoju, Inicjatyw
i Budownictwa

Marcin Kulig – przewodniczący, Jan Cepielik – zastępca, członkowie: Stanisław
Błachut, Danuta Brzeczek, Józefa Gorczowska, Krzysztof Faron, Eugeniusz
Rutka.
Komisja Rewizyjna

Adam Chrobak – przewodniczący, Józef Zięba – zastępca, członkowie: Halina Śmierciak-Wierzycka, Wiesław
Wierzycki.
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia

Krzysztof Faron – przewodniczący, Halina Śmierciak – Wierzycka – zastępca,
członkowie: Danuta Brzeczek, Józef Bulanda, Jan Cepielik, Józefa Gorczowska,
Wincenty Tokarczyk, Józef Zięba.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa

Eugeniusz Rutka – przewodniczący,
Wincenty Tokarczyk – zastępca, członkowie: Stanisław Błachut, Józef Bulanda,
Adam Chrobak, Marcin Kulig, Wiesław
Wierzycki.
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Radni podjęli także uchwalę w sprawie
wynagrodzenia wójta. Jego płaca zasadnicza wynosić będzie 5 500 zł (brutto) powiększona o obligatoryjne dodatki.
W interpelacjach i zapytaniach radni
poruszali głównie sprawy bieżące, dotyczące przede wszystkim odśnieżania
i funkcjonowania Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie.
29 grudnia 2010 r. odbyła się III sesja Rady Gminy Kamienica. Po przyjęciu protokołu z pierwszej i drugiej sesji
oraz przedstawieniu przez wójta gminy
– dr Władysława Sadowskiego informacji
o wydarzeniach międzysesyjnych, podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu
Gminy Kamienica na rok 2010.
W porządku obrad radni przegłosowali także uchwałę w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania finansowego, wykraczającego poza rok budżetowy 2010, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodnika w Kamienicy”.
Obrady sesji zakończyły interpelacje
i zapytania radnych.
26 stycznia 2011 r. odbyła się IV sesja
Rady Gminy Kamienica, na której radni jednogłośnie uchwalili budżet Gminy
na rok 2011. Ustalono: dochody budżetu

dziś I Jutro Kamienicy

Zebranie srawozdawczo-wyborcze Oddziału Związku Podhalan
w Kamienicy

w łącznej kwocie 22.532.733 zł., a wydatki w kwocie 23.651.206 zł, w tym:
–– wydatki bieżące na kwotę 19.895.206 zł.
–– wydatki majątkowe na łączną kwotę
3.756.000 zł. (wydatki na inwestycje).
Różnice między dochodami i wydatkami stanowią planowany deficyt budżetu
w kwocie 1.118.473 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek (1.118.473 zł.)
Utworzono rezerwę ogólną budżetu
w kwocie 169.018 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
50.000 zł.
Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
–– przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata
2011-2019,
–– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kamienica na 2011 r.,
–– przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienica
na 2011 r.,
–– u chw a le n i a P r o g r a mu
współpracy Gminy Kamienica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,
–– zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamienica
na lata 2009 – 2016,
–– zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie na lata 2009 – 2016,
–– zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zasadne na lata 2009 – 2016,
–– warunków funkcjonowania oraz trybu
i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kamienica.

Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły spraw związanych z:
–– opracowaniem w przyszłości uchwały dotyczącej nagradzania młodzieży
szczególnie uzdolnionej i osiągającej
znaczące sukcesy (artystyczne, sportowe, naukowe),
–– zakupem maszyny do posypywania
chodników w okresie zimowym,
–– zakupem terenu pod centrum sportów
zimowych w Zalesiu,
–– opracowaniem miejscowego planu
zagospodarowania,
–– oświetleniem dróg gminnych,
–– zakupem wyposażenia do Pijalni Wód
Mineralnych w Szczawie,
–– odzyskaniem trawers po zniszczonym
przez powódź moście na osiedlu Bulandy w Szczawie,
–– budową muru oporowego na potoku
przepływającym przez osiedle Bulandy w Szczawie,
–– udostępnieniem sali gimnastycznej dla
dzieci i młodzieży w Zbludzy,
–– wywozem fekalii z szamb gospodarstw,
które nie są podłączone do kanalizacji.

Dnia 17 grudnia 2010 r. w GOK
w Kamienicy odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Związku Podhalan im. ks. prof. J. Tischnera
w Kamienicy.
Prezes Mieczysław Majchrzak przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Oddziału za okres 2007 – 2010. Wyniki finansowe i bilans Oddziału zostały
przedstawione przez Przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej Katarzynę DawiecKulig. W dalszej części zgłoszono wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, który został przyjęty.
Następnie odbyły się wybory nowych
władz związku. W wyniku głosowania
wybrano 7 osób do zarządu, który ukonstytuował się w następujący sposób:
–– Mieczysław Majchrzak – prezes,
–– Mieczysław Marek – wiceprezes,
–– Marcin Kulig – wiceprezes,
–– Anna Drabik – skarbnik,
–– Bożena Gierczyk – sekretarz,
–– Katarzyna Dawiec-Kulig – członek,
–– Grzegorz Gaura – członek
Skład Komisji Rewizyjnej:

Maria Faron – przewodnicząca, Wanda
Kłak – zastępca, Irena Hyrc – sekretarz,
Maria Opyd – członek, Maria Dudzik
– członek
Skład Sądu Koleżeńskiego:

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy
poinformował radnych, że skargę pana
Stanisława Bednarczyka, dotyczącą zebrania wiejskiego w Zbludzy, skierował
do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kamienica.
M. Marek

Halina Czech – przewodnicząca, Władysław Drabik – zastępca, Beata Majchrzak
– Łubik- sekretarz Maria Tokarczyk –
członek, Stanisława Hudzicka – członek.
Na zakończenie zebrania odbyła się
dyskusja programowa na temat zadań
podejmowanych przez Oddział w kolejnym okresie sprawozdawczym.
B.G.
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Rozmowa z …

U

rodziła się w 1974 r. Pochodzi
z rodziny Faronów z Zasadnego. Posiada średnie wykształcenie. Mąż Kazimierz, pracuje w firmie
budowlanej w Kamienicy. Ma trójkę
dzieci; syna Mirosława ucznia II kl. LO
w Starym Sączu, córkę Renatę – kl. I LO
w Limanowej, najmłodszy syn Andrzej
uczęszcza do kl. VI Szkoły Podstawowej
w Zasadnem. Od lat pełni liczne funkcje
społeczne.

Z wielu pełnionych funkcji została Pani
ostatnio kolejny raz wybrana sołtysem
Zasadnego. Proszę powiedzieć, jak się
zaczęło pani sołtysowanie?

–– Moja kandydatura została zgłoszona
przez część mieszkańców Zasadnego 8 lat
temu. Start o tyle był łatwiejszy, że ówczesny sołtys Zasadnego, Józef Zasadni,
nie ubiegał się wówczas o ponowny wybór na to stanowisko ze względu na swój
zaawansowany wiek. Z trójki kandydatów uzyskałam wtedy najlepszy wynik.
Na ostatnim zebraniu sprawozdawczo –
wyborczym w dniu 16 stycznia br. zostałam po raz trzeci wybrana na sołtysa
Zasadnego, a do rady sołeckiej weszli Jan
Faron, Stefan Gorczowski, Małgorzata
Kulig, Teresa Sopata, Agnieszka Wąchała, Józef Wąchała, Jan Zasadni.
Co podczas Pani sołtysowania udało się
zrobić dla Zasadnego?

–– Potrzeb w naszym sołectwie było bardzo dużo. Niektóre udało się zrealizować tylko dzięki wzorowej współpracy
z Radą Sołecką, panią dyrektor Szkoły
w Zasadnem oraz Radą Gminy i panem
wójtem. Udało się w tym czasie wykonać
modernizację większości dróg gminnych
z nawierzchnią asfaltową, zmodernizować drogi rolnicze, wykonać termomodernizację szkoły (poprzez wymianę
stolarki okiennej i docieplenie budynku),
zamontować oznakowanie osiedli, wykonać plac zabaw w ramach programu
„Radosna Szkoła”, wybudować nową Remizę Strażacką z funkcją domu kultury.
Najwyraźniejszą jednak inwestycją, która
jest obecnie realizowana, wydaje się budowa kanalizacji.
A jak widzi Pani przyszłość Zasadnego?

–– Obecnie planujemy złożenie wniosku
do programu „Centrum odnowa wsi”
na kwotę 500.000 zł na wybudowanie
dwóch boisk oraz parkingu i zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Następnie złożenie wniosku do Lokalnej Grupy
Działania na doposażenie remizy OSP na
kwotę 34.000 zł.

Rozmowa z sołtysem Zasadnego
oraz radną powiatu limanowskiego – panią Agatą Zięba

Zaangażowanie
poparte zaufaniem
Planowana jest budowa chodnika
z oświetleniem wzdłuż drogi gminnej
w Zasadnem oraz dalsza modernizacja
dróg gminnych, osiedlowych i rolniczych.
Ostatnio oprócz wyborów sołtysa w Zasadnem odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP. Z tego, co
wiem, została Pani wybrana powtórnie
do władz tej jednostki, a przecież kilka
lat temu mało brakowało, by straż w Zasadnem przestała istnieć.
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–– Obecnie zostałam wybrana na drugą kadencję wiceprezesem OSP w Zasadnem, a jednostka nasza dobrze funkcjonuje. Prawdą jednak jest, że kilka lat
temu mieliśmy trudne czasy dla naszej
jednostki i działalność straży mocno
osłabła. Doszło nawet do sytuacji, w której podczas zebrania w roku 2005 Prezes
Zarządu Powiatowego OSP druh Kazimierz Czyrnek poinformował o możliwości likwidacji OSP w Zasadnem. Padła wówczas propozycja o przyłączeniu

Rozmowa z …
miejscowych strażaków do jednostki
w Szczawie lub Kamienicy. Jako sołtys
byłam zaproszona na to zebranie i zaproponowałam, by dano nam tydzień
czasu na zmobilizowanie naszych strażaków. W sytuacji zagrożenia mieszkańcy zrozumieli, jakie konsekwencje
niesie likwidacja takiej organizacji, jaką
jest OSP. Po burzliwej dyskusji postanowiono powołać nowe władze straży
i odbudować jej strukturę, a ja wstąpiłam wówczas w jej szeregi. Przełomowym momentem w historii OSP był rok
2007/2008. W grudniu 2007r z naszej
inicjatywy odbyło się spotkanie z Radą
Gminy oraz z wójtem dr Władysławem
Sadowskim, na którym podjęto decyzję o dokończeniu budowy remizy. Zaś
w styczniu 2008 wybrano nowy zarząd, na czele z prezesem panią Józefą
Gorczowską, a ja zostałam wiceprezesem Prace przy budowie remizy zostały ukończone w maju 2008 r., kiedy to
w Zasadnem odbył się jubileusz 50 – lecia OSP wraz z otwarciem budynku. Od
listopada 2008 r. w naszej remizie działa
Świetlica Środowiskowa (nadzorowana
przez GOK w Kamienicy), prowadzi ją
nasza prezes, pani Józefa Gorczowska.
W świetlicy tej, m.in. w ramach programu „Wioska internetowa”, można korzystać z pięciu komputerów (podłączonych
do serwera internetowego). W roku 2009
nasza jednostka - z wkładu własnego i środków przyznanych przez Radę
Gminy - zakupiła busa Renault Master,
który służy druhom z Zasadnego; jest
on również wykorzystywany do przewozu osób, także delegacji wójta i Rady
Gminy, podczas różnych uroczystości
gminnych. W roku 2009 nasza jednostka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, pozyskując stamtąd dofinansowanie - środki na zakup strojów dla
kapeli z Zasadnego. W roku 2010 dyrektor naszej Szkoły Podstawowej, pani
Bożena Gierczyk w ramach współpracy
z OSP złożyła wniosek na zakup strojów
dla zespołu „Zasadnioki” oraz naukę gry
na instrumentach muzycznych. Tak , że
w naszej straży w ostatnim czasie wiele
dobrego się dzieje.
Podczas listopadowych wyborów do
Rady Powiatu Limanowskiego została
Pani wybrana na kolejną kadencję, uzyskując najlepszy wynik pośród kandydatów z naszej gminy, jakby to Pani
skomentowała?

–– Wynik ten, tj. 862 głosy, mile mnie
zaskoczył, ale dał jednocześnie do zrozumienia, że poparcie, jakie uzyskałam
jeszcze bardziej musi mnie motywować

do działania i służenia społeczeństwu,
by dbać o dobro każdego mieszkańca, jak
i o dobro naszej małej ojczyzny.
W jakich komisjach Rady Powiatu Pani
pracuje?

–– W obecnej kadencji jestem Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, sekretarzem Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz
Komisji Statutowej.

Jakimi spawami zajmuje się komisja
Rolnictwa i Ochrony Środowiska?

–– Nasza komisja zajmuje się przede
wszystkim rozpatrywaniem i opiniowaniem spraw z zakresu naszego działania przekazywanych przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, co
określa statut powiatu. Sprawy, dotyczące
takich obszarów działalności w naszym
powiecie, jak: rolnictwo, ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadami, gospodarka leśna, przeznaczanie gruntów
rolnych pod zalesianie, prawo łowieckie,
prawo geologiczne, górnicze i wodne, są
opiniowane przez naszą komisję.
Merytorycznie za te zadania odpowiada wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego, którym kieruje dyrektor, pani Anna
Fabia.
Oprócz tych wszystkich wymienionych
funkcji, jest Pani zatrudniona jako pracownik gabinetu weterynaryjnego w Kamienicy. Jak do tego doszło, że taki
punkt powstał i czym on się zajmuje?

–– Przed kilku laty lekarz weterynarii
z Limanowej zwrócił się do sołtysów
z naszej gminy, abyśmy mu pomogli
przeprowadzić badanie pogłowia bydła
w gospodarstwach rolnych. Podczas obchodu po tych gospodarstwach na terenie sołectwa Zasadne zapytałam pana
doktora, czy istniałaby możliwość utworzenia w Kamienicy takiego punktu,
w którym rolnicy z naszej gminy mogliby uzyskać poradę lekarską dla swoich
zwierząt i załatwić dokumenty weterynaryjne bez jazdy do lecznicy w Limanowej. Po przemyśleniu sprawy doktor
podjął tę inicjatywę i otworzył punkt
weterynaryjny w Kamienicy, proponując mnie (ku memu wielkiemu zaskoczeniu) jego prowadzenie. Punkt ten służy
rolnikom - podczas pełnionych dyżurów
lekarz weterynarii udziela potrzebnych
porad Jest tu też możliwość zakupu leków i szczepionek dla zwierząt, szczepienie psów, zakup karm i akcesoriów
weterynaryjnych. Można tu również

zakupić worki na śmieci. Od kilka lat
każdy sołtys w swoim sołectwie ma za
zadanie rozprowadzać worki na śmieci, ja pracując u lekarza weterynarii, zobowiązałam się rozprowadzać te worki
na całą gminę. Namawiam do zakupienia, zwłaszcza worków na śmieci segregowane (szkło. plastik, papier); worek na śmieci niesegregowane kosztuje
obecnie 10 zł, a na śmieci segregowane
3,50 zł. Zwracam się także z apelem do
mieszkańców naszej gminy, by nie spalać plastików i tym samym nie zatruwać
nie tyko środowisko, ale i siebie, swoje
rodziny.
Z racji, że sprawuję wiele funkcji społecznych, jestem w centrum Kamienicy
bardziej dostępna, do punktu weterynaryjnego przychodzi wiele osób z różnymi sprawami.
A jakie są Pani osobiste plany na najbliższą przyszłość?

–– Oby tylko zdrowie służyło, bo mimo
tak aktywnego życia, podjęłam ostatnio jeszcze jedno wyzwanie - rozpoczęłam szkolenie w celu uzyskania licencji
Komisji Nadzoru Finansów w zakresie ubezpieczeń na życie i programów
inwestycyjnych.
Czy na koniec naszej rozmowy chciałaby Pani coś przekazać naszym
czytelnikom?

–– Mieszkańcom Zasadnego chciałabym
podziękować za rzetelną, dobrą współpracę oraz za pozytywną ocenę mojej
pracy jako sołtysa, o czym świadczy
jednomyślne poparcie mnie w ostatnich
wyborach na trzecią kadencję. Mieszkańcom gminy Kamienica chciałabym
gorąco podziękować za poparcie mnie
w wyborach do powiatu, obdarzyliście
mnie dużym zaufaniem, ale dało mi to do
zrozumienia, że trzeba nadal się poświęcać i pracować, by służyć naszej małej
ojczyźnie. Deklaruję wole współpracy
z każdym. Chcę swoje funkcje sprawować najlepiej jak potrafię. Jestem osobą
wrażliwą i otwartą na potrzeby wszystkich, chętnie ich wysłucham i w miarę
moich możliwości będę się starała każdemu pomóc. Wszystkim czytelnikom
Gorczańskich Wieści życzę dużo zdrowia na każdy nowy dzień, pomyślności,
optymizmu i spełnienia chociaż po części życzeń, które państwo przyjmowaliście od swoich bliskich.
Dziękuję za rozmowę.

M. Marek
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Wieści z Sejmu

Jesteśmy już po wyborach samorządowych

K

ażda wypowiedź osoby publicznej, szczególnie posła, powinna się zaczynać od podziękowania wyborcom za udział w głosowaniu
w ostatnich wyborach samorządowych.
Niniejszym dziękuję tym z Państwa,
którzy uczestniczyli w głosowaniu,
a w sposób szczególny wszystkim kandydatom, bo oni poddali się weryfikacji;

wielu z nas ma ciągle kłopot, aby podjąć
taki wysiłek. Dzięki licznym odważnym
kandydatom wybory były emocjonujące
i ciekawe.
Wybieraliśmy wójtów, radnych gmin,
powiatów i sejmiku wojewódzkiego.
Mieszkańcy Kamienicy pozytywnie ocenili pracę swojego gospodarza Władysława Sadowskiego i powierzyli mu swoje
lokalne sprawy na następną kadencję. Do
rady gminy wróciła większość radnych.
Do Rady Powiatu Limanowa z Kamienicy powrócili w komplecie dotychczasowi radni, co najciekawsze, są w koalicji rządzącej i myślę, że zrealizują szereg
zamierzeń z korzyścią dla swojej gminy i okręgu. Nasz powiat ma radnego
wojewódzkiego.
Czy coś się teraz zmieni?
Zawsze oczekujemy zmian na lepsze
i mamy do tego prawo. Data wyborów
wpływa bardzo mobilizująco na wszystkie osoby zaangażowane w życie lokalnych wspólnot. Programy, obietnice wyborcze, zapewnienia i deklaracje - z tego
wszystkiego rodzą się czyny i dokonania, ten doping uwalnia nas od marazmu

Biuletyn Informacyjny Posła
Bronisława Dutki

Z Ławy
Poselskiej
Szanowni Państwo!

W

ybory, które parę tygodni temu
wyłoniły władze samorządowe
na najbliższe łata, Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to wiodące
tematy ostatniego czasu.
W Polsce wyniki wyborów samorządowych pokazały, że coraz mniej Polaków wierzy w sondaże i zaczyna wybierać po swojemu nie dając się kierować
czy wręcz manipulować sugestiami
sondażowymi.
16,02 % Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do sejmików to dla firm
sondażowych zupełna porażka. Błąd statystyczny takich badań to 3 – 5 % a w tym
wypadku to błąd 400 % bo pokazywano
poparcie dla PSL miesiąc przed wyborami poniżej 5%. Wybory do sejmiku są najbardziej podobne do wyborów do Sejmu

RP, a te już za rok, czy znów będą różne
OBOP-y pokazywały PSL 5% poziomu.
Mamy w Limanowej nowego-starego
starostę i wicestarostę, podobnie wójtów
w okolicach Limanowej za to nowego –
chociaż znanego w Limanowej Burmistrza Miasta. Jeżeli dobrze liczę to jest to
już szósty burmistrz po mnie, tj. od kiedy
doszło do podziału Miasta i Gminy Limanowa. Wygląda na to, że pracy panu
Władysławowi Biedzie nie zabraknie, bo
czas niesie wiele nowych wyzwań.
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w życiu publicznym i generuje twórcze
ambitne postawy ludzi a w konsekwencji
rozwój widoczny gołym okiem.
Chciałbym, abyśmy utrzymali tempo
zmian i inwestycji w regionie. To ostatnie lata funkcjonowania programów akcesyjnych z udziałem środków UE, musimy je dobrze wykorzystać. Wysoka
ocena samorządowców potwierdzona
w wynikach głosowania, pokazała, że
bardzo ważne dla ludzi są inwestycje.
Minione lata przyniosły ich sporo i pod
tym względem demokratyczna większość rzadko wręczała przedstawicielom czerwone kartki informujące o wykluczeniu z gry.
Życzę wszystkim z Państwa, aby obecna kadencja przyniosła jeszcze bardziej
odczuwalny rozwój Gminy, żeby było
więcej zgody i czasu na pracę oraz przygotowywanie inwestycji, a nie na jałową polemikę i spory. Wybór dokonany.
Klamka zapadła, pozwólmy ludziom
pracować.. Rozliczymy ich z efektów
już za 4 lata.
Wiesław Janczyk

Starosta i Wicestarosta zasługuje na
szczególne gratulacje, takiej powtórki
jeszcze nie było, bez wątpienia to efekt
dobrej pracy samorządu pocztowego
pod wyżej wspomnianym kierownictwem, ale też dużej życzliwości ludzi
i instytucji. Często życzliwości wynikającej z działalności Urszuli Nowogórskiej w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Wielka szkoda, że zabrakło tych
1500 głosów do zdobytych 9020. Myślę,
że warto dobrze zastanowić się co spowodowało taki wynik wyborów. Te rozważania warto przeprowadzić w sytuacji, gdy w Zarządzie Województwa nie
mamy przedstawiciela, a to na pewno
wpłynie na ilość środków spływających
na teren powiatu: Gorlickiego, Nowosądeckiego i Limanowskiego.
Mamy za to trzeciego posła, tym razem z PO pana Tadeusza Patalitę. Życzę
mu satysfakcji z pełnionej obecnie funkcji, bo w posłowaniu najtrudniej właśnie
o satysfakcję.

Z poważaniem
Bronisław Dutka – Poseł na Sejm RP

Wieści Ze Starostwa

I sesja Rady Powiatu limanowskiego

2

grudnia 2010 roku odbyły się inauguracyjne obrady Rady Powiatu
Limanowskiego. Podczas pierwszego posiedzenia radni złożyli ślubowanie, a także wybrali przewodniczącego,
jego zastępcę, starostę oraz członków
zarządu. Na początku obrad głos zabrał przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej – sędzia Sadu Rejonowego w Limanowej Paweł Kulig, który
w trakcie swojego wystąpienia pogratulował wszystkim radnym osiągniętego wyniku wyborczego oraz wręczył
im zaświadczenia o wyborze. Później

radni złożyli ślubowanie. Na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Jan
Puchała zgłosił Tomasza Krupińskiego, który został wybrany jednogłośnie,
a na wiceprzewodniczącego wybrano
Wojciecha Włodarczyka Na stanowisko starosty jednogłośnie wybrano Jana
Puchałę, wicestarostą został Franciszka Dziedzinę, a członkami zarządu: Bolesław Żaba, Jan Więcek i Mieczysław
Uryga.
J. Tokarczyk

Krystyna Mucha

Gala Przedsiębiorczości
10 listopada 2010 roku w sali widowiskowej Limanowskiego
Domu Kultury w Limanowej odbyła się VI Gala Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego, podczas której ogłoszone zostały
wyniki konkursu – Młody Przedsiębiorca, Lider Biznesu, Inicjatywa Gospodarcza, a także konkursu – Na Najatrakcyjniejszy
Obiekt Turystyczny Powiatu Limanowskiego.

Wśród laureatów tej gali znaleźli się
przedsiębiorcy z Gminy Kamienica.
W konkursie Na Najatrakcyjniejszy Obiekt
Turystyczny Powiatu Limanowskiego, w kategorii „Turystyka Wiejska” laureatem
został Zajazd Turystyczny „Głębieniec”
Krystyny i Józefa Muchów w Szczawie.
Zajazd istnieje od 1996 roku. Dysponuje 30 miejscami noclegowymi. Znajduje
się w atrakcyjnym miejscu przy szlaku
turystycznym na Gorc i Turbacz. Pokoje
są nowe i zostały skategoryzowane przez
Polską Federację Turystyki Wiejskiej
z rekomendacją na lata 2009/ 2012. Gospodarze zapewniają wypoczynek w otoczeniu przyrody, zdrowy posiłek z kuchni polskiej oraz liczne imprezy i atrakcje.
W kategorii „Gospodarstwa Agroturystyczne” wyróżnienie otrzymała Józefa
Kurzeja z Zasadnego.
W kategorii Małe Przedsiębiorstwa,
„Pierwszy Diament” do statuetki ,,Lider
Biznesu” otrzymał Ośrodek RekreacyjnoWypoczynkowy ,,OSADA” – nagrodę tę
odebrał właściciel Kazimierz Więcławek
z Kamienicy.
Józefa Kurzeja

Kazimierz Więcławek

J. Tokarczyk
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Z życia Parafii

Kolędować każdy może
W dniach 15 – 16 stycznia 2011 r. w Zespole Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Szczawie odbył się XV Dziecięcy Festiwal Kolędowy
„Kolędować Każdy Może”.
W konkursie wzięło udział ponad 120
uczestników, których oceniała komisja
w składzie: Jarosław Przybylski – przewodniczący, s. Barbara Gawełda, Maria
Ostowska i Mateusz Madziar.
Laureatami w poszczególnych kategoriach tegorocznego konkursu zostali:
Kategoria przedszkolna (dzieci od lat
3 do klasy “O”)

Soliści:
• I miejsce – Gabriela Golec, kl. 0 (Joniny) – „Bosy pastuszek”,
• II m – Patrycja Tokarz, lat 6 (Jastrzębie)
– „Lulajże Jezuniu”,
• III m – Dominika Krzysztof, lat 5
(Szczawa} – „Bosy pastuszek”.
• Wyróżnienie: Magdalena Kapłoniak,
kl. 0 (Lubomierz} – „ Panienka Maryja”.
Duety: nagród nie przyznano.
Kategoria młodsza szkolna (dzieci od
klasy I – III)

Soliści:
• I m – Wojciech Batko, kl. II (Stadła) –
„Świeci gwiazda”,
• II m – Paweł Wysowski, kl. III (Szczawa) – „Wesoła nowina”,

• III m – Adriana Smyda, kl. III (Kamienica) – „Maleńka miłość”.
• Wyróżnienie: Marcelina Zając, kl. III
(Kowalowa) – „Gdy śliczna Panna”
i Patryk Cedzidło, kl. I (Kamienica) –
„Dnia jednego”.
Duety: brak uczestników.
Kategoria starsza szkolna (od klasy
IV – VI)

Soliści:
• I m – Dawid Kita, kl. V (Kowalowa) –
„Mizerna Cicha”,
• II m – Monika Potaczek, kl. IV (Olszówka) – „Jezus śliczne dziecię”,
• III m – Ewelina Syjud, kl. V (Szczawa)
– „Cicha noc”.
• Wyróżnienie: Marta Pierzchała, kl. V
(Kadcza) – „Maleńka miłość” i Izabela
Cedzidło, kl. IV (Kamienica) – „Ja do
Ciebie mały Jezu”.
Duety:
• I m – Joanna Krzywoń, kl. VI i Justyna Nalepka, kl. VI (Joniny) – „Gore
gwiazda”,
• II m – Monika Potaczek, kl. IV i Marzena Żmuda kl. V (Olszówka) – „Północ już była”,
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• III m – Natalia Piaskowy, kl. V i Bogumił Kęska kl. V (Słopnice) – „Całą noc
padał śnieg”.
Kategoria gimnazjalna (od klasy I – III)

Soliści:
• I m – Witold Gromala, kl. III (Kamienica) – „Na gorcowskiej holi”,
• II m – Angelika Dawiec, kl. III (Mszana
Górna) – „Nie było miejsca dla Ciebie”,
• III m – Marzena Dąbrowska, kl. III
(Łącko) – „Lulajże Jezuniu”.
• Wyróżnienie: Marcin Wnęk, kl. III
(Czerniec) – „O gwiazdo Betlejemska”,
Anna Maciuszek, kl. I (Olszana) – „Zaśpiewam Jezuskowi” i Agata Pomykacz,
kl. II (Kowalowa) – „Nie było miejsca
dla Ciebie”.
Duety:
• wyróżnienie – Karolina Karcz, kl. II
i Dominika Gierczyk, kl. III (Zasadne)
– „ Lulajże Jezuniu”.
Organizatorem festiwalu była Akcja
Katolicka w Szczawie.
S. Faltyn

Z życia Parafii

W służbie Niepokalanej

W

niedzielę 12 grudnia 2010 r.
na Mszy św. o godz.11.30 uroczyście przyjęto do parafialnej
wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej 14 nowych kandydatek oraz 16 starszych dziewczyn do II stopnia „Bielanek”. Dziewczęta zrzeszone w DSM
starają się naśladować Maryję w Jej

posłuszeństwie, czystości, gorliwym
spełnianiu swoich obowiązków. Modlą
się też za parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, tworząc różę różańcową. Na cotygodniowych spotkaniach formują swą
osobowość w duchu Maryjnym, przygotowują się także do czytania Słowa Bożego w niedziele i święta. Chętnie biorą

udział w uroczystościach parafialnych,
procesjach, nabożeństwach. Pomagają też
w pracach parafialnych, przy roznoszeniu
opłatków, czy świątecznych upominków
dla starszych.
s. B. Nowak

Kolędnicy misyjni
Od kilkunastu lat w Polsce tworzy się nowa trady-

cja – a jest ona związana z odwiedzinami kolędników,
którzy kwestują na rzecz swoich rówieśników z krajów
misyjnych, gdzie często nie tylko brakuje podstawowych dóbr, ale przede wszystkim nie są respektowane podstawowe prawa człowieka, w tym prawa dzieci.
Kolędnicy misyjni w bieżącym roku zbierali ofiary na kilkanaście projektów, które związane są z pracą misjonarzy w Republice Konga, Republice Środkowoafrykańskiej, Brazylii, Peru oraz projekty sióstr
misjonarek z Republiki Konga, Kamerunu i Boliwii.
Ofiary zostaną także przeznaczone na projekt papieski dla Ugandy.
Również w naszej parafii, kolejny już raz do drzwi
kamienickich domów zapukały grupy kolędnicze DSM.
S. Faltyn
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Dla rolników

Co to jest rolnictwo
ekologiczne?
Rolnictwo ekologiczne to pojęcie, które powstało w Europie na
początku lat osiemdziesiątych. W Polsce „termin rolnictwo ekologiczne zakorzenił się już w polskim słownictwie jako imię własne
określonej metody gospodarowania; jest poprawnie rozumiany
nawet przez sceptyków i przeciwników.

W

niektórych językach sens tej
metody lepiej oddaje termin
rolnictwo organiczne (angielski)
bądź rolnictwo biologiczne (francuski, włoski, niderlandzki, portugalski, grecki,
węgierski)”.
Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, w którym wyklucza się
stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, chemicznych środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu, syntetycznych dodatków paszowych i organizmów
modyfikowanych genetycznie. W tym
systemie gospodarowania do ochrony roślin aktywizowane są procesy przyrodnicze poprzez wykorzystanie w produkcji
rolniczej naturalnych nawozów, metod
biologicznych oraz mechanicznych. Prowadzenie ekologicznego rolnictwa ma
więc na celu uzyskanie wysokiej jakości żywności przy zastosowaniu nowoczesnych środków produkcji bez szkody
dla środowiska. Jako system gospodarowania, opierający się miedzy innymi na
wykorzystaniu naturalnych walorów siedliska i procesów zachodzących w agrocenozie w dużej mierze zależy od jakości
rolniczej produkcyjnej przestrzeni. Rozwija się ono najlepiej w warunkach trudnych przyrodniczo, gdzie ograniczenia
siedliskowe uniemożliwiają efektywne
pod względem ekologicznym gospodarowanie metodami konwencjonalnymi.
Jest systemem zrównoważonym pod
względem ekologicznym, ekonomicznym
i społecznym zarówno w skali państwa,
jak i regionu czy wioski, bo nie obciąża
środowiska, jest w dużym stopniu niezależne od nakładów zewnętrznych, umożliwia przetrwanie wsi i rolnictwa jako kategorii społecznych i kulturowych, jest
wreszcie odpowiedzią na wyzwania, jakie
niesie XXI wiek i potrzeba racjonalnego
korzystania z dóbr przyrody.
Skala i koncentracja produkcji w gospodarstwach ekologicznych limitowana
jest wielkością posiadanego areału użytków rolnych. Wiąże się to z Dyrektywą
azotanową UE i wielkością 170 kg azotu

jaką można wprowadzić na 1 ha gleby
w ciągu roku.
W Polsce istnieją sprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego.
To przede wszystkim wieloletnie tradycje produkcji rolniczej, stosunkowo niski
stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz możliwości eksportu żywności ekologicznej.
W powszechnym odczuciu Polaków
tkwi przekonanie, że rolnictwo ekologiczne to prymitywny sposób gospodarowania zachowujący zacofaną infrastrukturę techniczną obszarów wiejskich. Tak
nie jest. Rolnictwo ekologiczne jest zdecydowanie trudniejsze od tradycyjnego
sposobu uprawiania ziemi, gdyż wymaga lepszego przygotowania zawodowego
rolników, odpowiedniego wyposażenia
gospodarstw w sprzęt techniczny oraz
odpowiedniej organizacji produkcji.
Gospodarstwo ekologiczne charakteryzuje się produkcją w cyklu zamkniętym
„gleba – roślina – zwierzęta” przy zachowaniu dużej samowystarczalności. Traktowane jest jako sposób życia w symbiozie z przyrodą, cele ekologiczne dominują
nad ekonomicznymi. Umożliwia praktyczną realizację zasad ekorozwoju i dążność do tego, by nowoczesność i postęp
nie spowodowały degradacji gleby, wody,
krajobrazu, obniżenia zdrowia ludzi
i zwierząt oraz marnotrawstwa nieodnawialnych zasobów przyrody. W gospodarstwie ekologicznym należy dążyć do
zróżnicowania produkcji roślinnej i zwierzęcej w ten sposób, by uzyskać równowagę paszowo-nawozową. Polecanymi
nawozami w tego typie gospodarstwie
są: obornik, gnojówka, kompost, mielone
skały oraz nawozy zielone.
Zwierzęta w gospodarstwie ekologicznym żywi się paszami wyprodukowanymi w gospodarstwie i utrzymywanymi w warunkach, które odpowiadają ich
naturalnym potrzebom. Ważnym jest
zagwarantowanie zwierzętom możliwości ruchu oraz stosowanie naturalnej
ściółki..
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Czynnikiem, który warunkuje rozwój
rolnictwa ekologicznego, jest popyt zgłaszany na żywność ekologiczną. Rynek
żywności ekologicznej jest jeszcze słabo
rozwinięty, ale wszystko wskazuje na to,
że w niedalekiej przyszłości będzie stanowił znaczące źródło zaspokajania potrzeb
żywnościowych ludności. Zapotrzebowanie na żywność ekologiczną kształtowane jest m.in. przez rosnącą świadomość
ekologiczną, potrzebę zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, wzrost poziomu
dobrobytu oraz ochronę środowiska.
Rolnicy, którzy chcą znakować produkty jako produkty ekologiczne albo wykorzystać je do produkcji pasz ekologicznych, muszą stosować zasady rolnictwa
ekologicznego. Potrzebują co najmniej
dwa lata i nie więcej niż trzy na przestawienie (konwersję) gospodarstw. W przypadku chowu zwierząt okres przestawienia wynosi od dwunastu miesięcy do
produkcji bydła na mięso i koni, do sześciu tygodni dla kur niosek.
Producenci, mający zamiar podjąć
działalność w kierunku rolnictwa ekologicznego, zgłaszają chęć prowadzenia
takiej działalności wybranej jednostce
certyfikującej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów
Rolno – Spożywczych (WIJHAR-S). Dokonując zgłoszenia, producent rolny dołącza oświadczenie, że produkcja w gospodarstwie rolnym będzie prowadzona
metodami ekologicznymi; opis gospodarstwa z zaznaczeniem położenia gruntów
i obiektów; informację o dacie ostatniego
stosowania nawozów i środków ochrony
roślin, których nie wolno stosować w rolnictwie ekologicznym. Moment złożenia
zgłoszenia oznacza, że rolnik rozpoczął
przestawianie produkcji na ekologiczne metody gospodarowania i udostępni
gospodarstwo do kontroli, która odbywa się co roku, zarówno tych w okresie
przestawiania, jak też już tych z certyfikatem. Przeważnie po dwóch latach
przedstawiania gospodarstwa i po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli
producent otrzymuje zaświadczenie, że
gospodarstwo jest uznane za ekologiczne i uzyskuje odpowiedni certyfikat. Od
tej pory rolnik może sprzedawać płody
rolne jako produkty rolnictwa ekologicznego i otrzymywać wyższe ceny. Musi
jeszcze pamiętać, że produkty rolnictwa
ekologicznego powinny mieć atest, który
oznacza, że zostały wytworzone zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego.
Roman Potoniec, Witold Ćwikowski
Doradcy rolno środowiskowi – MODR
w Karniowicach

Kultura

D

la niektórych to miasto jest jedynym i właściwym wyborem,
który często poprzedza głębokie
przeświadczenie, iż w większym mieście ma się znacznie lepsze perspektywy
i możliwości. Z jednej strony duże miasto jest w stanie zagwarantować lepszy
rozwój, gdyż posiada większą bazę uczelni i kierunków, co daje większy potencjał rozwojowy i bardziej usamodzielnia.
Z drugiej zaś strony wcale nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać… jak ktoś
kiedyś powiedział, „trzeba ciężko pracować i nie obejdzie się bez wyrzeczeń”.
Kraków posiada swój urok. Jest bardzo malowniczy przez to, iż składa się
na niego mieszanka różnych stylów architektonicznych i kultur. Miasto ma do
zaproponowania naprawdę wiele dla dość
wymagającej młodzieży. Każdy znajdzie
tutaj coś dla siebie począwszy od imprez
kulturalnych jak teatr, filharmonia przez
różnego rodzaju koncerty, festiwale na
dość atrakcyjnych dla młodzieży dyskotekach i życiu nocnym kończąc. Miasto
to jest przyjazne studentom, a dzięki swej
oryginalności i wyjątkowemu klimatowi
w 100% spełnia jej oczekiwania.
Duża część osób kończąca szkołę średnią podejmuje decyzję o zdobyciu wyższego wykształcenia, aby dzięki niemu
otworzyć sobie drzwi do kariery. Młodzież wie, że dobre wykształcenie jest
lepszym startem w życie, traktuje uczelnie jak swego rodzaju „trampolinę” do
wielkiego świata. Dużo wcześniej zaczyna się do tego przygotowywać. Pracuje bardzo ciężko, by wyjechać, pozyskać nowe umiejętności i osiągnąć coś
w życiu - lecz najistotniejsze jest to, że
nie zamierza się poddać! Młodzi ludzie
wierzą w sukces i nie boją się ryzyka, by
go zdobyć. To pokolenie żądne wiedzy,
nowych umiejętności, indywidualizmu
a także ciągłych eksperymentów.
Pewna część studentów, a pewnie nawet i większość będzie zmuszona podjąć
pracę w trakcie studiów, a w tym przypadku wybór Krakowa ma ogromne znaczenie. Im większe miasto, tym większa szansa na znalezienie zatrudnienia.
Może nie od razu tej wymarzonej pracy,
ale nawet takiej, by się zaczepić gdzieś na
chwilkę, czegoś się nauczyć, a następnie
z większym doświadczeniem przenieść
się wyżej, do lepiej płatnej, bardziej zbliżonej oczekiwaniom pracy. Trzeba tutaj
jednak zaznaczyć, że nie jest to scenariusz dla wszystkich.
Z pewnością jest i tak, że wielu osobom
przyświeca myśl o wyrwaniu się z domu,
liczą na koniec kontroli rodziców, większą
swobodę, chęć usamodzielnienia, nowe

Mała migracja – dlaczego
Kraków?
Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach ważną sprawą jest
wykształcenie. Młodzi ludzie, myśląc o własnym rozwoju, podejmują decyzję o studiowaniu w Krakowie, mimo iż w okolicy znajdują się inne uczelnie.
znajomości oraz zupełnie inny tryb życia.
Powiedziałbym nawet, że nie ma w tym
nic złego, bo każdy ma taki okres w swoim życiu, że chce się wyszaleć. Niepokojąca sytuacja rodzi się dopiero wtedy, kiedy
młodzież studiuje tylko po to, „by studiować”. Wybierane są wtedy pierwsze,
lepsze studia. Po ich ukończeniu przychodzi rozczarowanie, bo okazuje się, że
absolwenci nie mają siły i energii na wielkie plany życiowe, są wypaleni, zmęczeni
i narzekają, że nie dane jest im osiągnąć
czegoś wielkiego. Ale jest już za późno…,
tak naprawdę „sami sobie strzelili gola”.
Aby te rozważania nabrały koloru, postanowiłem trzem naszym studentom
zadać jedno pytanie - Dlaczego młodzi
ludzie tak tłumnie opanowują Kraków,
wybierają właśnie to uniwersyteckie miasto spośród innych?
Najpierw zadałem je świeżemu studentowi Politechniki Krakowskiej - Mariuszowi Gorczowskiemu. Jego odpowiedz była bardzo szybka: „Kraków…
1 – jest blisko, 2 – ma swój klimat, 3 –
dobra uczelnia” – pokrótce dodał: „Coś
magicznego jest w tym mieście…, można
powiedzieć, że sam fakt wyboru Krakowa jest w pewien sposób zdominowany
przez społeczeństwo. Odkąd pamiętam,
jedynym miastem, które kojarzyło mi się
ze studiowaniem, był właśnie Kraków,
wszyscy znajomi, rodzina, którzy studiowali, robili to w tym mieście. Wielokrotnie podczas rozmów ze znajomymi o studentach z naszej gminy okazywało się, że
studiują oni w Krakowie. Tak więc, pomijając względy ekonomiczne, głównym
czynnikiem skłaniającym mnie do wyboru krakowskiej uczelni były pozytywne
nastroje panujące w naszej miejscowości
w stosunku do tego miasta”.
Drugą osobą, która udzieliła mi odpowiedzi, był Krzysztof Majchrzak studiujący na jednej z krakowskich uczelni, wypowiedział się on następująco: „Wybór
Krakowa z pewnością nie jest zdeterminowany przez jeden wiodący czynnik,
można powiedzieć, że właśnie skumulowanie wielu czynników, m.in. takich jak

historia miasta, mnogość wyspecjalizowanych ośrodków badawczych, obecność
innowacyjnych przedsięwzięć, takich jak
Krakowski Park Technologiczny, dostępność komunikacyjna, większy rynek pracy czy wreszcie sam prestiż mieszkania
i studiowania w Krakowie stawiają go na
dominującej pozycji wśród polskich czy
nawet europejskich miast uniwersyteckich. Właśnie te aspekty sprawiają, że
Kraków utrzymuje swoją wiodącą pozycje w regionie i pozostaje miastem najczęściej wybieranym przez studentów”.
Trzecią osobą, której zadałem to pytanie, jest dziewczyna studiująca jednocześnie w Nowym Sączu i Krakowie. Chętnie zgodziła się wypowiedzieć, jednakże
poprosiła o anonimowość. Jej wypowiedz
porusza ciekawe kwestie: „Uważam, że
większość ludzi wybiera Kraków, ponieważ jest tam lepsza kadra nauczycielska,
a co za tym idzie, można zdobyć lepsze
wykształcenie niż na przykład w Nowym
Sączu. W Krakowie praktycznie w jednym miejscu są akademiki i uczelnie, dostęp do bibliotek, muzeów, kin i innych
ciekawych miejsc, a w Sączu nadal jest
z tym marnie. Większe miasto to większe
perspektywy, większy wybór kierunków.
Kolejna sprawa to życie studenckie, samodzielne, bez kurateli rodziców. Z tego,
co zaobserwowałam, studenci w Nowym
Sączu są traktowani jak dzieci – wcale
nie żartuje! To naprawdę są dwa światy. W Krakowie ludzie sami sobie radzą, tak jak tylko mogą, każdy każdemu
pomoże, a w Nowym Sączu tak nie jest
i z tego, co zauważyłam, nie jest tak tylko na moim kierunku. Wyścig szczurów
i każdy dla każdego wilkiem. Jednak nie
generalizując i nie narzekając, wszędzie
dobrze, gdzie nas nie ma, a skoro jesteśmy, gdzie jesteśmy, to nie narzekajmy,
bo to w niczym nie pomaga, tylko coś
z tym zróbmy.
Wydaje mi się, że powyższe wypowiedzi dość jasno przedstawiają emocje
i atmosferę panującą wśród „naszych”
studentów, dlatego pozostawię je do osobistej dyskusji i oceny.
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Kultura
Bez dwóch zdań Kraków służy młodzieży, stając się jednocześnie ich drugim domem. Studenci oraz absolwenci
nie chcą wracać do Kamienicy, o czym
może świadczyć zjawisko postępującego
zaniku powrotów absolwentów kończących edukację. Dzieje się tak co najmniej
z dwóch powodów. Po pierwsze, młodzież
przyzwyczajona jest do znajomych poznanych w Krakowie, z którymi się przyjaźni i spotyka. Dawne znajomości jeszcze
ze szkoły podstawowej czy średniej się
pourywały. Większość tych ludzi ma już
własne rodziny, dzieci i prawda jest taka,
że ciężko nawiązać z nimi kontakt, gdzieś
się wybrać. Po drugie młodzież jest niezwykle inteligentna, niełatwo ją zmylić,
jest w pełni świadoma faktycznego stanu, jaki spotkałby ją tutaj po powrocie.
Wielokrotnie młodzi ludzie nie widzą
perspektywy zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji oraz możliwości rozwoju. Oczywiście nie jest powiedziane, że

większe miasto im to zapewni, ale z pewnością dostarczy więcej płaszczyzn do indywidualnej realizacji siebie.
Migracja naszej młodzieży nie ma
i z pewnością nie będzie miała pozytywnego skutku na przestrzeni najbliższych
lat w kontekście rozwojowym gminy,
gdyż powoduje ubytek wędrujących za
wiedzą i chlebem, kamieniczan. Absolutnie nie mam na myśli, iż wyjazd w celu
pozyskania nowych umiejętności, edukacji, czy zarobku byłby i są złym rozwiązaniem, wręcz przeciwnie, uważam to za
dobre, indywidualne posunięcie kształcące człowieka jako jednostkę. Po pewnym
czasie wzbogaca daną osobę o pewne
umiejętności, które zdobyć byłoby dość
ciężko na miejscu w gminie.
Tak na marginesie, kończąc te rozważenia, wydaje mi się, iż powinniśmy
zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo
istotną kwestię i na spokojnie ją przemyśleć. Wyjazd z gminy przede wszystkim

nie zmieni sytuacji tych młodych, którzy
w niej pozostaną. Czy nie warto jest też
skupić się na nich, wspomóc ich, zaproponować pewne rozwiązania, dać poczucie,
że nie są sami i mają na kogo liczyć. Powołanie takowego zespołu wspierającego
młodych to jedna strona medalu… druga
jest znacznie ważniejsza i trudniejsza do
realizacji, gdyż sprowadza się do oddolnego zainteresowania młodzieży tą inicjatywą, chęcią zmienienia szarej rzeczywistości na bardziej kolorową, po prostu
daniu sobie szansy.
Następstwem tego typu zjawiska powinna być samoorganizacja młodych
ludzi, wspólne spotkania i dyskusje na
tematy związane nie tylko z bieżącymi
sprawami. Jedno jest pewne, jeżeli młodzież dostanie taką pomoc i będzie potrafiła z niej skorzystać, to bez wątpienia
owa współpraca zakończy się sukcesem.
Piotr Szlaga

Ma talent
Alicja Kwit, mieszkanka Kamienicy już od najmłodszych lat występuje na scenie, a swoim śpiewem czaruje każdego słuchacza. Ostatnio (11 listopada 2010 r.)
reprezentowała naszą gminę na festiwalu „Tęczowe piosenki Jana Wojdaka” w Krakowie, na którym otrzymała nominację do udziału i reprezentacji naszego kraju
na jednym z festiwali zagranicznych w Hiszpanii, Bułgarii oraz we Włoszech. Nagroda ta przyznawana jest
przez pana Aleksandra Pałaca, redaktora takich programów jak „5 10 15”, „Talent za Talent” emitowanych w TVP 2. Ala
została przygotowana do tego
festiwalu przez panią Sylwię
Kłosowską.
(red)
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Nowe lokum biblioteki
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stycznia 2011r. dokonano otwarcia nowego pomieszczenia Biblioteki Publicznej w Szczawie w budynku Ośrodka Zdrowia. Swoją
obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Kamienica – dr Władysław Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy – Stefan Kuchnia, radni gminy oraz sołtys Szczawy
pani Zofia Bulanda. Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury – Mieczysław Marek
przywitał zebranych gości i przedstawił
krótko cele i zadania, jakie spoczywają na
pracy bibliotekarzy w obecnych czasach.
Uroczystego poświęcenia dokonał proboszcz parafii Szczawa – ks. Leon Królczyk. Wójt gminy uroczyście otwarł nowe
lokum biblioteki, życząc Pani Zofii Chlipała owocnej pracy i wielu czytelników.
Po zwiedzeniu biblioteki zaproszeni goście wpisali się do księgi pamiątkowej.
M. Winkiewicz

R

ok 2010 był rokiem korzystnym
dla poprawy i funkcjonowania bibliotek w naszej gminie. Oddano w użytkowanie nowe pomieszczenia
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy oraz Bibliotece w Szczawie.
Szeroko zaawansowany jest remont pomieszczeń w remizie OSP w Zbludzy na
potrzeby biblioteki i świetlicy. W 2009
roku został złożony wniosek o przystąpienie GBP wraz z filiami do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce, który jest realizowany przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego powołaną przez Polsko Amerykańską
Fundację Wolność, która jest partnerem
Fundacji Billa i Melindy Gates. W programie tym GBP została zakwalifikowana
zgodnie ze złożonym wnioskiem jako Biblioteka Wiodąca. Bibliotekami partnerskimi są: Gminna Biblioteka Publiczna
w Starej Wsi z gminy Limanowa, Gminna
Biblioteka Publiczna w Dobrej i Gminna
Biblioteka Publiczna w Jodłowniku wraz
ze swoimi filiami. Celem tego programu
jest ułatwienie bibliotekom wiejskim dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń. Z tego programu biblioteki otrzymały: GBP w Kamienicy dwa komputery,
laptop, urządzenie wielofunkcyjne (kopiowanie, skanowanie), drukarkę, aparat
cyfrowy, projektor, ekran projektowy. Biblioteki w Szczawie i Zbludzy otrzymały
po dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe. Na obecną chwilę wszystkie biblioteki mają podłączony

Internet, który jest bezpłatny i dostępny
dla wszystkich dzięki Grupie TP Fundacja Orange. Ponadto pracownicy bibliotek są w trakcie szkoleń komputerowych
i specjalistycznych. W ramach programu
biblioteki mogą składać wnioski o małe
granty do 5.000 zł. i taki wniosek został
złożony w konkursie „Aktywna Biblioteka” o grant Biblioteka Miejscem Informacji Lokalnej, który został pozytywnie
rozpatrzony i z przyznanych środków zostanie utworzona strona internetowa biblioteki i punktu informacji lokalnej oraz
tablica świetlna, która będzie zamontowana na zewnątrz budynku przy wejściu
do Biblioteki. W 2010 r. zarejestrowano
we wszystkich bibliotekach 1141 czytelników. Udostępniono zbiorów czytelniczych 12169 na zewnątrz, w tym czasopism 211. Na miejscu udostępniono 840
zbiorów, w tym 235 czasopism. Z bezpłatnego Internetu skorzystało 199 osób – tylko w GBP Kamienica (od 01 VI do 31 XII
2010 r.), gdyż w Szczawie i Zbludzy Internet został podłączony do sieci na koniec
grudnia. Zakupiono 453 woluminy na
kwotę 9 688 zł., w tym dotacja Ministerstwa Kultury 2 690 zł. Książki, w ilości
150 szt., przyjęto jako darowiznę od osób
prywatnych i innych; w tym biblioteka
w Kamienicy 142 szt. na kwotę 1 079.zł.
Ogółem stan księgozbioru w bibliotekach na koniec 2010 r. wynosi 34.648 woluminów i tak GBP w Kamienicy – 15 762
wol., biblioteka w Szczawie - 10.546 wol.,
biblioteka w Zbludzy – 8 340 wol. Trwają

zaawansowane prace przy komputeryzacji bibliotek. Ponad 70% wszystkiego księgozbioru jest wpisana do programu MAK. Wpisany księgozbiór można
sprawdzać na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej /www.mbp.
limanowa.pl/ w zakładce otworzyć katalogi – Karol i następnie w katalogu elektronicznym można otworzyć i sprawdzić
szukane książki. Wychodząc na potrzeby
czytelników, biblioteka w Kamienicy jest
czynna w soboty od godz. 9.00 do 14.00
a w Zbludzy od godz. 14.00 do 20.00.
Zachęcam rodziców, aby ze swoimi pociechami odwiedzali biblioteki i wypożyczali książeczki, bo wypożyczanie i czytanie nic nie kosztuje. W bibliotekach
będą organizowane zajęcia dla dzieci
szkół podstawowych – chętnych prosimy
o kontakty z poszczególnymi bibliotekarkami. W imieniu pracowników bibliotek,
jak również czytelników składam podziękowanie Panu Wójtowi dr Władysławowi
Sadowskiemu i Radzie Gminy za przekazane środki na remonty i wyposażenia
pomieszczeń bibliotek. Dziękuję wszystkim osobom, które bezinteresownie przekazały książki i czasopisma do bibliotek.
Informujemy, że Biblioteki są nadal zainteresowane darami książek od mieszkańców gminy, za co z góry dziękujemy.
Zapraszamy mieszkańców gminy
do odwiedzania i korzystania z usług
bibliotecznych.
M. Winkiewicz
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Kultura
Obecni w kulturze

Królewskie
pasje
i marzenia
W maju ubiegłego roku usłyszał
„Wiwat Król!” i od tej chwili – pod
przydomkiem „Rozważny” – miłościwie panuje jednemu z najstarszych i najbardziej zasłużonych
dla Krakowa i Polski stowarzyszeń – Krakowskiemu Stowarzyszeniu Strzeleckiemu „Bractwo
Kurkowe”.

K

rzysztof Wójcik, bo o nim
mowa, krakowski przedsiębiorca, właściciel firmy budowlanej
GAZREM, mimo dziesiątek lat spędzonych w królewskim Krakowie, kiedy tylko może wraca tu, gdzie mocno wrośnięte w ziemię tkwią korzenie jego rodziny.
Ojciec Jan Wójcik pochodził z wielodzietnej rodziny z Zabrzeży, miał ośmioro rodzeństwa. Mama, z domu Rybka, pochodziła z Kamienicy. W czasie okupacji
ojciec walczył w oddziałach partyzanckich AK odznaczony wieloma medalami
między innymi krzyżem partyzanckim
Po II wojnie światowej brak pracy bieda
jak większość górali zmusiły rodziców do
wyjazdu na ziemie zachodnie (było tam
bardzo niebezpiecznie).
Ojca gnało w świat – wspomina pan
Krzysztof. – Budowano właśnie Nową
Hutę. Nowe kusiło. Rodzice pozostawili
dom w Zarzeczu i razem z nami, wyjechali do Krakowa.
W grodzie Kraka dla całej rodziny
otworzyły się nowe perspektywy. Rodzice znaleźli pracę, dzieci szkołę. Tu w Łącku, Zabrzeży, Kamienicy, gdzie osiadła
reszta licznej rodziny w gorczańskich lasach i na halach spędzał wakacje tu wspomina wujka Stanisława Rybkę oraz Rozalię Chmielowską. Nie wyobrażał sobie
innego miejsca, innych gór, innego lasu.
To właśnie ta tęsknota, ciągłe powroty
sprawiły, że w Szczawie postawił dom.
Tym razem już własny, dla siebie, dzieci
i wnuków. Tu – jak mówi – znalazł swoje miejsce. Tu też w 2005 roku został
przyjęty do Koła Łowieckiego „Gorce”

Intronizacja w takt góralskiej nuty

w Kamienicy, co jeszcze bardziej związało go z rodzinnym regionem.
Bractwo Kurkowe
Pan Krzysztof królem kurkowym został
w maju 2010 roku, jednak właściwa intronizacja odbyła się 5 czerwca, na Rynku Głównym w Krakowie.
Bractwo Kurkowe w Krakowie jest elitarnym i jednym z najstarszych stowarzyszeń na świecie.
Momentu powstania Bractwa nie
utrwalił żaden dokument. Możemy jedynie przypuszczać, że Moment jego
konstytuowania się przypadać musiał na okres, gdy Kraków posiadał już
przynajmniej początki fortyfikacji miejskich. Mógł być to koniec XIII stulecia
(w 1287 r. miasto odparło atak Tatarów,
miało więc już pierwsze elementy fortyfikacji, murów miejskich). Pośrednie
dowody wskazują na istnienie Bractwa
Kurkowego już za panowania Kazimierza Wielkiego. W dokumentach Bractwo
pojawia się dopiero pod datą 26 maja
1455 roku, przy okazji wielkiego pożaru
w mieście, którego nie miał kto gasić bo
wszyscy rzemieślnicy udali się za mury
miejskie, by strzelać do kura.
Od zarania dziejów Bractwa Kurkowego jego zadaniem było szkolenie braci
rzemieślniczej do obrony grodu. Zapisał
to król Kazimierz Wielki w tzw. powinnościach dla mieszczan, w których „wszyscy posiadający domy w mieście niech
będą zobowiązani do jego obrony”.
Krakowskie Bractwo Kurkowe przetrwało liczne dziejowe zakręty i burze.
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Nie raz i nie dwa braciom przychodziło
bronić swojego miasta. W dziele tym nie
raz i nie dwa Bractwo Kurkowe wspierane było przez władców. Za panowania
ostatniego Jagiellona Bractwu przyznano tzw. pański klejnot, Srebrnego Kura
(1565 r.), który po dziś dzień jest symbolem krakowskiej konfraterni i odznaką
godności królewskiej najlepszego w danym roku strzelca.
Królem jest się raz
Obecnie Bractwo Kurkowe w Krakowie
liczy około 200 członków i 20 członków
honorowych. Wśród członków są włodarze Krakowa z prezydentem Jackiem
Majchrowiskim, przedsiębiorcy, politycy,
ludzie kultury i sztuki, wojskowi. W poczcie Braci Honorowych znaleźć można
najwybitniejszych ludzi świata - papieża
Jana Pawła II, prezydenta USA George
Busha – jak też obecnego ministra ON
Bogdana Klicha, generałów WP Mieczysława Bieńka, Zbigniewa Głowienkę,
Edwarda Gruszkę i wielu innych.
– Zadania Bractwa Kurkowego zmieniały się wraz z upływem czasu – mówi
pan Krzysztof. – Dziś nasze bractwo staje
w obronie najsłabszych oraz tych, którzy
naszej pomocy potrzebują. Organizujemy
imprezy charytatywne, aukcje na rzecz
dzieci. Tylko podczas ostatniej z nich, na
dorocznym balu królewskim zebraliśmy
na aukcji około 160 tys. złotych. Wszystkie pieniądze zostały przekazane na rzecz
dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych. Bractwo postawiło sobie także za
cel działanie na rzecz Polski na świecie.

Kultura

Pierwszy z lewej: Król Bractwa Kurkowego w otoczeniu uczestników uroczystości

Ufundowaliśmy kilkadziesiąt pomników
najwybitniejszego z Polaków, papieża
Jana Pawła II, od Europy przez Amerykę do Australii. Jesteśmy tez fundatorem
Kościoła Sanktuarium Bożego Miłosierdzia „Nie lękajcie się” w Łagiewnikach.
O Bractwie Kurkowym pan Krzysztof rozmawiać może długo. Po pierwsze,
jak mówi, jest o czym, po drugie w tym
o czym mówi ma spory udział. Członkiem szacownej konfraterni został ponad
dwadzieścia lat temu. Mimo iż królem
jest po raz pierwszy – można nim być
jedynie raz – na co dzień jest członkiem
Rady Starszych stowarzyszenia.
– Królem zostaje się raz – wspomina –
po wygraniu zawodów strzeleckich, czyli
tzw. strzelania królewskiego. W momencie, gdy strącony kur pada na ziemię rozlega się „Wiwat Król!” i zaczyna się nowy
rok w Bractwie.
Objęciu panowania towarzyszy specjalny ceremoniał, którego najważniejszym punktem jest moment przekazania
Srebrnego Kura. Nowy król dostaje go
od swojego poprzednika. Nowy władca
otrzymuje także od prezydenta miasta
przydomek monarszy i wygłasza mowę
intronizacyjną. Pan Krzysztof wybrał dla
siebie przydomek „Rozważny”.
– Podczas strzelania królewskiego
(w pierwszej części biorą w nim udział
wszyscy obecni na strzelaniu byli królowie) bracia celują najpierw do tarcz. Kiedy na placu boju pozostaje tylko finałowa trójka celem staje się drewniany kur.
Zwycięża ten po czyim strzale kur pada
na ziemię.

Swoje strzelanie królewskie pan
Krzysztof pamięta bardzo dobrze, z różnych powodów, także i z tego, że podczas imprezy kibicowali mu gorąco koledzy w macierzystego Koła Łowieckiego
„Gorce” z Kamienicy. Również intronizacja miała góralski akcent - braciom
kurkowym i ich gościom między innymi przygrywała góralska kapela Mikołajczyków ze Szczawy, a nowy król kurkowy na znak, że czuje się także góralem
przywdział podczas intronizacji góralski
kapelusz.
Objęcie tak honorowego t ytułu, jak zaznaczył Pan Krzysztof, bardzo zobowiązuje. Rozpoczyna się
pełnienie wielu dostojnych ról, uczestnictwo w uroczystościach krajowych
i międzynarodowych.
– Miałem np. zaszczyt towarzyszyć
prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu i pani prezydent Litwy Dalii
Grybauskaito, którzy gościli w Krakowie
i bardzo mile wspominam to spotkanie.
Jak obliczył jeden z moich poprzedników,
król kurkowy ma w ciągu roku około 300
wyjść reprezentacyjnych – w stroju galowym czyli kontuszu.
Królewskie pasje
Prawdziwą jednak pasją pana Krzysztofa nie są obowiązki królewskie. Serce oddał łowiectwu i swoim psom myśliwskim. Przygoda zaczęła się od psów,
kiedy to, 11 lat temu, kupił Egera, ogara
polskiego. Z Egerem na tylnym siedzeniu samochodu objechał prawie całą Europę, zdobywając tytuł interchampiona

w swojej klasie; Eger był zwycięzcą
Europy w Paryżu i zwycięzcą świata
w Dortmundzie.
– Ten pies zdobył wszystko, co było do
zdobycia na świecie. I to właśnie Eger
zbliżył mnie do kolejnej mojej pasji, do
myślistwa. Na konkursach tropowców,
które Eger musiał zaliczyć jako pies rasy
myśliwskiej, aby otrzymać certyfikat
niezbędny do tytułu championa, poznałem wielu ludzi, którzy parali się łowiectwem. Słuchając ich wspomnień, opowieści z pól i lasów zapragnąłem zostać
myśliwym. I dopiąłem swego – zostałem
myśliwym.
Od sześciu lat, kiedy został przyjęty do
Koła Łowieckiego „Gorce” w Kamienicy
czuje się spełnionym człowiekiem: ma
wspaniałą rodzinę – żona Barbara, czterech dorosłych synów i pięcioro wnucząt
- psy, które uwielbia (Eger i suka Roma,
również ogar polski), dom w miejscu, które kocha, poluje z kolegami, których bardzo poważa i szanuje, w bractwie, z którym związał się przed wielu laty działać
może społecznie i pomagać ludziom.
Na liście tej nie zabrakło oczywiście
gminy, z którą stawiając tu dom, związał swoje i swojej rodziny losy. Wyszedł
między innymi z propozycją współpracy
kulturalnej Bractwa Kurkowego z Gminą Kamienica.
– Kocham Gorce – mówi pan Krzysztof. – Jeżdżę po całym świecie, ale to tu
właśnie najchętniej spędzam każdą wolną chwilę. Sądzę, że mogę coś dla gminy
zrobić, że wspólnie możemy tu w Kamienicy, w Szczawie, coś zrobić dla ludzi.
Tych wolnych chwil tak naprawdę
w życiu miłościwie panującego króla kurkowego nie ma za wiele. Praca, działalność organizacyjna, społeczna pożerają
gros czasu. Pan Krzysztof pociesza się, że
jego panowanie powoli, powoli ma się ku
końcowi, a od momentu, w którym przekaże Srebrnego Kura w ręce następcy na
kurkowym tronie znajdzie się w jego kalendarzu czas dla gór, myśliwskich przygód i rodziny.
– Kapitalnym ukoronowaniem mojego panowania – mówi – oraz dowodem
tego jakim szacunkiem za to, co my jako
Bractwo Kurkowe robimy dla Krakowa,
dla ludzi będzie udział starszych Bractwa
w beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie.
Delegacja Bractwa została zaproszona
przez kardynała Stanisława Dziwisza do
jego osobistego samolotu i udziału w tej
podniosłej uroczystości wspólnie z nim.
Myślę, że lepszego dowodu uznania nie
mogliśmy oczekiwać.
M. Marek
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Kultura

Koncert kolęd
6 stycznia br. ponad trzydziestu młodych muzyków Ogniska Muzycznego, działającego przy GOK Kamienica dało popis swoich umiejętności
podczas koncertu kolęd, który odbył się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy.
Koncert uczniów prowadził nauczyciel Ogniska - Paweł Miśkowicz.
S. Faltyn

Gorczańskie Bajanie

26

stycznia 2011 r. w Szkole Podstawowej w Zasadnem odbył
się I Gminny Konkurs Gawędziarski Gorczańskie Bajanie, zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Zasadnem oraz Oddział Związku Podhalan
im. ks. prof. J. Tischnera w Kamienicy.
W szranki konkursowe stanęło 10 młodych gawędziarzy – uczniów kl. IV-VI
szkół podstawowych z terenu Gminy Kamienica. Młodzież przygotowała gawędy
związane tematycznie z życiem środowiska, zwyczajami, wierzeniami i obrzędami. Uczestników konkursu oceniała Komisja Artystyczna w składzie: dr Artur
Czesak – dialektolog, Irena Hyrc – kierownik i instruktor Zespołu Regionalnego „Gorce|” oraz Mieczysław Majchrzak
– prezes Oddziału Związku Podhalan
w Kamienicy, która przyznała następujące miejsca: I miejsce: Klaudia Syjud –
SP w Zalesiu, II m: Piotr Gorczowski –
SP w Zasadnem i Wojciech Sukiennik
– SP w Zalesiu, III m: Sylwia Gromala –
SP nr 2 w Kamienicy, Kamila Karcz – SP
w Zasadnem i Patryk Karcz – SP w Zasadnem. Wyróżnienia: Angelika Cebula
– SP nr 2 w Kamienicy, Alina Krzak – SP
nr 2 w Szczawie i Marta Rusnak – SP nr
2 w Szczawie
Cieszy fakt, iż poziom prezentacji był
naprawdę wysoki, co świadczy o tym, iż
rośnie zainteresowanie rodzimą kulturą
wśród dzieci i młodzieży.

Nagrody rzeczowe dla uczestników
konkursu zostały ufundowane przez Oddział Związku Podhalan im. ks. prof. J. Tischnera w Kamienicy, Gminny Ośrodek
Kultury w Kamienicy oraz Pana Mieczysława Majchrzaka – prezesa Oddziału
ZP w Kamienicy. Organizacja konkursu
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możliwa była również dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez dr Władysława Sadowskiego Wójta Gminy
Kamienica.
B.G.

Kultura
Nagrodzeni w konkursie
24 stycznia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie
i wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego.
Nagrody w konkursie ufundował Wójt
Gminy Kamienica i Gminny Ośrodek
Kultury w Kamienicy (lista laureatów
znajduje się na stronie internetowej Gminy
Kamienica: www.kamienica.net.pl).

Limanowska Słaza

W

dniach od 4-7 listopada
2010 r. w Limanowej już po
raz XXXVI odbywał się Festiwal Folklorystyczny Limanowska Słaza.
Jak co roku, na scenie Limanowskiego
Domu Kultury prezentowały się zespoły regionalne, grupy obrzędowe, muzycy,
instrumentaliści, śpiewacy, gawędziarze.
Festiwal ma charakter konkursu, a występujących ocenia Komisja Konsultantów, w skład której wchodzili: Aleksandra
Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog, Janina Kalicińska – etnochoreograf, Michalina Wojtas – choreograf, Benedykt Kafel
– etnograf oraz Artur Czesak – dialektolog. Oceniając występy, komisja zwraca uwagę na dobór repertuaru, strój, rekwizyty, muzykę i śpiew, autentyczność
i poziom wykonywania tańców, czystość
gwary i ogólny wyraz artystyczny.
W tym roku na scenie LDK wystąpiło ponad 600 wykonawców, a komisja
obejrzała i oceniła 63 punkty programu.
Odczytując protokół, członkowie komisji podkreślali, iż tegoroczne prezentacje
miały naprawdę wysoki poziom, zwłaszcza wśród zespołów regionalnych, muzyk
i instrumentalistów.
Jak co roku, na festiwalu pięknie prezentowały się zespoły z naszego regionu,
których występy znalazły uznanie zarówno w oczach oceniających, jak i licznie
zgromadzonej publiczności. Dziecięcy
Zespół Regionalny Zasadnioki za program „Dzieciom zawse zobawa w głowie”

został nagrodzony I miejscem. Również
I miejsce wyśpiewała Grupa śpiewacza
zespołu Gorce. W zmaganiach konkursowych zawsze bierze udział kapela zespołu Gorce, którą komisja wyróżniła II
miejscem, a Zespół Regionalny Gorce,
który prezentował program „Wyskubek”
zdobył III miejsce.
Tak liczna obecność górali gorczańskich na Festiwalu, jak również wysoki
poziom ich prezentacji, to dowód na to,
iż kultura ludowa w naszej gminie nie
zaginie.
B.G.
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Kultura

Promocja albumu

„PIOTR KWIT – TWÓRCZOŚĆ”
11 grudnia 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy
odbyła się promocja wydanego albumu o twórczości Piotra Kwita
– artysty (malarza i rzeźbiarza) pochodzącego z Zalesia.
Publikacja zawiera zdjęcia większości
obrazów i rzeźb, które zebrała (sfotografowała) Małgorzata Sidor – Prezes Stowarzyszenia Artystów fabs z Warszawy,
jednocześnie pomysłodawczyni wydania
tego albumu.
W spotkaniu udział wzięli: władze samorządowe z wójtem dr Władysławem

Sadowskim i Przewodniczącym Rady
Gminy Stefanem Kuchnią, zaproszeni
goście oraz rodzina Piotra Kwita.
Podczas promocji, o artyście i jego
twórczości, opowiadali zaproszeni goście, wśród których byli m.in..: Robert
Ślusarek – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Piotr Szymor
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– członek Stowarzyszenia Artystów fabs
(ASP Warszawa), Marta Gołąb i Leszek
Macak – prywatni kolekcjonerzy prac
Piotra Kwita z Krakowa, Zbigniew Wolanin – z Muzeum Okręgowego w Nowym
Sączu, (wielokrotnie spotykał się z Piotrem Kwitem w Jego rodzinnym Zalesiu,
jak i podczas wielu wystaw, na których
prezentowane były prace artysty), Anna
Golonka – nauczyciel z ZSE w Limanowej (pisała pracę magisterską o artyście)
oraz ks. prałat Kazimierz Pach z kamienickiej parafii.
S. Faltyn

Kultura

„HERODY” ze Szczawy

Kultywują tradycję
9 stycznia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy już po raz osiemnasty odbył
się Przegląd Zespołów Kolędniczych Gminy
Kamienica.

„Z GWIAZDĄ” z Kamienicy
„BETLA” ze Szczawy

Na scenie zaprezentowały się 4 grupy: Grupa Kolędnicza „HERODY” oraz Grupa Kolędnicza „Z GWIAZDĄ” ze Świetlicy
Środowiskowej w Kamienicy – prowadzone przez Marię Opyd
i Bożenę Siekierczak. Grupa Kolędnicza „BETLA” ze Szczawy – prowadzona przez Józefa Rusnaka oraz Grupa Kolędnicza
„HERODY” ze Szczawy – prowadzona przez Andrzeja Kurnytę.
Komisja w składzie: Jadwiga Adamczyk – muzyk, regionalista z Małopolskiego Ośrodka Kultury „Sokół” z Nowego Sącza oraz Benedykt Kafel – etnograf z Małopolskiego Ośrodka
Kultury „Sokół” z Nowego Sącza w kategorii grup dorosłych
I miejsce przyznała Grupie Kolędniczej „BETLA”. Dwa równorzędne II miejsca przyznano dla Grupy Kolędniczej „HERODY” z Kamienicy oraz Grupy Kolędniczej „Herody” ze
Szczawy.
W kategorii grup młodzieżowych II miejscem wyróżniono
Grupę Kolędniczą „Z GWIAZDĄ” z Kamienicy (pierwszego
miejsca nie przyznano).
Na XII Regionalny Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie ta turoniowi” w Kasinie Wielkiej zakwalifikowano Grupę Kolędniczą „BETLA” ze Szczawy, Grupę Kolędniczą „Herody”
z Kamienicy oraz Grupę Kolędniczą „Herody” ze Szczawy.
W Kasinie Wielkiej Grupa „Betla” ze Szczawy zajęła drugie miejsce, zdobywając tym samym kwalifikacje do Ogólnopolskiego Konkursu Grup Kolędniczych w ramach 39.
Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej. Kolędnikom „Herody” ze Szczawy i Kamienicy przypadło trzecie miejsce.
S. Faltyn
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różne

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych – Wspólna Droga

S

towarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych z naszej gminy. Organizacja
swą działalność rozpoczęła w maju bieżącego roku. Na dzień dzisiejszy należy do niej 17 członków i mamy nadzieję,
że niebawem powiększymy nasze grono. Głównym celem Stowarzyszenia jest
wspieranie oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w kwestii finansowej jak
i w dotarciu do odpowiednich specjalistów. Realizacja powyższych celów staje
się bardziej realna poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez charytatywnych, festynów itp.
20 listopada 2010 r. odbyła się nasza
pierwsza impreza charytatywna, w której
uczestniczyło ponad 140 osób. Jesteśmy
wdzięczni i jest nam niezmiernie miło,
iż tak wiele osób wyraziło chęć udziału
i wsparcia naszego stowarzyszenia poprzez tę akcję.
Nie można również zapomnieć o sponsorach, którzy w znaczny sposób wpłynęli na pomoc w organizacji tej imprezy.
Szczególne podziękowania kierujemy
do:

• Pana Władysława Sadowskiego –
Wójta Gminy Kamienica
• Pana Mieczysława Marka -Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
• Pani Agaty Zięba – radnej powiatu
limanowskiego
• Pana Wiesława Wierzyckiego – radnego Gminy Kamienica
• Właścicieli sklepu „Bogusia” ze
Zbludzy
• Właścicieli firmy
„KEGEL- BŁAŻUSIAK”
• Ks. Proboszcza - Jana Betleja
• Członków Zespołu „WHISKY”
• Koła Gospodyń Wiejskich ze
Zbludzy
• Państwa Genowefy i Dariusza Ranosz - Firma „Darek -Bus”
• Pana Stanisława Figiela
• oraz wszystkich przybyłych gości
Mamy nadzieję, że wszystkie imprezy
organizowane przez nasze Stowarzyszenie będą się cieszyły równie dużym zainteresowaniem i nie zawiedziemy Państwa oczekiwań.
Nasza organizacja jest otwarta na
nowych członków oraz osoby chętne

Zakończenie sezonu lotowego
13 listopada 2010 r. odbyło się zakończenie sezonu lotowego gołębi pocztowych
sekcji Kamienica. Na uroczystość podsumowania i wręczenia nagród przybył
również gość honorowy – Wójt Gminy
Kamienica – dr Władysław Sadowski.
W lotach gołębi dorosłych zwyciężył Józef Zasadni, uzyskując tytuł MISTRZA Sekcji. I – wicemistrzem został
Kazimierz Zięba, zaś II – wicemistrzem
– Grucel & Gabryś.
Natomiast klasyfikacja w lotach gołębi
młodych przedstawiała się następująco:
tytuł MISTRZA Sekcji Kamienica wywalczył Józef Zasadni, I – wicemistrzem
zostali Grucel & Gabryś, II – wicemistrzem – Stanisław Chrobak i Kazimierz
Zięba.
Hodowcy gołębi pocztowych sezon ten
uznali za wyjątkowo ciężki ze względu na
trudne warunki atmosferyczne.
Zarząd PZHGP sekcji Kamienica serdecznie dziękuje sponsorom, dzięki którym możliwe było ufundowanie nagród.
W. A.
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do współpracy i pomocy w realizacji naszych celów statutowych.
Zapraszamy na nasze spotkania oraz
do kontaktu z nami: e-mail: wspolna-droga@go2.pl, tel.668 606 934.
Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia

KRONIKA POLICYJNA
W okresie od 1 października 2010 r.
do 31 grudnia 2010 r. na terenie Gminy Kamienica odnotowano: 15 zdarzeń
przestępczych, w tym m.in.: uszkodzenie mienia, kradzież z włamaniem,
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym, kradzież, znęcanie się nad
rodziną.
Ponadto zatrzymano: 7 osób na gorącym uczynku przestępstwa i 2 osoby poszukiwane. Policja interweniowała
również 36 razy w różnych sprawach.
mł. asp. Krzysztof Pach

różne

Z życia Gimnazjum w Kamienicy

Kalejdoskop szkolny
PAŹDZIERNIK

Przyniósł niekonwencjonalne metody zastosowane w procesie dydaktycznym. Szereg lekcji miało charakter inny
niż zwykle. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę i doskonalili własne umiejętności podczas zorganizowanych dla nich
wycieczek dydaktycznych do Krakowa
i bliższych okolic.
LISTOPAD

Upłynął pod hasłem działań profilaktycznych, w tym różnych zadań w ramach kampanii Trzeźwa Małopolska
„No promil – no problem”. Spośród wielu podejmowanych w tym zakresie akcji
szczególnie w gimnazjalnym kalendarzu zapisał się marsz – apel o trzeźwość
i odpowiedzialność kierowców, zorganizowany przez pedagog mgr Iwonę
Dominik. Obok marszu sukcesem dla
naszego gimnazjum zakończył się ogłoszony przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych małopolski konkurs na komiks – uczennica naszej szkoły Sylwia

Błachut z klasy III d zajęła w tej kategorii I miejsce.
GRUDZIEŃ

To przede wszystkim czas szkolnych akcji charytatywnych, konkursów i tradycyjnego już Koncertu Kolęd połączonego
z kiermaszem ozdób świątecznych. Organizatorem tych działań był m.in. Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Caritas. Wykonawcą – społeczność szkolna.
Opiekunami a zarazem instruktorami
aktywnych gimnazjalistów byli przede
wszystkim: mgr I. Dominik, mgr M. Kozioł-Rusnarczyk, mgr U. Faltyn, mgr
P. Miśkowicz, s. B. Gawełda, ks. A. Jurkowski. Wszyscy wykazali wielkie zaangażowanie i pełną odpowiedzialność za
podejmowane działania.
STYCZEŃ

Był podsumowaniem trwającej od września innowacji pedagogicznej autorstwa
mgr Doroty Chrobak i mgr Beaty Wójcik.
Adresat podejmowanych w tym okresie

Sylwia Błachut

działań – 16 osobowa grupa uczniów
z klas drugich (oddziały bcd), w ramach
pozalekcyjnych spotkań, które zgodnie
z tytułem innowacji („Nade wszystko
speaking”) miały na celu doskonalenie
umiejętności posługiwania się językiem
angielskim, wzięła m.in. udział w wyjazdach studyjnych do Krakowa. W szkole
językowej Callan gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach z native speakers. Doskonalili swoje umiejętności w warsztatach kulturowo-językowych pt. „Ireland
today”, prowadzonych przez Irlandczyka
Richie Mullaney w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego – NAUKA
BEZ GRANIC.
Fal
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Podziękowania / Sport
Komitet Wyborczy Wyborców
„STRAŻACY GMINY KAMIENICA” składa wszystkim mieszkańcom,
którzy zdecydowali się oddać swój głos
na kandydatów z naszej listy, serdeczne podziękowania za obdarzenie nas tak
dużym kredytem zaufania. Przyjmujemy
go z pokorą, zdając sobie sprawę, że nadspodziewanie wysokie poparcie proponowanych przez nas kandydatów do Rady
Gminy Kamienica, oznacza równocześnie znaczny wzrost Państwa wymagań
względem nas. Deklarujemy, w miarę naszych możliwości, współpracę ze wszystkimi mieszkańcami, także tymi, którzy
nie do końca podzielają naszą wizję rozwoju gminy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i w ramach naszych kompetencji postaramy się zrobić wszystko, aby Was nie
zawieść. Jeszcze raz dziękujemy!
Z wyrazami szacunku
Eugeniusz RUTKA, Marcin KULIG, Stefan
KUCHNIA, Krzysztof FARON, Michał MIKOŁAJCZYK, Wiesław WIERZYCKI, Danuta BRZECZEK, Józefa GORCZOWSKA,
Stanisław BŁACHUT i Halina ŚMIERCIAK
– WIERZYCKA

Komitet Wyborczy Wyborców
„Samorządowe Przymierze –
RAZEM” składa podziękowanie za każdy oddany głos na naszych kandydatów,
a byli nimi: Mariola Kozioł - Rusnarczyk,
Jan Gromala, Tadeusz Mikołajczyk oraz
Paweł Talar. Żaden z oddanych głosów
nie został zmarnowany, gdyż jako komitet uzyskaliśmy mandat w radzie Powiatu. Chciałbym serdecznie podziękować
tym, którzy obdarzyli szczególnie mnie
mandatem zaufania. Postaram się nie zawieść Wszystkich, którzy oddali na mnie

Dziękujemy WSZ YSTKIM
MIESZKAŃCOM Szczawy za wybór do Rady Gminy Kamienica.
Jednocześnie deklarujemy współpracę ze
wszystkimi mieszkańcami dla dobra całej
gminy i postaramy się nie zawieść Waszego zaufania. Dziękujemy!
Z wyrazami szacunku
Adam Chrobak, Józef Zięba, Jan Cepielik,
Józef Bulanda

Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy poparli moją kandydaturę do Rady
Powiatu Limanowskiego. Postaram się
nikogo nie zawieźć, kto obdarzył mnie
mandatem zaufania. Pracując drugą kadencję w Radzie Powiatu pragnę dalej
działać na rzecz rozwoju Gminy Kamienica. Jestem do Państwa dyspozycji. Postaram się zrobić wszystko, aby Was nie
zawieźć. Jeszcze raz dziękuję!
Z wyrazami szacunku
Mieczysław Kuziel

swój głos i pracując po raz drugi w Radzie Powiatu Limanowskiego działać
dla dalszego rozwoju Gminy Kamienica. Dziękuję również Wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób udzielili mi wsparcia w trakcie kampanii wyborczej.
Jako przedstawiciel tego Komitetu
w Radzie Powiatu w imieniu wszystkich
w/w serdecznie dziękuję.
Paweł Talar

Chcę serdecznie podziękować
wszystkim osobom, dzięki którym moja
kampania mogła się
odbyć w taki sposób,
w jaki ją zaplanowałem. Jestem wdzięczny panu Andrzejowi, panu Jarosławowi,
panu Pawłowi, panu
Tadeuszow i, pa n i
Marysi, panu Wacławowi, Mariuszowi,
Maćkowi, Kasi i jej mężowi Dawidowi
za pomoc, której mi udzielili oraz wsparcie, na które mogłem z ich strony liczyć.
Dziękuję również tym, którzy umożliwili mi swobodne rozmieszczanie plakatów i ulotek.
Przede wszystkich jednak, z głębi serca pragnę podziękować wszystkim tym,
którzy uwierzyli we mnie i w dniu wyborów oddali na mnie swój głos – Jeszcze
raz, bardzo Wam za to dziękuję!
Piotr Szlaga
Komitet Wyborczy Wyborców
„Gmina Kamienica 2010 – 2014”
serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom Gminy Kamienica, którzy oddali swój głos na naszych kandydatów:
Janusz Piotrowski, Feliks Piwowar, Maria
Franczyk, Rafał Franczyk.

Dziękujemy!
Składam podziękowania
WSZYSTKIM, którzy poparli moją
kandydaturę do Sejmiku Województwa
Małopolskiego. Dzięki WAM uzyskałem 1111 głosów. Jeszcze raz serdecznie
dziękuję!
Z poważaniem
Mieczysław Marek

Na podium
Bardzo dobrze zaprezentowały się drużyny siatkarskie szkół podstawowych naszej
gminy, podczas Turnieju w Mini Piłce
Siatkowej o mistrzostwo Powiatu Limanowskiego. Drużyna chłopców z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy zajęła drugie miejsce, a zespół dziewcząt ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy
wywalczył trzecie miejsce w rywalizacji
szkół podstawowych z terenu powiatu.
S. Faltyn
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Sport

LKS Gorce –
nowy zarząd
W niedzielę 2 stycznia br. w Gminnym
Ośrodku Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków LKS Gorce Kamienica. Otworzył je
prezes Feliks Piwowar, który jednocześnie
przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu za okres kadencji 2007 – 2010 r.
Po udzieleniu absolutorium ustępującym władzom klubu wybrano nowy zarząd, do którego weszli: Marcin Franczyk,
Marek Hyrc, Tadeusz Kuta, Janusz Pierzchała, Feliks Piwowar, Franciszek Sadowski, Marek Wąchała, Szymon Wąchała
i Dariusz Żak.
Wśród zaproszonych gości na spotkaniu byli m.in.: Prezes Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej – Stanisław
Strug, wójt gminy – dr Władysław Sadowski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy –
Krzysztof Faron.
Podczas zebrania Srebrną Honorową
Odznakę Małopolskiego Związku Piłki
Nożnej odebrał Stefan Kulig – prezes klubu w latach 1985 – 1999, a Honorowym

Członkiem Klubu został wójt – Władysław Sadowski.
Zgodnie ze statutem zarząd klubu miał
14 dni na ukonstytuowanie się, powołanie ze swego grona prezesa. Na spotkaniu zarządu, które odbyło się 15 stycznia

Po raz pierwszy w Kamienicy
O PUCHAR TORU MKS GORCE
W piękny, słoneczny dzień ostatniego
dnia października, pomimo nie najlepszej
drogi dojazdowej na tor, do Kamienicy
przyjechało 40 zawodników, jak i wielu
pasjonatów ekstremalnych sportów motorowych, na „Jazdę o Puchar Toru MKS
Gorce”. Było to bez wątpienia największe

wydarzenie w naszej gminie. Swoją obecnością zaszczyciła nas również telewizja
oraz prasa. Dzięki licznie przybyłym zawodnikom mogło wystartować pięć klas:
junior, quad, mx1 (250 2t, 450 4t), mx2
(125 2t, 450 4t) oraz licencja (tzn. zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski).
W tego typu zawodach uczestniczyć
może każdy. Warunkiem jest posiadanie
motoru (typu cross bądź
enduro), ale jeśli ktoś nie
czuje się pewnie na dwóch
kołach, może spróbować
swoich sił na quadzie. Kiedy znany jest już skład poszczególnych klas, odbywają się jazdy treningowe.
Mają one na celu zaznajomienie z trasą jak i stanem toru. Po treningu odbywa się tzw. pierwszy
bieg – jadą w nim wszystkie klasy (trwa on 10 min
+ 2 okrążenia). Po krótkiej przerwie odbywa się
drugi bieg. Wynik stanowi
sumę punktów zdobytych
w dwóch biegach.

br., prezesem wybrano Feliksa Piwowara. Wiceprezesem został Dariusz Żak, sekretarzem – Marek Hyrc, a skarbnikiem
Marek Wąchała.
S. Faltyn

Wyniki „Jazdy o Puchar Toru
2010”
• Klasa Junior: I miejsce – Damian
Kojs, II m – Wojciech Mikołajczyk
(MKS Gorce), III m – Dariusz Rapacz.
• Klasa Quad: I m – Wojciech Wąchała
(MKS Gorce), II m – Dominik Niewiadomy, III m – Wanessa Rapacz.
• Klasa MX2: I m – Michał Marmuszewski (MKS Gorce), II m – Szymon
Gromczak, III m – Dariusz Gromczak.
• Klasa MX1: I m – Michał Marmuszewski (MKS Gorce), II m – Krzysztof Cepielik (MKS Gorce), III m – Andrzej Chryczyk (MKS Gorce).
• Klasa licencja: I m – Patryk GalicaGudbaj, II m – Kuba Gil, III m – Tomasz Zych.
Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za znakomitą atmosferę. W przyszłym roku również planujemy zorganizowanie takiej imprezy, mając nadzieję,
że dobre wrażenie jakie zrobiliśmy w tym
roku, zaowocuje przybyciem jeszcze
większej rzeszy zawodników jak i nowych kibiców, którzy dzięki nam poznali i tak jak my pokochali ten sport.
M. Majchrzak
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Relaks  Krzyżówka nr 87
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Poziomo: 1) grzyb o kapeluszu pokrytym śliską skórką, 4) kawałek czegoś smacznego, 7) muzyk, który gra tło do głównej melodii,
9) „... większa niż życie, 12) tępa strona noża, 13) w dawnej Polsce nazwa wojsk tatarskich, 15) np. odwiert, 16) sprzymierzeniec,
18) standaryzacja, typizacja, 20) eksport towarów, 21) stan organizmu charakteryzujący się bezwładem.
Pionowo: 2) dzień tygodnia, 3) odległy obiekt niebieski wysyłający silne promieniowanie radiowe; nibygwiazda, 4) 100 kg zboża, 5) partia gry w tenisie , 6) czerwony oznacza pożar, 8) większy od morza, 10) rytm bicia serca, 11) rozbójnik morski, 14) ... Olbrychski, 17) papier wartościowy, 18) ostatnia faza księżyca, 19) np. melioracyjny.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 10, utworzą rozwiązanie – aforyzm Antoniego Czechowa, które prosimy nadesłać do 28 lutego 2011 r. na adres GOK. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.
Za rozwiązanie krzyżówki nr 86, której hasło brzmi: „Wiedza jest odbiciem prawdy”, nagrody ufundowane przez Agatę Ziębę – radną powiatu limanowskiego wylosowali: Alicja Kurnyta – Kamienica 210, Karolina Syjud – Zasadne 22.

Gorczańskie
wieści

Kwartalnik Gminy Kamienica. Redaguje zespół GOK–u
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
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Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury
34–608 Kamienica
tel. 018 33 23 082
e–mail: gokkamienica@wp.pl

Zatrzymane w obiektywie

Diamentowe i złote gody

Wędrówka przez polskie wigilie – koncert gimnazjum w Kamienicy

Laureaci Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego
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