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…Z samorządu
Pomimo trudnego okresu dla gospodarki kraju i samorządów w
Polsce, gmina Kamienica konsekwentnie realizuje swoje plany i
przedsięwzięcia przewidziane na ten i przyszły rok.

Na początku roku oddano do
u ży tku nowoczesny Ośrodek
Zdrowia w Kamienicy. Dzisiaj
mieszkańcy gminy Kamienica
mają zapewnioną podstawową
opiekę zdrowotną na wysokim poziomie, która mamy nadzieję, że
będzie się jeszcze rozwijała i poszerzała swoje usługi medyczne.
W trakcie realizacji jest budowa parku przyrodniczo - rekreacyjnego przy amfiteatrze Saturn
w Kamienicy. Do końca czerwca
ta inwestycja zostanie zakończona i będzie to doskonałe miejsce do spacerów i rekreacji.
W tym roku realizowana jest budowa dwóch boisk sportowo rekreacyjnych
przy SP w Zalesiu i Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie.
Rozpoczęcie budowy kolejnego boiska sportowego przy SP 2 w Kamienicy
nastąpi w 2 połowie roku. Mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie na współfinansowanie tej inwestycji. Czekamy na rozpisanie postępowania przetargowego. Dodatkowo po pierwszej ocenie jest wniosek złożony do PROW na budowę kolejnego boiska sportowo - rekreacyjnego
przy SP w Zasadnem. PO zrealizowaniu tych zadań prawie wszystkie szkoły będą mieć doskonałe warunki do ćwiczeń i zajęć sportowych. W trakcie
realizacji jest również budowa wodociągu gminnego w Kamienicy i Szczawie. W tym roku planowana jest modernizacja drogi Klimki w Zasadnem,
remontu odcinka drogi Uszczki w Szczawie uszkodzonego po ubiegłorocznych intensywnych opadach deszczu oraz remont stadionu w Zalesiu. Na te
trzy zadania mamy już podpisane umowy w wykonawcami. Termin zakończenia tych inwestycji ustalono na 31 sierpnia br. Zrealizowano również kilka
mniejszych projektów w ramach małych projektów „Leader”, w tym wykonano dwa parkingi z małą architekturą przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej
z drogą Kamienica - Zasadne oraz parking przy rozwidleniu drogi Zasadne
w kierunku drogi Klimki do Ochotnicy. W ramach tego projektu będzie jeszcze oznakowany szlak na „Gorc”.
To wszystko bardzo cieszy, nie widać u nas jeszcze kryzysu, ale my również
bardzo niepokoimy się sytuacją gospodarczą kraju, która ma ogromny wpływ
na finanse gminy. Duże zagrożenie wynika z niedofinansowania oświaty i
pogarszającą się sytuacją demograficzną w naszej gminie. Na szczęście samorząd bardzo dobrze zarządza finansami gminy, tak, że póki co mamy stabilną sytuację finansową.

Turniej oldbojów			33

Relaks

Władysław Sadowski
wójt gminy

Krzyżówka			34

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: Memo Art, tel. 725-473-600

Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury
34–608 Kamienica
tel. 18 33 23 082
e–mail: gokkamienica@wp.pl

WCZORAJ KAMIENICY

Uczestnicy Powstania
Styczniowego
z terenu Gminy Kamienica (cz. 1)

Obraz Artura Grottgera
Pożegnanie powstańca

W roku 2013 przypada 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, w związku z tym na łamach „Gorczańskich
Wieści” pragnę mieszkańcom gminy przybliżyć te wydarzenia poprzez zwrócenie uwagi na fakt, iż w zrywie tym
brali także czynny udział mieszkańcy Kamienicy.
Dziś, po półtora wieku wciąż w
różnego rodzaju mediach, a także
wśród niektórych polityków, słychać różnorodne oceny tego powstania. Nikt jednak z dziennikarzy i polityków pierwszych stron
gazet podczas wygłaszania tez o
konieczności, bądź zaniechaniu
wybuchu Powstania Styczniowego nie wspomniał ani słowem o
jednej z najlepszych ocen tego
zrywu, jaką wygłosił pogrobowiec
1863 roku, późniejszy marszałek
Józef Piłsudski.

Powiedział on m.in.: „Rok 1863 dał
wielkość nieznaną, wielkość, co do której i
teraz świat wątpi, gdy mówi o nas, wielkość,
zaprzeczająca wszystkiemu temu, co my o

sobie mówimy, wielkość cudu pracy, ogromu pracy zbiorowej, siły zbiorowej wysiłków
woli, siły moralnej, - nie >>treuga Dei<< [tzn.
pokój Boży; rozejm-PS] szui zbiorowej,
nie >>treuga Dei<< tchórzów, lecz >>treuga
Dei<< ludzi, którzy w wielkiej godzinie, gdy
palec Boży ziemi dotknął, rosną w olbrzymy,
olbrzymiej pracy moralnej”.

z Beniowskiego Juliusza Słowackiego:

Trzeba stwierdzić, że Józef Piłsudski
był zafascynowany powstaniem styczniowym jako wielkim zjawiskiem. Próbował przez całe swe życie młodzieńcze
i dorosłe szukać odpowiedzi na pytanie,
na czym ta wyjątkowość tego właśnie
zrywu narodowego polegała? Na czym
polegała jego WIELKOŚĆ? W odczycie
pt. „Rok 1863”, wygłoszonym 24 stycznia 1924 r., mówił, przywołując cytaty

Główny współtwórca Niepodległej
Polski, Józef Piłsudski był, jak wspomniałem, pogrobowcem powstania
1863 roku. Przyszedł na świat 5 grudnia
1867 r., a więc trzy lata po jego upadku w 1864.
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„Gdy warstwy ziemi otwartej przeliczę
I widzę koście, co jako sztandary
Wojsk zatraconych pod górnymi grzbiety
Leżą – i świadczą o Bogu, szkielety –
Widz, że nie jest On tylko robaków
Bogiem i tego stworzenia, co pełza”.

Powstanie styczniowe było nie tylko największym powstaniem narodowym, ale także ostatnim polskim
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„
Obszar obecnej Gminy Kamienica w okresie Powstania Styczniowego podlegał
delegatowi Rządu Narodowego na obwód sądecki. Delegat kontaktował się z zaufanymi ludźmi w terenie, przede wszystkim z patriotami, wywodzącymi się z ziemiaństwa galicyjskiego i niższego duchowieństwa, doświadczonymi represjami aparatu
austriackiego terroru w latach 1846 - 1848. Do takich patriotów należał właściciel
klucza kamienickiego, Maksymiliam Marszałkowicz herbu Zadora.

zrywem przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Ogłoszone manifestem z 22
stycznia 1863 r., wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane zostało narastającym
od roku 1861, tj. od czasów krwawego
stłumienia patriotycznych manifestacji
w Warszawie, rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania
była branka ogłoszona przez margrabiego Wielopolskiego, serwilistycznego zausznika polityki cara względem
Polaków.
Powstanie wybuchło 22 stycznia
1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Trwało ono
zasadniczo do jesieni 1864 r.; na niewielkim obszarze jeszcze do wiosny
1865 r. Swoim zasięgiem objęło tylko
ziemie polskie pod zaborem rosyjskim,
tj.: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy.
Trzeba też sobie uświadomić, że spotkało się ono z poparciem międzynarodowej opinii publicznej we Francji, w
krajach niemieckich i na ziemiach polskich zaboru pruskiego i austriackiego.
Poparcia powstaniu udzielały ponadto:
Stolica Apostolska (słynne ostra reakcja papieża Piusa IX przed i w trakcie
powstania, jego naciski na cara rosyjskiego i urzędników MSZ, nie przyjmowanie ich na audiencjach, itp.), Francja, Włochy.
Polski czyn zbrojny 1863 roku miał
charakter wojny partyzanckiej, w której
stoczono, jak oceniają znawcy przedmiotu, około 1200 bitew i różnych potyczek. Niestety, mimo początkowych
sukcesów zakończyło się dotkliwą i bolesną klęską powstańców. Bilans strat
był przygnębiający. Kilkadziesiąt tysięcy powstańców poległo na polu walki. Około tysiąca bestialsko stracono w
Cytadeli Warszawskiej i w innych cytadelach Cesarstwa Rosyjskiego. Kilka

tysięcy rannych wymordowano jeszcze
na polu walki, po poddaniu się. Około
38 tysięcy zesłano na Syberię. Ponadto,
co najmniej 10 tysięcy Polaków udało
się na przymusową emigrację, głównie
do krajów zachodnich. Były to osoby,
którym wcześniej carskie władze zabrały majątki i prawa obywatelskie za
udział lub czasami tylko sprzyjanie powstaniu. Wielu z nich zaocznie skazano
na karę śmierci...
Wilno poddane zostało restrykcjom
ze strony Michaiła Murawjowa Wieszatiela. Po klęsce powstania Królestwo
Polskie i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. W 1867 r., w roku narodzin Piłsudskiego, zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę
i budżet. Odtąd „Priwislianskij kraj”
ulegał coraz szybszej rusyfikacji, wynarodowieniu i mentalności rosyjskiej.
W 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską. W latach następnych
setkom miast wspierających powstanie
odebrano prawa miejskie (np. w guberniach kieleckiej, radomskiej, lubelskiej
i siedleckiej). To doprowadziło je tym
samym do upadku. W 1874 zniesiono
urząd namiestnika, w 1886 r. zlikwidowano Bank Polski. Skasowano wszystkie klasztory w Królestwie. Konfiskacie uległo ponad 1600 majątków
ziemskich. Rozpoczęła się bezwzględna rusyfikacja ziem polskich i wszechwładne panowanie carskiej cenzury.
W tej dramatycznej sytuacji spora
część społeczeństwa Królestwa i Litwy
uznała dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za niecelową. Polska myśl
skierowała się ku pracy organicznej.
Jednak powstanie przyczyniło się do
korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia chłopów.
Ten ostatni w XIX wieku czyn zbrojny
Polaków pozostawił trwały ślad w literaturze. Wymieńmy ważniejsze dzieła:
Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem, Maria Dąbrowska – Noce i dnie. W sztuce polskiej największe ślady powstania

mamy w dziełach Artura Grottgera
(Polonia i Lithuania) oraz Jana Matejki
(Polonia).
Trzeba powiedzieć sobie otwarcie,
że dłużnikiem powstania był także
wspomniany już wyżej, młody Piłsudski, podówczas Ziuk, wychowywany w
rodzinnym domu nie tylko w klimacie żałoby narodowej, ale także bezgranicznego buntu przeciw carskiemu
zaborcy. Matka Piłsudskiego, Maria z
Billewiczów, wprowadziła zasady, że
nie wpuszczano za próg rosyjskich czynowników, okazując im pogardę. Siła
buntu w rodzinie Piłsudskich szła od
wielkich romantyków, których systematycznie nie tylko czytano, ale i w stosownych sytuacjach recytowano. Matka
uwielbiała Krasińskiego, Józef nie rozstawał się ze Słowackim.
Podczas syberyjskiego zesłania Piłsudski poznał Bronisława Szwarce,
urodzonego w 1834 we Francji syna polistopadowych emigrantów. Ten wielki
patriota w 1861 przybył do Polski, działał przed powstaniem styczniowym w
„stronnictwie czerwonych”. Nie doczekał powstania i w grudniu 1862 aresztowany, został skazany na karę śmierci.
Ostatecznie – jako obywatelowi Francji – karę tę zamieniono na więzienie i
syberyjskie zesłanie. Na zesłaniu był
dobrym duchem Piłsudskiego. Wiele
mówił mu o błędach organizacyjnych.
Dzięki temu przyszły komendant Legionów studiował materiały dotyczące
1863 roku i później, w roku 1912 wydał
pracę w postaci wykładów pod tytułem „Zarys historii militarnej powstania styczniowego”. W swojej działalności niepodległościowej Piłsudski chciał
się ustrzec błędów popełnionych zarówno przez białych, jak i czerwonych.
Gdy w boju pod Limanową, w pierwszych dniach grudnia 1914 r. Legiony zażarcie powstrzymywały Rosjan
przed zajęciem Zachodniej Galicji, a
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sama Limanowa przechodziła kilkakrotnie z rak do rąk, późniejszy Marszałek mówił do swoich podwładnych:
„I gdy raz jeszcze rzucam pytanie: wielkości
gdzie twoje imię? – znajduję odpowiedź: wielkość naszego narodu w wielkiej epoce 1863 r.
istniała, a polegała ona na jedynym może w
dziejach naszych rządzie, który, nieznany z
imienia, był tak szanowany i tak słuchany,
że zazdrość wzbudzać może we wszystkich
krajach i u wszystkich narodów […]”.
Piłsudski jeszcze po latach, w 1933 r.,
na uroczystościach 80. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego wspominał swoje „pierwsze boje” z Moskalami
z lat 1914-1915, gdy siłą ognia raził zaborcę i jednocześnie przywoływał nazwiska niegdysiejszych oportunistów,
którzy, jak margrabia Wielopolski, zausznik polityki carskiej w królestwie
Polskim, powstańców styczniowych nazywali szaleńcami. Swój wywód Piłsudski zakończył w 1933 r. w podniosłym tonie:
„Polska trudy ciężkie przeżywa, nieraz Polak
miota się w trwodze.
I gdy na sennych was uderzą strachy,
I gdy zbudzicie się w łożu spotniali,
I usłyszycie, że drżą wasze dachy
I tak trzaskają, jak kość, gdy się pali –
Kiedy was weźmie zimna śmierć pod pachy,
Boga pokaże i przed Nim powali
- wtedy wiedzcie: z mogił, z grobów 1863 r.
żywy cień powstaje, cień wielkości epoki, cień
Rządu Narodowego i wtedy mogiły zawołają
głosem straszliwym: - >>Idź i czyń!<<”
Takim cudownym cieniem legendarnego Rządu Narodowego była pieczęć,
która – widniejąc na dokumentach powstańców – otwierała im powszechnie
polskie serca.
Rządu bezimiennego, niewidzianego, a jednak przez wszystkich szanowanego i nigdy nie zdradzonego, nawet
w najcięższych carskich więzieniach.
Rządu, który jak podkreślał Romuald
Traugutt (1826–1864)-generał, dyktator
powstania styczniowego, ma prowadzić
naród drogą prawdy. Jedno z jego wspanialszych, przemówień brzmiało:
„Dążnością Rządu Polskiego być powinno,
jest i będzie zawsze prowadzenie ludu Polskiego drogą prawdy, drogą wskazaną przez Boskiego Nauczyciela naszego”. Dodam, Rządu, który jako jedyny do dzisiejszych
dni, szanowany był przez wszystkich
ludzi różnych stanów, klas i warstw polskiego narodu czasu rozbiorów. Nawet
ci, którzy nigdy z bronią nic wspólnego

Herb Polski z okresu Powstania
Styczniowego (1863-1864), odwzorowany na pieczęciach powstańczych różnych oddziałów i organów Rządu Narodowego, także w
Sądeckiem i w Galicji. Herb przedstawia: Orła (godło Królestwa Polskiego), Pogoń (godło Wielkiego
Księstwa Litewskiego) i św. Michała Archanioła (godło Rusi). Całość
wieńczy korona królewska-symbol
zjednoczenia ziem polskich.

nie mieli, na słowo „Rząd Narodowy”,
na widok jedynie pieczęci jego, przedkładali wszystko dla dobra Ojczyzny.
Często właśnie na te jedynie słowa czy
ten odcisk pieczęci, złożyli swoje życie
na ołtarzu Ojczyzny. O kilku z nich, z
terenu Kamienicy słów kilka:
Obszar obecnej Gminy Kamienica w okresie Powstania Styczniowego podlegał delegatowi Rządu Narodowego na obwód sądecki. Delegat
kontaktował się z zaufanymi ludźmi
w terenie, przede wszystkim z patriotami, wywodzącymi się z ziemiaństwa galicyjskiego i niższego duchowieństwa, doświadczonymi represjami
aparatu austriackiego terroru w latach
1846 - 1848. Do takich patriotów należał właściciel klucza kamienickiego,
Maksymiliam Marszałkowicz herbu
Zadora. On to, na terenie okręgu limanowskiego odgrywał pierwszorzędną rolę w organizacji i w aprowizacji
ochotników udających się do walki
o wolność i niepodległość Ojczyzny.
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Dzięki jego zaangażowaniu o powstaniu w okolicach Limanowej było bardzo głośno, chłopi i synowie właścicieli ziemskich garnęli się do walki z
Moskalami. Uruchomiono szlaki przerzutowe przez Słopnice, Laskową, Żegocinę w kierunku Bochni czy Wojnicza lub przez Porębę Wielką i Lubień
w okolice Krakowa. Górale dostarczali
głównie kożuchy baranie dla piechoty,
szmuglowali z Węgier niewielkie ilości broni i amunicji, dostarczali wozy
z żywnością. Już w pierwszych dniach
powstania na Marszałkowicza spadły
represje, spotęgowane w późniejszym
czasie poprzez fakt czynnego uczestnictwa ludności z jego dóbr, w jak to
oficjalnie nazywano „buncie”. Przejawiały się one w notorycznym wzywaniu go na komisariaty policji, do sądu
w Nowym Sączu na przesłuchania. Reżim austriacki jednak żadnych niezbitych dowodów na współpracę Marszałkowicza z powstańcami nie znalazł.
Świadczy to jedynie o bardzo dobrej
konspiracyjnej robocie w terenie, o zaufaniu ludności do niego i jego samego
do poddanych. Nikt z klucza kamienickiego „nie puścił pary”, mimo iż w
innych rejonach, tacy osobnicy otrzymywali profity, majątki, stanowiska,
apanaże czy ordery. Nagrody najchętniej rozdawał rząd carski, rzadziej policja austriacka, współpracująca ściśle z carską ochraną (poprzedniczką
Czeka-NKWD-KGB).
Młodzi chłopcy, najczęściej w wieku
15-17 lat (były też przypadki uczestnictwa w walkach dzieci 12-13 letnich),
opuszczali rodzinne domy po kryjomu,
nie informując rodziców, rodzeństwa
lub znajomych i kolegów, dokąd i w jakim celu idą. Najczęściej nocą przemierzali boczne trakty, aby nie zostać zadenuncjowanymi przez rozbudowaną
sieć konfidentów, szpicli czy donosicieli policji austriackiej. Szli od dworu
do dworu, zawsze tam gdzie mogli liczyć na wikt, opiekę i schronienie w razie zmasowanej infiltracji terenu przez
policję czy konfidentów. Ziemiaństwo
galicyjskie dość powszechnie, a szczególnie w Limanowskiem, odnosiło się
z zadowoleniem do powstania za Wisła; rzeką która od 1815 r., stanowiła
granicę między Austrią a Rosją. Wiadomo, że ochotnicy z Limanowskiego
kierowali się, bądź na Lasy Radłowskie
(między Brzeskiem a Tarnowem) lub do
Puszczy Sandomierskiej.
Przemysław Stanko

WCZORAJ I dziś Kamienicy
Promocja gminy
w Katowicach

Młodzież zapobiega
pożarom

W dniach 22 - 24 marca br. w Katowicach odbyły się XIX Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i
Sportowego GLOB 2013.

Na stoisku ogólnym Małopolskiej
Organizacji Turystycznej, której Gorczańska Organizacja Turystyczna jest
członkiem prezentowane były m.in.: materiały promocyjne z Gminy Kamienica,
Powiatu Limanowskiego oraz Lokalnej
Grupy Działania z Limanowej.
W tym roku na powierzchni 5500m2
zaprezentowało się 220 wystawców.
Oprócz reprezentacji wielu polskich regionów byli także przedstawiciele Belgii, Dominikany, Francji, Gruzji, Indonezji, Maroka, Czech, Słowacji, Tunezji
i Węgier. Jak podają organizatorzy targi
odwiedziło ponad 20 000 osób.
Dużym zainteresowaniem cieszyły
się informacje o planowanych trasach
narciarskich wokół Mogielicy, szlakach
rowerowych oraz te, które dotyczyły
Szczawy, Beskidu Wyspowego i Gorców. (P.T.)

15 marca 2013 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy,
przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu Gminy Kamienica.
Wyniki turnieju:
Grupa I - Szkoła Podstawowa: I miejsce - Kinga Postrożna (Szkoła Podstawowa
w Zalesiu), II m - Beata Gromala (SP nr 2 w Kamienicy), III m - Dorota Duda (SP
w Zalesiu). Do etapu powiatowego awansowały: Kinga Postrożna i Beata Gromala.
Grupa II - Gimnazjum: I miejsce - Mariola Syjud, II m - Ewelina Wierzycka,
III m - Monika Wierzycka (Gimnazjum w Kamienicy).
Do etapu powiatowego awansowały: Mariola Syjud i Ewelina Wierzycka. Nagrody i upominki dla uczestników ufundowali: Wójt Gminy Kamienica oraz Zarząd
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kamienicy. (S.F.)

Zebranie grupy członkowskiej
W Gminnym Ośrodku Kultury
odbyło się zebranie grupy członkowskiej (udziałowców) z kamienickiego
oddziału Banku Spółdzielczego w Limanowej. W spotkaniu, tym uczestniczyli: prezes zarządu BS w Limanowej - Adam Dudek, wiceprezes
- Stanisław Paluch, dyrektor kamienickiego oddziału - Andrzej Walasik,
członek Rady Nadzorczej - Stanisław
Majchrzak, pełnomocnik zarządu
banku - Stanisława Miśkowicz oraz
62 udziałowców z gminy Kamienica. Podczas zebrania sprawozdanie z

działalności banku za rok 2012 przedstawił prezes - Adam Dudek stwierdzając, że BS w Limanowej jest pewną i bezpieczną instytucją finansową,
cechującą się ciągłym rozwojem, co
potwierdził multimedialną prezentacją. Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej Banku za rok 2012
złożył Stanisław Majchrzak. Po dyskusji i wyrażeniu opinii przez udziałowców przewodnicząca komisji
wnioskowej - Anna Chlipała przedłożyła zarządowi banku do rozpatrzenia trzy wnioski. Dotyczyły one

wydłużenia godzin pracy kamienickiego banku, umieszczania informacji o banku w prasie lokalnej oraz uelastycznienia procedury
zaciągania drobnych kredytów dla
osób najniżej uposażonych.
M. Marek
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Spotkanie
myśliwych
14 kwietnia br. w Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy odbyło się zebranie sprawozdawcze za miniony rok (od 1
kwietnia 2012 r. do 30 marca 2013 r.) Koła
Łowieckiego „GORCE” w Kamienicy. Na
spotkaniu myśliwych zostały poruszane
tematy dotyczące działalności i funkcjonowania koła. Omawiano wiele problemów. Głównym z nich było dokarmianie
zwierząt zimą - na ten cel przeznaczono
13 tys. zł, zakupiono m.in. karmę (siano,
słoma, kukurydza, ziemniaki, pszenica,
marchew). Dokarmianie konieczne było,
ponieważ tegoroczna zima była długa i
ostra, a gruba i twarda skorupa śniegu nie
pozwalała dostać się do poszycia zielonego, zwierzynie grubej (sarny, dziki, jelenie) jak i drobnej (zające, kuropatwy, bażanty).
Kolejnym ważnym tematem spotkania
były przepisy ogólnopolskie, dotyczące
zakazu poruszania się po lasach (quady,
crossy). Młodzi ludzie pomimo toru przeznaczonego do jazdy, wykorzystują leśne
szlaki, co zagraża nie tylko ich bezpieczeństwu, ale negatywnie wpływa na środowisko i ekosystem leśny. Zachowanie
ciszy w lesie jest niezbędne, szczególnie
wiosną w okresie rozmnażania i prawidłowego funkcjonowania fauny.
Następną rozważaną kwestią było wypalanie traw. Jest to bardzo ważny problem, który pomimo świadomości ludzi
wobec zagrożenia, jakie niesie ogień, zakazów władz i przepisów przeciwpożarowych, powtarza się corocznie. Pomimo kontroli policji jest to bardzo trudne
dowyplenienia. Wypalania traw skutkują
negatywnie poprzez straty we florze i faunie oraz degradują ekosystem przyrodniczy ważny w gospodarce rolnej. Apelujemy zatem, aby dbać o środowisko, które
nas otacza i świadomie go nie niszczyć.
(B.S.)

Gminne obchody DNIA STRAŻAKA

4 maja br. w Kamienicy odbyły się gminne obchody „Dnia Strażaka”.
Przybyli na nie przedstawiciele wszystkich jednostek z gminy Kamienica oraz zaproszeni goście.

Święto strażaków rozpoczęła Msza św., celebrowana przez ks. Łukasza Kitę - gminnego kapelana strażaków, ks. Jana Betleja - proboszcza kamienickiej parafii oraz ks.
Antoniego Jurkowskiego.
Dzień ten był także okazją do wręczenia odznaczeń i medali zasłużonym strażakom. Druhowie, wyróżniający się w pracy społecznej, zostali uhonorowani odznaczeniami przyznanymi przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie.
Odznaczeni zostali:
Medalem Złotym „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: dh Jan Kuziel, dh Stanisław Wierzycki, dh Wiesław Zasadni.
Medalem Srebrnym „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: dh Stanisław Cedzidło, dh Andrzej Gorczowski, dh Krzysztof Kuziel.
Medalem Brązowym „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: dh Sławomir Cepielik, dh Mirosław Faron, dh Jacek Franczyk, dh Lucjan Rusnak.
Decyzją Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Limanowej Odznaką
Strażak Wzorowy uhonorowani zostali: dh Rafał Kurzeja, dh Arkadiusz Magdziarczyk, dh Łukasz Wąchała, dh Sylwester Wąchała, dh Mirosław Zięba. Uroczystości
uświetniła Orkiestra Dęta im. św. Floriana ze Szczawy. (S.F.)

Zakończono realizację projektu
Ochotnicza Straż Pożarna w Zasadnem zrealizowała projekt pn.
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów
dla członków OSP w Zasadnem
i organizacja imprezy i zakup
sprzętu nagłośnieniowego” w ra-

mach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego

PROW na lata 2007 - 2013. Przedsięwzięcie niesie za sobą długoterminowe korzyści dla członków OSP,
aktywnie uczestniczących w życiu
społeczności lokalnej jak również
dla mieszkańców Zasadnego, biorących udział w uroczystościach strażackich oraz innych imprezach promujących region. (S.F.)
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Montaż
solarów
za 24 mln zł
rozpoczęty
9 maja br. rozpoczęto montaż instalacji solarnych w gminie Kamienica, biorącej udział w programie „Odnawialne
źródła energii w Mszanie Dolnej oraz
gminach partnerskich”. Uczestnikami
programu (ponad 2 100 gospodarstw)
są mieszkańcy gmin: Kamienica,
Mszana Dolna, Niedźwiedź, Dobra,
Raba Wyżna oraz Miasto Mszana
Dolna. Kierownikiem tego projektu
jest Antonii Róg z gminy Mszana
Dolna. Poniżej prezentujemy jego
wypowiedź na ten temat.
Przetarg o wartości ponad 24 milionów złotych wygrała Firma Skorut Systemy Solarne z Myślenic, która w terminie do końca maja 2014 roku zamontuje
2 152 instalacji solarnych w domach jednorodzinnych. Postępowanie przetargowe kosztowało nas mnóstwo pracy. Walka
o zamówienie między wykonawcami była
zażarta, a spór ostatecznie rozstrzygnęła dopiero Krajowa Izba Odwoławcza w
Warszawie. Dość powiedzieć, że każda ze
złożonych ofert to ponad 8 tysięcy stron
dokumentów. Na szczęście spory proceduralne mamy już za sobą i możemy
rozpocząć montaż instalacji. Dotacja dla
mieszkańców wynosi 85% do ceny netto. Jest to największa dotacja w Polsce na
tego typu zadanie. Mieszkańcy, w zależności od wielkości systemu (dwa lub trzy
i więcej panele), zapłacą łącznie (z zaliczką, którą już wpłacili w ubiegłym roku)
- od 2 000 do 3 500 zł. To zdecydowanie
mniej niż początkowo zakładaliśmy.
W ramach programu każda gmina
uczestnicząca w projekcie montuje nie
tylko kolektory, ale wykonuje wszystkie
roboty związane z instalacją (przewody, stacja pompowa, sterownik zbiornik,
czujniki temperatury) oraz zapewnia w
ciągu 5 lat bez dodatkowych opłat wymianę płynu w systemie, serwis oraz
przeglądy gwarancyjne.
Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót do końca września tego

roku powinno zostać
już zamontowanych ponad 800 instalacji. Kolejne w następnych miesiącach w
zależności od warunków pogodowych.
Obecnie kończą się spotkania informacyjne dla mieszkańców uczestniczących
w projekcie w każdej z gmin. Na spotkaniach informujemy o warunkach i szczegółach realizowanego programu.
Koszt montażu instalacji w przetargu wyszedł niższy niż zakładano. Dzięki temu istnieje możliwość wykonania
dodatkowych ok 400 instancji. Jesteśmy
cały czas w kontakcie z Władzą Wdrażającą Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Dzięki akceptacji burmistrza, wójtów gmin, biorących udział
w projekcie, wspólnie z mec. Krzysztofem Smagą, sprawującym opiekę prawną
nad realizacją programu, odbyliśmy serię
rozmów ze stroną szwajcarską i mamy
już wstępną akceptację dla poszerzania

projektu o kwotę oszczędności przetargowych. Tak korzystnego dla mieszkańców programu
w najbliższym czasie już bowiem nie
będzie.
W gminie Kamienica w ramach tego
programu zostanie zamontowanych 428
solarów, ponadto na liście rezerwowej
oczekuje ponad 100 chętnych. Harmonogram zakłada, że do końca czerwca br.
zostaną zainstalowane urządzenia solarne na 30 budynkach. Do końca września
br. na 130 budynkach, zaś w czwartym
kwartale br., gdy pozwoli na to pogoda,
na dalszych 100 budynkach. Pozostała
instalacja - około 170 solarów zostanie
wykonana w pierwszej połowie 2014 r.

M. Marek
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Nowy system gospodarki odpadami

Fot. SXC

samochodowych.Nie można tłuc szkła
przed wrzuceniem do pojemnika. Należy wrzucać czyste opakowania.

Worki w całości wypełnione należy wystawiać nie wcześniej niż
dzień przed ich odbiorem. W przypadku małej liczby wysegregowanych w danym miesiącu odpadów
nie ma obowiązku miesięcznego
ich przekazywania firmie obsługującej Gminę Kamienica - pełne wysegregowane worki można przekazać w terminie późniejszym (np. co
2 miesiące).

Przed wystawieniem worków do odbioru należy przykleić odpowiedni kod
kreskowy (np. na worek żółty: kod kreskowy z napisem PLASTIK) w widocznym miejscu. Kodu kreskowego nie da
się przykleić na brudny lub mokry worek.
Kody kreskowe i worki na śmieci można odbierać w następujących punktach:
• Biblioteka Publiczna w Kamienicy Kamienica Dolna i Górna
• Pijalnia Wód Mineralnych w Szczawie - Szczawa
• Świetlica w Remizie OSP w Zalesiu
- Zalesie
• Świetlica w Remizie OSP w Zbludzy - Zbludza
• Świetlica w Remizie OSP w Zasadnem - Zasadne
Informacja na temat prawidłowego sposobu segregacji odpadów. Posegregowane odpady pakujemy

w kolorowe worki według poniższego
schematu:

• worek niebieski - papier
Co wrzucamy - książki, zeszyty, gazety,
tektury, torby, czyste tekstylia.
Opakowania kartonowe należy poskładać i powiązać, układać obok worków

Czego nie wrzucamy - np.: papieru z
folią, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych, podpasek, tapet.
Należy usunąć zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.
• worek żółty - plastik
Co wrzucamy - różnego rodzaju puste
butelki, plastikowe po napojach i innych
płynach, folię białą, bezbarwną, butelki
po chemii gospodarczej, plastiki twarde
- typu doniczki, skrzynki i inne czyste
tworzywa sztuczne.
Czego nie wrzucamy - butelek i pojemników z zawartością, sprzętu AGD.
Należy wrzucać czyste opakowania i
zgnieść butelki przed wrzuceniem.
• worek zielony - szkło i opakowania
szklane kolorowe
Co wrzucamy - wszelkiego rodzaju puste kolorowe opakowania szklane, naczynia szklane, butelki po napojach, winie,
piwie. itp.
Czego nie wrzucamy - porcelany i
ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, witraży, reflektorów, doniczek,
ekranów i lamp telewizyjnych, szyb
samochodowych.
Nie można tłuc szkła przed wrzuceniem do pojemnika. Należy wrzucać czyste opakowania.
• worek biały - szkło białe i opakowania szklane (bezbarwne)
Co wrzucamy - butelki po napojach i
żywności, szklane opakowania po kosmetykach, słoiki.
Czego nie wrzucamy - szkła kolorowego, porcelany i ceramiki, luster,
szkła okiennego, żarówek, doniczek,
ekranów i lamp telewizyjnych, szyb
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• worek czerwony z przeznaczeniem
na drobne metale i opakowania z metalu
Co wrzucamy - drobne przedmioty
metalowe, puszki, drut, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale
kolorowe, kapsle, nakrętki.
Czego nie wrzucamy - opakowań po
aerozolach, puszek po farbach, baterii.
Przed wrzuceniem należy zgnieść aluminiowe puszki.
• worek czarny - odpady zmieszane
Co wrzucamy - pozostałe odpady komunalne, których nie można już poddać
dalszej segregacji, tj.: brudne odpady z folii i plastików, zużyte obuwie, potłuczone naczynia porcelanowe, pampersy, itp.
Nie wrzucamy - odpadów produkcyjnych, odpadów zielonych, materiałów budowlanych, popiołu.
• worek fioletowy z przeznaczeniem
na odpady ulegające biodegradacji
Co wrzucamy - odpady zielone, trawy
z koszenia ogrodów, liście - w przypadku braku warunków do kompostowania.
Miejsce składowania popiołu wskaże
właściwy miejscowo sołtys.
• worek różowy - odpady
wielomateriałowe
Co wrzucamy - opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych rodzajów materiałów, np.: opakowania po mleku, sokach.
Jednocześnie informujemy, że zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest na placu Oczyszczalni Ścieków w Szczawie oraz w skupie złomu i
metali kolorowych stanowiących gminne
punkty zbiórki odpadów problematycznych i selektywnych.
Każdorazowo istnieje również możliwość przekazywania wysegregowanych
odpadów do gminnych punktów zbiórki
odpadów problematycznych i selektywnych, o których mowa wyżej bez konieczności oczekiwania na termin wywozu
tych odpadów przez firmę obsługującą
Gminę Kamienica. (red)

dziś I Jutro Kamienicy
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Kamienica

Sołectwo Kamienica Górna

Osiedla: Bukowina, Klenina, Pod Kąty - przy drodze gminnej
„Kamienica - Klenina”.
Odbiór w pierwszy wtorek miesiąca - odpady niesegregowane,
ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.
Pozostałe osiedla - przy drodze wojewódzkiej i powiatowej.
Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.
Sołectwo Szczawa

Osiedle: Magorzyca - przy drodze lokalnej „Magorzyca” (Borek).
Odbiór w pierwszy wtorek miesiąca - odpady niesegregowane,
ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.
Osiedle: Polanki - przy drodze lokalnej „Polanki”.
Odbiór w pierwszy wtorek miesiąca - odpady niesegregowane,
ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.
Osiedla: Pod Kiczora, Szałasie, Zarównie - przy drodze gminnej „Uszczki”.
Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.
Osiedla: Kuźle, Wąchały, Zawory - przy drogach gminnych.
Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

Pozostałe osiedla - przy drodze wojewódzkiej.
Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.
Sołectwo Zalesie

Osiedle: Wyrębiska - przy drodze gminnej „Wyrębiska”.
Odbiór w pierwszy wtorek miesiąca - odpady niesegregowane,
ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.
Pozostałe osiedla - przy drodze powiatowej.
Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.
Sołectwo Zbludza

Osiedla: Kosarzyska, Poręby - przy drodze gminnej „Kamienica - Zagorzyn”.
Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.
Pozostałe osiedla - przy drodze powiatowej.
Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.
Sołectwo Zasadne

Wszystkie osiedla (za wyjątkiem Magorzycy) - przy drodze
gminnej „Kamienica - Zasadne”.
Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.
Odpady wielkogabarytowe odbierane są z terenu gminy dwa
razy w roku, tj.: w ostatni czwartek czerwca i ostatni czwartek
listopada. (red)
REKLAMA
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Fot. Szpital Limanowski

Sołectwo Kamienica Dolna
Osiedla: Zawiersze, Niwa, Gronie - przy drodze gminnej „Kamienica - Zawiersze" (przy mostku).
Pozostałe osiedla - przy drodze wojewódzkiej.
Odbiór w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca - odpady niesegregowane, ostatni czwartek miesiąca - odpady segregowane.

Rozmowa z …

NAUCZYCIEL
I PASJONAT
Robert Faron - nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum w Kamienicy - przygodę z bieganiem zaczął w latach 80-tych. Wtedy jednak biegi przegrały z jego drugą
wielką pasją - piłką nożną. Przyszedł sezon bez śniegu,
więc postawił na piłkę. Po latach wrócił na narty - i to w
jakim stylu. W sezonie 2012/2013 plasował się w czołówce wśród biegaczy, m.in. kadrowiczów, biorących udział
w prestiżowych biegach narciarskich oraz Mistrzostwach
Polski - wygrywając kilka z nich. Ostatecznie uplasował
się na ósmym miejscu w rankingu Pucharu Polski w zakończonym sezonie. Do tego dochodzi zdobycie dwa
razy z rzędu Pucharu Polski na nartorolkach. Rodzina:
żona Kasia, synowie - Bartuś, Szymuś, Tomuś i córeczka Helenka.

Kiedy zaczęła się przygoda z narciarstwem biegowym. Czy ktoś szczególnie
zachęcił Pana do biegania na nartach?

- Pierwsze kroki na nartach stawiałem
pod opieką taty w wieku wczesnoszkolnym. Kontynuowałem przygodę z bieganiem do ukończenia Szkoły Podstawowej.
W ostatnich klasach Szkoły Podstawowej, reprezentując barwy klubu Limanovii. Później przyszedł sezon bez śniegu i po rozwiązaniu sekcji narciarskiej
zaprzestałem uprawiania tej dyscypliny.

Reprezentuje Pan klub UKS Watra Kamienica, którego jest Pan założycielem
i zarazem prezesem. Proszę przybliżyć
działalność klubu.

- Jestem współzałożycielem UKS Watry Kamienica i zarazem jego prezesem.
Klub posiada licencje Polskiego Związku
Narciarskiego od dwóch sezonów narciarskich. Natomiast w ostatnim sezonie reprezentowałem połączenia (fuzji)
dwóch klubów - LKS Witów Mszana
Górna/UKS Watra Kamienica.

Miniony sezon można chyba zaliczyć do
bardzo udanych? Zwycięstwa w Pucharze Polski i biegach masowych. Proszę
wymienić najważniejsze z nich.

- Tak. Z najważniejszych moich osiągnięć to zwycięstwa w zawodach masowych: SNS Salomon Nordic Sunday w
Jakuszycach (12 km stylem dowolnym),
Biegu Popradzkim na Obidzy koło Rytra (18 km stylem klasycznym), Biegu o
Puchar Józefa Łuszczka w Zębie (6 km
stylem klasycznym). Ponadto zająłem
trzecie miejsce w Biegu Podhalańskim

w Nowym Targu (15 km stylem klasycznym) oraz dziewiąte w Biegu Piastów (30
km stylem dowolnym).
W zawodach Pucharu Polski zwyciężyłem w biegach podczas: Pucharu Roztocza w Tomaszowie Lubelskim (1,6 km
sprint - stylem dowolnym oraz 10 km stylem klasycznym), Mistrzostw Tatrzańskiego Związku Narciarskiego w Zakopanem (10 km stylem klasycznym),
Pucharu Karkonoszy w Jakuszycach (10
km stylem dowolnym). Trzecie miejsca
wywalczyłem podczas zawodów Pucharu
Bieszczadów w Ustrzykach Dolnych (15
km stylem dowolnym oraz 10 km stylem
klasycznym).
W Mistrzostwach Karkonoszy w Jakuszycach uplasowałem się odpowiednio na
czwartym miejscu w bieguna 12 km stylem dowolnym oraz szóstym miejscu w
sprincie na 1,5 km stylem klasycznym.
Podczas Mistrzostw Polski rozgrywanych na Kubalonce w Wiśle zająłem ósme
miejsce w Team Sprintach (3 x 1,6 km stylem dowolnym), a w biegu na 30 km
stylem klasycznym byłem dziesiąty.
Oprócz osiągnięć na nartach i nartorolkach zdobyłem również brązowy medal
w Długodystansowym Biegu Górskim na
dystansie 31 km podczas Mistrzostwach
Polski, które odbyły się w Lądku Zdroju. Dzięki temu uzyskałem Mistrzowską
Klasę Sportową Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Biegach Górskich.

- Szczególnie Justynie Kowalczyk.
Czym Pan zajmuje się poza biegami
narciarskimi? Co wypełnia wolny czas?

- Czasu wolnego nie mam za wiele,
ale ten, który pozostaje, spędzam przede
wszystkim z rodzinką.

Czy zechciałaby Pan podzielić się z
nami przygotowaniami do nadchodzącego sezonu narciarskiego?

- Po okresie regeneracji będę chciał
zbudować solidną podbudowę przez wybieganie tlenowe w naszych górach. Na
dalszym etapie będę szlifował formę
sportową przez cykliczne starty w biegach górskich, a później w biegach na
nartorolkach.

Jeśli można wiedzieć, jakie jest największe marzenie dotyczące Pana przygody z biegami narciarskimi?

- Uważam, że spełniam się jako zawodnik. Cieszę się, że na terenie naszej gminy
powstaje Ośrodek Narciarski w Zalesiu,
gdzie można będzie systematycznie trenować narciarstwo biegowe - promując
tę piękną dyscyplinę. Pozwoli to wyłaniać młode talenty sportowe oraz uprawiać czynną rekreację przez osoby w każdym wieku. Myślę, że jest to wspaniała
aktywna metoda podnoszenia aspektów
prozdrowotnych.

Dziękuję za rozmowę.
Czy jest ktoś szczególny z zawodniczek/zawodników rywalizujących w
Pucharze Świata i Polski, komu mocno
Pan kibicuje?
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Z ŻYCIA PARAFII

SAMARYTANIN
NASZYCH CZASÓW
W pierwszej dekadzie kwietnia proboszcz kamienickiej parafii, ksiądz
Jan Betlej wyjechał do Kongo-Brazzaville, gdzie wziął udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego misjonarza Józefa
Piszczka.

9 kwietnia jako były misjonarz i wikariusz w parafii Oyo (przez dwa lata, razem z księdzem Piszczkiem pełnili tu posługę misyjną) przewodniczył wieczornej
Mszy świętej, rozpoczynającej całonocne
czuwanie przed pogrzebem. O misyjnym
bracie wypowiada się z dumą, mówiąc
o dokonaniach, których potwierdzeniem
były m. in. liczne świadectwa i wystąpienia przedstawicieli Kościoła, władz kongijskich, w tym Ministra Kancelarii Prezydenta, który w imieniu szefa państwa
udekorował pośmiertnie księdza Józefa
medalem za „Zasługi dla Konga", a miejscowy burmistrz zaliczył księdza Piszczka do najlepszych obywateli miasta.
Tragicznie zmarły w dniu 2 kwietnia
br. ksiądz Piszczek pochodzi z Tylmanowej, bliskiej nam miejscowości. Krzyż
misyjny otrzymał z rąk Jana Pawła II 10
czerwca 1987 roku. I od tej pory przez
ponad 25 lat w Kongo-Brazzaville, na
terenie misji Oyo głosił Ewangelię. W
roku 1993 został tam proboszczem. Przez
cały okres pobytu w Oyo ks. Józef był nie

tylko ojcem duchowym, apostołem Chrystusa, ale również reformatorem, budowniczym, troskliwym opiekunem ubogich
i pokrzywdzonych. Rozbudował między
innymi kościół w Oyo i dobudował wieżę. Wybudował grotę Matki Bożej i ołtarz
polowy, któremu nadał imię misjonarza
tarnowskiego zamordowanego w Kongo - ks. Jana Czuby. Zajął się organizacją drugiej parafii oyowskiej - votum na
40-lecie pracy tarnowskich misjonarzy
w Kongo (pierwsi misjonarze tarnowscy pojawili się w Kongo w 1973 r.). Za
jego działalności powstało w okolicy wiele kaplic. duszpasterską troską. Postawił
nowy gmach szkoły katolickiej dla młodszej młodzieży (jest to tzw. college, sfinansowany przez kolędników misyjnych
oraz parafię Tylmanowa). Na terenie misji Oyo wybudował bibliotekę i sale parafialne. Przy udziale sióstr zorganizował
przedszkole. Postarał się o studnię głębinową (dzieło kolędników misyjnych) dla
wszystkich mieszkańców Oyo. Prowadził
aptekę, po rozwiązaniu której nadal rozdawał leki potrzebującym.
To samarytanin naszych czasów, który
słowa Prymasa Tysiąclecia: „Warto pomagać ludziom, dla każdego warto się poświęcić”
wcielił w swe ofiarne życie. Potrafił się
pochylić nad drugim człowiekiem, niezależnie od tego, kim ten był.
(S.F.)
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Z ŻYCIA PARAFII

UROCZYSTOŚĆ KOMUNIJNA

Bierzmowanie
W dniu 22 kwietnia br. w Kościele pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczawie
odbyło się bierzmowanie młodzieży klas III Gimnazjum z parafii: Kamienica (78 osób), Szczawa
(26 osób). Sakramentu udzielił ks. bp. Wiesław
Lechowicz.

W kościo łach na
terenie gminy Kamienica, jak co
roku w maju, odbył y się ceremo nie Pierwszej Komunii Świętej.
Był to niezwykle
w a ż ny d z i e ń w
życiu dzieci, ich
r o d z i c ów i c a ł ych wspólnot
parafialnych.

PRYMICJE KSIĘDZA PAWŁA JAKÓBA

Misyjna służba Bogu i ludziom
„Uczeń Chrystusa musi być przekonany, że przyszedł służyć, a nie rządzić; cierpieć i pracować, a nie szukać przyjemności i bezczynności”.
Święty Wincenty
W sobotę, 25 maja br. w seminaryjnym kościele Księży Misjonarzy
p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła
w Krakowie JE ks. bp Paweł Socha
udzielił święceń kapłańskich naszemu rodakowi, diakonowi ze Zgromadzenia Misji - Pawłowi Jakóbowi.
Tego samego dnia nowy kapłan
został przywitany przez kamienicką
wspólnotę parafialną i wziął udział
w nabożeństwie majowym.
Swoją Mszę Świętą prymicyjną
odprawił 26 maja, w uroczystość
Najświętszej Trójcy i jednocześnie
Dzień Matki, w Kościele Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Kamienicy. (S.F..)
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Dla rolników
KRUS informuje

Zawieszenie emerytury rolniczej w
związku z osiąganiem przychodu
Osiąganie przez emeryta lub rencistę, który ma ustalone prawo
do emerytury rolniczej lub okresowej emerytury rolniczej albo
renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, przychodów z tytułu wykonywania działalności podlegającej
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, może spowodować zawieszenie rolniczych świadczeń
emerytalno - rentowych lub ich
zmniejszenie (dot. części uzupełniającej tych świadczeń).

Podjęcie przez rencistę, uprawnionego do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, działalności
podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego od 1 stycznia 2013 r.
nie powoduje utraty prawa do tej renty.
W zależności od uzyskanego przychodu
świadczenie może ulegać zawieszeniu
(zmniejszeniu) na zasadach przedstawionych poniżej.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników w
art. 34 ust. 1 stanowi, iż prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach określonych w art. 103-106 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Jednocześnie ustawa ta gwarantuje, iż
zawieszeniu nie podlega część składkowa emerytury lub renty rolniczej,
bądź nadwyżka świadczenia emerytalno-rentowego ponad 95% emerytury podstawowej (w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991 r.)
lub ponad 85% emerytury podstawowej
(w przypadku rent rodzinnych).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. prawo do emerytury
lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu (np. z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy
zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności) przekraczającego
tak zwane dopuszczalne kwoty obliczane od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy,
ostatnio ogłoszonego przez Prezesa
GUS (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2012 r. wyniosło
3.690 zł 30 gr.). Przepisy dot. zawieszenia (zmniejszenia) emerytury/renty
stosuje się również do emerytów/rencistów osiągających przychód z tytułu
działalności wykonywanej za granicą.
Jeśli osiągane przez emeryta lub rencistę przychody nie przekraczają 70%
kwoty przeciętnego miesięcznego, wynagrodzenia (od 1.03.2013 r. - 2.583,30
zł), świadczenie jest nadal wypłacane
w dotychczasowej wysokości. Natomiast przychody przekraczające kwotę
2.583,30 zł, a nieprzekraczające kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.03.2013
r. - 4.797,40 zł), powodują zmniejszenie części uzupełniającej (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej
w przypadku świadczeń przyznanych
przed 1.01.1991 r. lub 85% emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) o kwotę przekroczenia, ale
nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego
świadczenia (549,12 zł oraz 466,78 zł
dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba).
W r a z ie osią ga n ia pr z ychodu
REKLAMA

Ekspresowe tłumaczenie wszystkich dokumentów z języka i na język angielski

16 Gorczańskie Wieści  marzec-kwiecień-maj 2013

przekraczającego kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
(od 1.03.2013 r. - 4.797,40 zł) ulega zawieszeniu część uzupełniająca (część
wynosząca 95% emerytury podstawowej lub 85% emerytury podstawowej w
przypadku rent rodzinnych) rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego.
Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób,
które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny
wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy to
również osób uprawnionych do częściowej emerytury rolniczej. Natomiast pozostali emeryci (pobierający tzw. emeryturę rolniczą „wcześniejszą”) muszą
liczyć się z zawieszeniem (zmniejszeniem) pobieranej przez nich emerytury
rolniczej, w przypadku osiągania przychodu przekraczającego określone wyżej progi zarobkowe.
Natomiast na wysokość renty rodzinnej pobieranej przez uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz
studentów, do ukończenia 26 lat, nie
mają wpływu przychody w związku
z wykonywaniem umowy agencyjnej,
umowy zlecenia lub innej umowy o
świadczenie usług, do której zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego, stosuje
się przepisy dotyczące zlecenia.
Na zawieszenie (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej nie mają wpływu
dochody z działalności rolniczej, jednakże fakt niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej decyduje o
zawieszeniu (ograniczeniu wysokości)
części uzupełniającej emerytury/renty
rolniczej. (red)
REKLAMA

PRYMICJE KSIĘDZA PAWŁA JAKÓBA

Święcenia kapłańskie
w seminaryjnym kościele
Księży Misjonarzy p.w. Nawrócenia
św. Pawła Apostoła w Krakowie
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Przywitanie przez
kamienicką wspólnotę parafialną

18 Gorczańskie Wieści  marzec-kwiecień-maj 2013

PRYMICJE KSIĘDZA PAWŁA JAKÓBA
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PRYMICJE KSIĘDZA PAWŁA JAKÓBA
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Dla rolników

ARiMR ostrzega przed oszustami
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Limanowej otrzymało informacje, że nasi Beneficjenci otrzymują pisma informacyjne opatrzone
logotypem łudząco podobnym do
logotypu ARiMR, w których anonimowy autor zachęca do wpłacania
pieniędzy na podany numer konta bankowego, w celu otrzymania
dopłat bezpośrednich. Dołączone do

blankietu zapłaty pismo jest swego rodzaju „zaproszeniem”, które rolnik ma traktować jako „najkrótszą drogę do otrzymania
dotacji bezpośredniej". Autor pisze, że korzystając z tej propozycji, rolnik zapewni sobie „spokój, relaks i beztroski sen” i

dołącza blankiet przekazu pocztowego z
sumą do wpłaty 246 zł, z tytułem przelewu: „opłata za wniosek”. Anonimowy
autor nie precyzuje jednak, na czym ma
polegać skorzystanie z jego propozycji.
Używa pojęcia bardzo nieprecyzyjnego,
mogącego wskazywać np., że trzeba zapłacić za samo dostarczenie wniosku o
przyznanie dopłat bezpośrednich, a przecież taki wniosek rolnik otrzymuje bez
żadnych opłat. Przesłanie wypełnionego
przez rolnika wniosku do Agencji, czy to
w formie papierowej czy elektronicznej,
także jest bezpłatne.
ARiMR nie prowadzi odpłatnej działalności polegającej na przygotowaniu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich,

czy jakiegokolwiek innego rodzaju wsparcia finansowego.
Wysyłanie pism do wielu rolników, na
których umieszczono nazwę „ARMiR”,
łudząco podobną do skrótu ARiMR
(Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i znak graficzny bardzo
podobny do prawdziwego logo Agencji,
wskazuje, że może to być oszustwo zaplanowane na szeroka skalę.
Dokumenty te natomiast z pewnością nie
pochodzą od Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku otrzymania takich ofert prosimy o kontakt z naszym biurem, w celu
potwierdzenia, czy takie pisma zostały
wysłane przez ARiMR. (red)
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Kultura

Śląscy artyści
kobietom
7 mara 2013 r. wieczór w naszej gminie zarezerwowany został dla PAŃ.
Z okazji Dnia Kobiet, w okazjonalnym programie artystycznym „Arie spod
familoka”, Naire Ayvazyan - pochodzącą z Armenii i Tomasz Białek - śląscy artyści zaprezentowali największe hity operetkowe. Towarzyszył im
Marian Makula, który okrasił występ kabaretowym sosem w śląskiej interpretacji. (S.F.)

Czytelnik roku
W Bibliotece Publicznej w Szczawie odbyło się podsumowanie i
wręczenie nagród w konkursie
„Czytelnik Roku 2012”. Podstawowym kryterium oceny i przyznania t y tu łu cz y telnika roku
była największa ilość wypożyczonych książek.

Czytelnikiem roku w kategorii dzieci do lat 7 został Szymon Pączek, w
kategorii dzieci klas I - IV SP - Izabela Talar, w kategorii klas V-VI SP i
młodzieży gimnazjalnej - Julia Kruczek. Wyróżnieni: Radosław Duda,
Wiktoria Mikołajczyk, Izabela Pierzga, Martyna Wąchała, Angelika Mikołajczyk, Ewa Kucia, Patrycja Pączek, Szymon Kowalik, Agnieszka
Marcisz, Julia Mazurek. Zachęcamy
do wzięcia udziału w kolejnym konkursie ZOSTAŃ CZYTELNIKIEM
ROKU 2013. (Z. Ch.)
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Kultura

Gminny Konkurs
Gawędziarski
Gorczańskie Bajanie

W Szkole Podstawowej w Zasadnem odbył się Gminny Konkurs
Gawędziarski Gorczańskie Bajanie, zorganizowany po raz trzeci
przez Szkołę Podstawową w Zasadnem, Oddział Związku Podhalan im. ks. prof. J. Tischnera w
Kamienicy oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Kamienicy.

Prezentacje oceniała Komisja Artystyczna w składzie: dr Artur Czesak językoznawca, dialektolog; Mieczysław
Majchrzak - prezes oddziału Związku
Podhalan w Kamienicy; Irena Hyrc kierownik i instruktor Zespołu Regionalnego Gorce; Elżbieta Citak - przedstawiciel GOK w Kamienicy. Niełatwej
sztuki opowiadania gadek podjęło się
9 młodych gawędziarzy ze SP nr 2 w
Kamienicy, SP w Zalesiu oraz SP w
Zasadnem. Po wysłuchaniu niezwykle ciekawych opowieści związanych
z obyczajowością naszego regionu Komisja przyznała następujące miejsca:
I miejsce - Natalia Czerwień, SP w
Zasadnem, „Jak się Wojtek od Gorcoskiego wybiyroł na jarmak do Łącka”.
II miejsce - Karolina Wierzycka, SP
w Zalesiu „Ło Jezusku z Tokonika” i
Dominika Sopata, SP w Zalesiu „Jak się
babka pod figurom modliła”.
III miejsce - Katarzyna Masiarz, SP

„Gronicki”
promują nasz
region

nr 2 w Kamienicy „Ło stryku co bez
owce się ozonił” i Błażej Groń, SP w
Zasadnem „Jak to downi parobki u gazdów słuzyli”.
Komisja postanowiła również przyznać wyróżnienia. Otrzymali je:
- Kinga Postrożna, SP w Zalesiu
„Jak Jontonigo z Kominowa momuna
wodziuła”
- Anna Franczyk, SP w Zasadnem
„Jak downi ludzi przy Krzywym Moście strasyło”
- Magdalena Syjud, SP nr 2 w Kamienicy „O carowniku Bulondzie”
- Izabela Wiatr, SP nr 2 w Kamienicy, „O Rajzie spod Ciomnej Gwiozdy”
Nagrody dla uczestników konkursu ufundowali: Pan Mieczysław Majchrzak - nagrody pieniężne, Oddział
Związku Podhalan w Kamienicy - nagrody rzeczowe, Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy - nagrody rzeczowe.
Organizatorzy serdecznie dziękują
opiekunom i uczestnikom konkursu za
ogromne zaangażowanie w przygotowanie prezentacji. Zachęcamy jednocześnie już dziś do szerszego udziału w
przyszłorocznym konkursie. Jednym z
jego założeń jest zebranie gadek i wydanie ich w formie publikacji, by zachować je dla przyszłych pokoleń.
B. Gierczyk

17 maja br. Zespól Regionalny
„Gronicki”, działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy pod okiem instruktora p. Iwony Czartowskiej, promował naszą
kamienicką ziemię podczas występu w Dąbrowie Górniczej. Regionalne pieśni w wykonaniu tej
dziecięcej grupy ,między innymi
w Parku Hallera, zatrzymywały
nawet przypadkowych przechodniów. (S.F.)

Rozdano
nagrody

28 kwietnia 2013 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kamienicy odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom Gminnego
Konkursu Wielkanocnego (nagrodzono 66 prac).
Nagrody w konkursie ufundował
Wójt Gminy Kamienica ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Kamienicy. (S.F.)
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Kultura

DRUZBACKA
W dniach 16-17 maja br. odbyła się w Podegrodziu XXXI edycja Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków
Ludowych i Drużbów Weselnych - DRUZBACKA 2013”.

Podczas dwudniowych przesłuchań usł yszeliśmy i zobaczyliśmy aż 117 prezentacji: 28 muzyk, 42 instrumentalistów, 13
grup śpiewaczych, 18 śpiewaków
solistów, 7 mistrzów z uczniami i
9 drużbów weselnych.

Wśród wykonawców nie zabrakło również górali kamienickich, których występy zyskały uznanie w oczach Komisji
Artystycznej. W konkursie muzyk ludowych I miejsce zajęła kapela „Gorce” z
Kamienicy. Drugie miejsce w konkursie
instrumentalistów zdobył Marian Dudzik z Kamienicy (okaryna) w kategorii
dorosłych oraz Izabela Cedzidło z Kamienicy (skrzypce) w kategorii dziecięcej. Wszystkim wykonawcom należą się
gratulacje i słowa podziękowania za kultywowanie tradycji ludowych.
S. F.

Zapisz się do zespołu!
W każdy wtorek o godz. 18.30 w
sali Gminnego Ośrodka Kultury w
Kamienicy odbywają się zajęcia
i jednocześnie prowadzony jest
nabór do Zespołu Regionalnego
„Młode Gorce”.

Zapraszamy dziewczęta i chłopców
klas VI szkoły podstawowej oraz uczniów
gimnazjum! (E.C.)

Warsztaty
dla
najmłodszych
- zajęcia w
Bibliotece
Publicznej w
Kamienicy.

24 Gorczańskie Wieści  marzec-kwiecień-maj 2013

Kultura

WSPOMÓŻMY
TALENTY
Każde dziecko ma indywidualną drogę swojego własnego rozwoju i nie można hamować rozwoju jednego
dziecka dla „zrównania” go z innymi lub też odwrotnie. Należy jedynie wspomagać zróżnicowany rozwój poszczególnych dzieci uczestniczących w systemie edukacyjnym
Te słowa R. Więckowskiego określają ideę projektu, który Gminny
Ośrodek Kultury w Kamienicy realizuje od 8 października 2012 r.
Projekt pn. Wspomóżmy talenty
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, Priorytet IX
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5
– Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich.

Gmina Kamienica to malownicza kraina geograficzna krzewiąca od lat kulturę regionu wśród dzieci i młodzieży. Tutejsze trzy zespoły regionalne angażują
dzieci szkół podstawowych, młodzież
gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Tradycji regionalnej nieodłącznie towarzyszy
muzyka. Z inicjatywy nauczycieli muzyki pracujących w szkołach i dyrektora GOK w roku 2010 powstało Ognisko
Muzyczne (OM), działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. W
OM dzieci uczą się gry na fortepianie,
saksofonie, trąbce, gitarze, akordeonie,
skrzypcach. Większość instrumentów

jest powiązanych z kulturą regionu.
W bieżącym roku liczba uczniów OM
wyniosła ponad 60 osób. To świadczy o
tym, że poczucie regionalne jest bardzo
duże.
Dziecięce zespoły potrzebują młodych
instrumentalistów. Z inicjatywą szkolenia
„młodej kadry muzyków” wyszły osoby
prowadzące te zespoły wraz z rodzicami
uczniów. Wielu rodziców chciało zorganizować więcej zajęć dla swych dzieci, ale
nie było środków finansowych by pokryć
koszty dodatkowych zajęć a chętnych ciągle przybywało. Potencjał wielu zdolnych
muzycznie dzieci nie miał warunków by
się rozwijać. Konsultując problem z władzami gminy oraz dyrektorami dwóch
placówek oświatowych, GOK stworzył
ideę przygotowania projektu PO KL. W
wyniku tego 10 najzdolniejszych uczniów
OM w wieku 7-15 lat otrzymało wsparcie
finansowe i możliwość uczestniczenia w
wielu zajęciach dodatkowych - m.in. zajęcia z teorii muzyki, indywidualne zajęcia gry na danym instrumencie, zajęcia
kształcenia słuchu, wyjazd do Filharmonii w Krakowie, udział w licznych koncertach, spotkania warsztatowe z kapelami muzycznymi, praca w mini zespołach.

Celem projektu jest aktywizacja na
arenie muzycznej gminy Kamienicy oraz
podniesienie umiejętności gry na instrumentach i wiedzy o muzyce, nabycie i doskonalenie umiejętności pracy w zespołach muzycznych jak również poznanie
perspektyw aktywności na rynku pracy
powiązanych z muzyką.
Mimo, że projekt zakończy się dopiero 28 czerwca br. to już można zauważyć pozytywne efekty działań. Uczestnicy projektu z entuzjazmem biorą udział
we wszystkich zajęciach, tworzą zespoły
muzyczne, prezentują swoje umiejętności
podczas różnych przedsięwzięć organizowanych przez GOK.

M. Leszko
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich.
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Kultura

Nagrodzeni
instrumentaliści
Już po raz osiemnasty odbył się Starosądecki Konkurs Młodych Muzyków Instrumentalistów, organizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
w Starym Sączu. Patronat nad imprezą sprawował starosta nowosądecki Jan
Golonka.
Podczas dwóch dni w Starym Sączu zaprezentowało się 133 muzyków, grających na różnych instrumentach: skrzypcach, gitarze
klasycznej, gitarze elektrycznej,
perkusji, flecie poprzecznym, flażolecie, klarnecie, waltorni, puzonie, saksofonie, trąbce, akordeonie i fortepianie.

W konkursie swoje umiejętności zaprezentowali również uczniowie Ogniska
Muzycznego, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy,
którzy znaleźli się w gronie laureatów i

wyróżnionych. Są to: Alicja Kwit i Ewelina Syjud - I miejsce (w kategorii flet poprzeczny); Dawid Faron - II miejsce (w
kategorii klarnet); Kornelia Tokarczyk
- II miejsce, Julia Jasińska - III miejsce,
Paulina Kurzeja - wyróżnienie (skrzypce - I kategoria wiekowa); Izabela Cedzidło - II miejsce, Angelica Faltyn- wyróżnienie (skrzypce - II kategoria wiekowa),
Damian Rusnarczyk - III miejsce (fortepian - II kategoria wiekowa); Sebastian
Faron - III miejsce (fortepian - IV kategoria wiekowa); Bartosz Bednarek - III
miejsce (akordeon - I kategoria wiekowa); Wojciech Citak i Dominik Korus

GRAND PRIX dla Alicji Kwit
26 kwietnia 2013 r. w Centrum
Kultury i Sztuki Sokół w Starym
Sączu odbył się Finał XVIII Starosądeckiego Konkursu Młodych
Wokalistów, zorganizowany przez
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury przyznało GRAND PRIX

dla Alicja Kwit - Ognisko Muzyczne przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Kamienicy.
Konkurs dla utalentowanych młodych
ludzi to okazja do zaprezentowania się
przed szeroką publicznością. W ten sposób w ciągu ostatnich kilkunastu lat odkryto już wiele muzycznych i wokalnych
talentów. (S.F.)

26 Gorczańskie Wieści  marzec-kwiecień-maj 2013

- wyróżnienie (akordeon - II kategoria wiekowa); Jakub Cepielik - wyróżnienie (akordeon - III kategoria wiekowa);
Michał Mikołajczyk - III miejsce (trąbka
- III kategoria wiekowa); Kamila Faron i
Łukasz Mikołajczyk - wyróżnienie (gitara klasyczna - II kategoria wiekowa).
S.F.

Różne

Szkoła w Zbludzy
ma swój symbol

MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY!

Dzieci z Kamienicy
miały szansę nieodpłatnie pojeździć na
nartach w Kluszkowcach

W zimie dzieciaki ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kamienicy brały udział w zajęciach
narciarstwa zjazdowego i biegowego. Całe przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędu Gminy
Kamienica.

Efek tem działań podjętych
przez dyrektor szkoł y mgr Marię Potoczny wraz z Radą Rodziców na początku roku szkolnego 2012/2013 była uroczystość
poświęcenia i nadania szkole
sztandaru.

Miała ona miejsce 15 maja 2013 r. i
zbiegła się ze świętem patrona szkoły upamiętniającym ważne w historii
dziejów Polski wydarzenie - koronację
Jana III Sobieskiego.
Swoją obecnością zaszczycili ją:
przedstawiciel kuratorium w Krakowie, przedstawiciele władz lokalnych
z panem Wójtem na czele, dyrektorzy szkół z terenu gminy Kamienica,
sponsorzy oraz społeczność lokalna.
Ceremonię rozpoczął barwny korowód dzieci i młodzieży przebranych
w historyczne stroje, wraz z którymi
zaproszeni goście udali się do pobliskiej kaplicy, gdzie o godz. 9.00 proboszcz parafii w asyście księdza katechety odprawił Mszę świętą.
Część of icjalną w sposób

profesjonalny poprowadziła pani Katarzyna Dawiec-Kulig, a otwarła ją
swoim przemówieniem pani dyrektor. Po niej kolejno głos zabrali zastępca Kuratorium Oświaty w Krakowie,
Wójt Gminy Kamienica, przedstawiciele Rady Rodziców oraz przewodnicząca Samorządu Szkolnego. Ceremoniałowi przekazania sztandaru
młodzieży szkolnej towarzyszył podniosły i uroczysty nastrój.
Następnie w części artystycznej
uczniowie klas starszych przybliżyli
zebranym sylwetkę znakomitego króla i wodza, którego imię nosi szkoła
w Zbludzy, a uczniowie klas młodszych pod kierunkiem swoich wychowawców wykonali oryginalne prace
plastyczne nawiązujące tematycznie
do sylwetki Jana II Sobieskiego i jego
żony Marysieńki.
Na zakończenie wszyscy przybyli
goście zaproszeni zostali na wspólny
obiad i poczęstunek, w przygotowanie
którego sporo wysiłku oprócz rodziców włożyły panie należące do Koła
Gospodyń Wiejskich z Zbludzy. (H.W.)

Młodzi narciarze wzięli udział
w kilkunastu wyjazdach między
01 stycznia, a 31 marca 2013 r.
Przez trzy miesiące, prawie co tydzień, grupa 58 uczniów pakowała
narty, kaski oraz kijki i wyjeżdżała
na stok do Kluszkowiec. Tam pod
okiem instruktorów doskonalili
umiejętność jazdy na nartach. Jedna grupa szkoliła się w zjazdach,
druga natomiast brała przykład
z polskiej mistrzyni olimpijskiej
- Justyny Kowalczyk i wkładając
mnóstwo wysiłku, przemierzała
białe trasy.
Wystarczyły chęci i trochę dobrej woli. Ci, którzy nie mieli
sprzętu, mogli liczyć na nieodpłatne wypożyczenie go z klubu „Halny – Kamienica”, a ci, którzy nie
mieli pojęcia o narciarstwie, mieli
okazję uzupełnić swoją wiedzę i
nauczyć się czegoś nowego.
Uczestnictwo w tych zajęciach
dawało szansę na aktywne spędzenie popołudnia i było „końską” dawką zdrowia, bo przecież
„ruch to zdrowie”. Ćwicząc na
stoku, hartują ciało, poprawiają
kondycję, dzieciaki świetnie się
bawiły, a kto wie, może nawet pracowały na przyszłe złoto dla Polski? (J.P.)
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Różne

Akcja Charytatywna Koła Caritas

Laureatka Małopolskiego Konkursu
Matematycznego
Uczennica VI klasy Szkoły
Podstawowej w Zalesiu - Wioleta Nowak uzyskała tytuł laureata Małopolskiego Konkursu
Matematycznego dla uczniów
szkół podstawowych zajmując
I miejsce. Konkurs składał się z

Uczniowie ze
Szkolnego Koła
Caritas działającego w Szkole Podstawowej
nr1 w Kamienicy zorganizo wali w okresie
Wielkiego Postu akcję charytatywną z przeznaczeniem na pomoc chorym dzieciom z naszej szkoły. Przez okres niespełna 3 miesięcy

wykonali 200 palemek wielkanocnych , z których znaczną
część przekazali jako świąteczny upominek dla chorych i
samotnych z terenu naszej parafii, a pozostałe sprzedano
na placu kościelnym w Kamienicy w dniu 23 marca2013 r.
Zebraną kwotę ok.780 zł przeznaczono na zakup potrzebnych rzeczy i podarowano je uczniom naszej szkoły. Akcja
cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci , które z
wielkim zapałem podjęły się tego zadania - poświęciły swój
czas, i umiejętności, aby sprawić radość swoim kolegom i
koleżankom. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcą, którzy z
chrześcijańską radością i nadzieją kupili palemkę wielkanocną a także rodzicom uczniów ,zaangażowanych w akcję, za
pomoc i zrozumienie.
Członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami

trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. W etapie szkolnym wzięło udział 6156 uczniów z
województwa małopolskiego. Do rejonowego dostało się 227, a do wojewódzkiego 45. Wioleta w trzecim, finałowym etapie konkursu uzyskała maksymalną możliwych do zdobycia punktów.
Kolejny matematyczny sukces Wioli to uzyskanie tytułu
laureata konkursu Krakowska Matematyka 2012/2013, organizowanego przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pod patronatem: Prezydenta Miasta
Krakowa - Jacka Majchrowskiego, Wojewody Małopolskiego
- Jerzego Millera, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, Małopolskiego Kuratora Oświaty - Aleksandra
Palczewskiego, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (S. F.)

Finalistka Małopolskiego Konkursu
Biblijnego
Jadwiga Kucia z Zespołu
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie została finalistką Małopolskiego Konkursu Biblijnego. Etap wojewódzki

odbył się w Domu Duszpasterskim
Sanktuarium Świętego Miłosierdzia w Krakowie. Patronat sprawowali kardynał Stanisław Dziwisz i
Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski. (S. F.)

UMIEM PŁYWAĆ!

Kolejna tura wyjazdów na krytą pływalnię
Program Ministerstwa Sportu i
Turystyki, po pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego przez MUKS
„Halny”, jest realizowany od 01 marca 2013 r. do 31 listopada 2013 r.
Grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy ma kolejną
szansę na bezpłatny udział w zajęciach na basenie. Dzięki funduszom
pozyskanym z Ministerstwa Sportu i
Turystyki, jak również dzięki współfinansowaniu zadania przez Urząd
Gminy w Kamienicy 60 uczniów

uczestniczy w projekcie „Umiem
pływać”.
Tym razem młodzi aktywiści korzystają z basenu w Limanowej.
Lekcji pływania udzielają specjaliści. Dzieci uczą się kontrolować oddech, ćwiczą koordynację ruchową,
a przy okazji obserwują właściwości
wody.
Uczestnictwo w tych zajęciach to
świetny sposób na ciekawe spędzenie wolnego czasu, zabawę w gronie
rówieśników, ale przede wszystkim
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szansa na zdobycie umiejętności pływania. Kto wie, może kilkoro dzieciaków odkryje swoją pasję w obcowaniu
z tym żywiołem, może komuś nauka
pływania uratuje życie, a może po
prostu zajęcia te dostarczą rozrywki
i mnóstwa pozytywnych wrażeń? (J.P.)

Różne

Anastazja Wojcieszak (1932 - 2013)

ZBUDOWAŁA POMNIK
TRWALSZY NIŻ ZE SPIŻU
1 marca br. w piątek uczestniczyliśmy w ostatnim pożegnaniu śp. Anastazji Wojcieszak
- zasłużonej dla gminy i regionu popularyzatorki tradycji ludowej.
Anastazja Wojcieszak (1932 2013) przez znajomych zwana
Panią Tusią była nieprzerwanie
związana z Zespołem Regionalnym „Gorce” od jego powstania.

W latach:
- 1954 – 1976 - kierownik artystyczny Zespołu,
- 1954 – 1998 - choreograf Zespołu i
autor scenariuszy wielu programów,
- od 1998 r. - honorowy kierownik i
konsultant Zespołu.
Niezwykle aktywna, znająca obrzędy i zwyczaje własnego regionu,
czynnie uczestniczyła w wydarzeniach kulturalnych na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim.
Utrzymywała stały kontakt z muzeami etnograficznymi, autorytetami
w dziedzinie tańców ludowych, narodowych i strojów ludowych oraz z
twórcami ludowymi - wzbogacając
ofertę repertuarową Zespołu o nowe
treści. Opracowała wiele programów
artystycznych, które zyskiwały uznanie na krajowych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.
Wraz z zespołem występowała wielokrotnie na krajowych i zagranicznych scenach zdobywając z nim liczne
laury, były to występy na Węgrzech,
Bułgarii i Danii, na Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem, Festiwalu Folkloru Górali
Polskich w Żywcu, Festiwalu Folklorystycznym „Limanowska Słaza” oraz
koncerty w różnych miejscowościach
Polski. W roku 2003 r. wystąpiła w widowisku plenerowym pt.„Wesele Górali Gorczańskich” w Sądeckim Parku
Etnograficznym, które zostało powtórzone w roku 2005 w Muzeum Narodowym Wsi i Rolnictwa w Szreniawie
k/Poznania.
Dwukrotnie brała udział w programie telewizyjnym o obrzędach regionu Gorców (w 1984 r. - w programie
„Śmigus Dyngus” oraz w roku 2009
- w programie „Wigilia”), które były
wyemitowane przez TVP Kraków.

Realizowała się również
jako aktor
- „G a ź d z ina”, współp r a c ują c z
Amatorskim
Zespołem
Teatralnym,
działającym
pr z y Kole
Gospodyń
Wiejskich
ze Zbludzy,
rozbudzając zainteresowania teatralne w środowisku
wiejskim, popularyzując tradycyjną
kulturę i lokalne zwyczaje. Jest też
autorką wielu scenariuszy spektakli
teatralnych, które były przedstawiane podczas przeglądów gminnych,
powiatowych i regionalnych. Wraz z
grupą zdobyła II miejsce i „Srebrną
Maskę” w 2005 r., III miejsce i „Brązową Maskę” w roku 2003 i 2008
na Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych Małopolski w Czarnym
Dunajcu.

Za swoje osiągnięcia artystyczne była kilkakrotnie nagradzana, m.in.: Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrną i Złotą
Odznaką Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości.
W grudniu ubiegłego roku z okazji
60 - lecia działalności Zespołu otrzymała od Ministra Kultury odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Odejście Pani „Tusi” do wieczności
jest wielką stratą dla kamienickiej
kultury. (red)
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SPORT
Piotr Faron złotym medalistą

Spotkanie seminaryjne
z Pawłem Kołodziejem „Harnasiem”
Spotkanie seminaryjne oraz trening techniczny
boksu z Pawłem Kołodziejem „Harnasiem” - Mistrzem Świata Federacji World Boxing Federation
(WBF) oraz World Boxing Association (WBA) Inter Continental, rozpoczęło cykl spotkań i specjalistycznych szkoleń z MISTRZAMI ŚWIATA w
Fight Clubie BUSHI z Łącka. W klubie tym trenują m.in. młodzi zawodnicy z Kamienicy i Zbludzy.

Była to wspaniała lekcja, a zarazem sprawdzian przed nadchodzącymi zawodami i eliminacjami do Mistrzostw Europy w Sztukach
Walki - powiedział trener Stanisław Majchrzak, który był
inicjatorem tego niecodziennego spotkania. (S. F.)

Wielki sukces odniósł Piotr Faron z Zalesia, który podczas
rozgrywanych w Chyrowej koło Dukli Mistrzostw Polski
w Biegach Górskich Systemem Anglosaskim w kategorii M 60 (powyżej 60 lat) na dystansie 9.5 km zdobył złoty
medal.
Piotr Faron imponuje wszechstronnością sportową, bo
zwycięstwa osiąga również w narciarstwie biegowym i
Nordic Walking. (S. F.)

Sukces zawodników KS „Talar-Team" Szczawa
W sobotę 27 kwietnia 2013 r. w
Rzeszowie odbyły się Akademickie Mistrzostwa Województwa
Podkarpackiego w Tenisie Stołowym. Rewelacyjnie spisali się w
nich zawodnicy KS „Talar-Team”
Szczawa, reprezentujący A ZS
PWSZ KROSNO - Konrad Talar i
Mariusz Kurnyta. Indywidualnie
Konrad zajął 3 miejsce, a Mariusz
8 miejsce, co w klasyfikacji drużynowej dało im 2 miejsce, ustępując
tylko Politechnice Rzeszowskiej.

Konrad Talar przegrał w turnieju tylko jeden mecz w półfinale z Tomaszem
Lewandowskim (grającym trenerem
ekstraklasowej drużyny KU AZS Politechnika Rzeszowska). Wcześniej w 1/8
pokonał Krzysztofa Borowiaka, grającego w II ligowym Nurcie Przemyśl, następnie w ćwierćfinale pokonał Sławomira Niemca (grającego w GKTS Strzelec
Frysztak - reprezentującego AZS Politechnikę Rzeszowską - sprawiając największa sensację, gdyż przed zawodami
w ciemno obstawiono pierwszą czwórkę

mistrzostw w postaci zawodników AZS Politechnika Rzeszowska (w większości grających na co dzień
w ekstraklasie). W drodze
do strefy medalowej, grając jako przegrany pokonał znowu Krzysztofa Borowiaka i zdobył brązowy
medal.
Natomiast Mariusz Kurnyta przegrał w ćwierćfinale z
późniejszym zwycięzcą Michałem Dąbrowskim z AZS
Politechnika Rzeszowska,
a następnie z Krzysztofem
Borowiakiem.
Klasyfikacja indywidualna mężczyzn:
1 miejsce - Michał Dąbrowski (KU Politechnika Rzeszowska - ekstraklasa),
2 m - Tomasz Lewandowski (KU Politechnika Rzeszowska - ekstraklasa),
3 m - Konrad Talar (AZS PWSZ Krosno - KS „Talar-Team” Szczawa, III liga
małopolska) i Sławomir Niemiec (KU
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Politechnika Rzeszowska).
Drużynowo mężczyźni:1 miejsce - Politechnika Rzeszowska (Michał Dąbrowski, Tomasz Lewandowski, Sławomir
Niemiec, Piotr Chmiel), 2 m - PWSZ
Krosno (Talar Konrad, Sebastian Pękoś,
Mariusz Kurnyta, Miguel Casas Flores),
3 m - PWST-E Jarosław (Krzysztof Borowiak, Artur Flis, Adrian Turek, Paweł
Zając). (S. F.)

SPORT
Trening z legendą
kick - boxingu
Bennym Urquidezem
złotym medalistą
Benny Urquidez to sześciokrotny mistrz świata kick - boxingu
w pięciu federacjach i zawodnik,
który aż do momentu zakończenia kariery pozostał niepokonany. Jego dorobek to 63 wygrane walki, w tym 57 przez
nokaut oraz ponad 200 stoczonych pojedynków amatorskich (wszystkie wygrane). Posiada czarny pas w dziewięciu
stylach walki: karate, aikido, judo, kempo, shotokan, white
crane kung fu, taekwondo, lima lama i jujutsu. To twórca
własnego stylu walki ukidokan karate. Znany aktor i choreograf scen związanych ze sztukami walki. Współpracował między innymi z takimi gwiazdami jak Jackie Chan,
Nicolas Cage, Patrick Swayze czy Jean Claude Van Damme.
Zagrał w takich filmach, jak: „Wieczne smoki”, „Orły w akcji”, „Spider man”, „1404”, „Zabijanie na śniadanie”, „Gladiator”, „Uliczny wojownik”, „Tango i Cash”. To laureat Alei
Gwiazd Sztuk Walki i wielu prestiżowych nagród.
W dniach 9 i 10 marca br. w Częstochowie po raz pierwszy
w Polsce gościł aktor, choreograf i nauczyciel sztuk walki,
legenda kick - boxingu, Benny „The Jet” Urquidez. Poprowadził on dwudniowe seminarium, w którym udział wziął
Stanisław Majchrzak trenujący młodzież z naszego regionu
w klubie IFC BUSHI Łącko.
„Trening z Bennym to kopalnia wiedzy. Jego szybkość i
technika jest niesamowita. Trenować kolejny raz (wcześniej
w USA) u boku tak wielkiego mistrza to zaszczyt” - powiedział Stanisław Majchrzak.
(S. F.)

Gminne Turnieje Piłki Nożnej
9 i 14 maja br. na boisku „Orlika” w Kamienicy odbyły się Gminne Turnieje Piłki Nożnej o „Puchar Wójta
Gminy Kamienica” dla roczników 2002 oraz 2000.

Najlepiej zaprezentowali się chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy, którzy wygrali w obydwu kategoriach
wiekowych.
Rocznik 2002 – klasyfikacja końcowa: I miejsce – SP 1 Kamienica, II m – SP 2 Kamienica, III m – SP Zbludza, IV m
– SP Zalesie.
Rocznik 2000 - - klasyfikacja końcowa: I miejsce – SP 1 Kamienica (awans do finałów powiatowych), II m – SP Zbludza, III
m – SP 1 Szczawa, IV m – SP Zalesie, V m – SP Zasadne. (S. F.)

Zwyciężyli w turnieju
międzygimnazjalnym

Sukcesem zakończył się występ drużyny siatkarskiej reprezentującej Gimnazjum w Kamienicy,
która zwyciężyła w Międzygimnazjalnym Turnieju Piłki Siatkowej w Łącku.

Turniej zorganizowany był w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - „Sport i turystyka przeciwko przemocy”. Uczestniczyły w nim drużyny składające się z dziewcząt i chłopców (tzw. MIXED) - uczniowie z
siedmiu gimnazjów, reprezentujących sąsiadujące ze sobą
powiaty: nowosądecki, nowotarski i limanowski.
Zawodniczki i zawodnicy walczyli o główną nagrodę:
piłkę z autografami mistrzów Polski - Asseco Resovia
Rzeszów.
Turniej rozegrano w dwóch grupach - „każdy z każdym”.
W pierwszej rywalizowały ze sobą drużyny: z Krościenka,
Jazowska, Łącka i Ochotnicy Górnej, natomiast w drugiej:
zespoły z Kamienicy, Szczawnicy i Tylmanowej.
Reprezentacja Gimnazjum z Kamienicy, wygrywając spotkania w grupie, awansowała do finału, w którym pokonała rówieśników z Ochotnicy Górnej.
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Patrycja Kuziel,
Kamila Faron, Kinga Duda, Karolina Faron, Maria Jawor,
Alicja Bieniek, Michał Podgórni (kapitan), Jakub Sadowski, Jakub Cepielik, Dawid Smajda i Krzysztof Zasadni.
Ostateczne wyniki: I miejsce - Gimnazjum w Kamienicy,
II m - Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej, III m - Gimnazjum w Tylmanowej, IV m - Gimnazjum w Jazowsku,
V m - Gimnazjum w Krościenku, VI m - Gimnazjum w
Szczawnicy, VII m - Gimnazjum w Łącku. Najlepszą zawodniczką turnieju została Patrycja Kuziel z Kamienicy.
(S. F.)
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SPORT
Wyprowadzali Ukrainę
22 marca 2013 r. młodzi piłkarze
MUKS „Halny” Kamienica pojechali do Warszawy na mecz Polska –
Ukraina, który odbył się w ramach
eliminacji do Mistrzostw Świata w
Brazylii w 2014 r. Z Kamienicy wy-

jechaliśmy o godzinie 9.00. Warszawa
przywitała nas bardzo niską temperaturą. Przedstawiciele PZPN zaprowadzili
nas do szatni, gdzie chłopcy przebrali się
w stroje reprezentacji Ukrainy. Po krótkiej lekcji - jak się ustawić i jak nieść flagę
Ukrainy - chłopcy wyszli przed szatnię,
gdzie podeszli do nich piłkarze. Następnie wszyscy razem wyszliśmy na stadion, na którym przywitało nas 55 000
kibiców. Po odegraniu hymnów wróciliśmy do szatni, tu dostaliśmy gorącą
herbatę i poczęstunek, a po przebraniu się ruszyliśmy na trybuny. Zanim
tam doszliśmy, Polska przegrywała 0:2. Kibicowaliśmy wytrwale do końca
meczu. Niestety, jego wynik nie był powodem do dumy - przegraliśmy 1:3
z Ukrainą. Do Kamienicy wróciliśmy około godz. 6.00 pełni sprzecznych
emocji. Z jednej strony byliśmy szczęśliwi, że mieliśmy okazję „zaistnieć”
na stadionie narodowym w tak ważnej dla Polski chwili, z drugiej zaś było
nam przykro, że naszej reprezentacji znowu się nie udało. Flagę Ukrainy nieśli: Mariusz Kutwa, Filip Faron, Mateusz Czech, Piotr Witeczek. Zawodników wyprowadzali: Jacek Tokarczyk, Hubert Gurgul, Dawid Faron, Mariusz Franczyk, Wojciech Wąchała, Kacper Ochman, Dominik Faltyn, Andrzej Sikora, Damian Zbozień,
Andrzej Witeczek, Szymon Citak. (J. P.)

Sukcesy karateków
Puchar Podbeskidzia

9 marca 2013 r. w Żywcu odbyła się
kolejna, dziewiąta już edycja Pucharu Podbeskidzia, której organizatorem
była Polska Federacja Sztuk Walki i
Sportów Obronnych.
W zawodach w różnych kategoriach
wiekowych oraz wagowych wzięło
udział ponad 100 uczestników, reprezentujących kluby karate, ju-jitsu, kung-fu i inne. Duży sukces odnieśli startujący w konkurencji walk kumie karate
kamieniczne: Radosław Bieniek i Rafał Łazarczyk, którzy w swoich kategoriach zajęli drugie miejsce oraz Maciej
Kurzeja i Michał Mikołajczyk - trzecie
miejsce. Wysokie czwarte miejsce w zawodach wywalczyli: Ilona Kurzeja, Jacek Rusnarczyk i Damian Rusnarczyk.

Puchar Europy

27 kwietnia br. w Bieruniu odbył się Puchar Europy Federacji IBF (Inter¬na¬tio¬nal Budo Federation). Brązowe
medale w karate (kumite) zdobyli zawodnicy z Kamienicy: Ilona oraz Maciej Kurzeja.
Po wcześniejszych walkach i turniejach eliminacyjnych, do udziału

i rywalizacji w Pucharze Europy zakwalifikowała się 10 osobowa ekipa
zawodników z klubu Bushi Łącko na
co dzień trenująca pod okiem trenera
Stanisława Majchrzaka (9 dan). W gronie zawodników znaleźli się mieszkańcy z gminy Kamienica. O miejsca na
podium i tytuły najlepszych w swoich
kategoriach wagowych rywalizowało
łącznie 386 zawodników z 9 krajów.
Puchar rozgrywany był w kategorii juniorów i seniorów w kata tradycyjnym,
z bronią (twarde, miękkie ), duo systemie i kumite. Zawodnicy trenujący
w fight clubie w Łącku rywalizowali
w kumite (karate). Z gminy Kamienica
łącki klub reprezentowali zawodnicy:
Ilona Kurzeja (junior), Rafał Łazarczyk
(junior), Maciej Kurzeja (senior), Michał Mikołajczyk (senior) oraz Radosław Bieniek (senior).
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Maciej Kurzeja po zaciekłej walce o
brązowy medal w kategorii 90 kg wyeliminował w pięknym stylu zawodnika
z Niemiec. Tym samym stanął na podium wśród „czarnych pasów” – posiadaczy stopni mistrzowskich (dan), mając co warto podkreślić 6 kyu.
Siostra Maćka - Ilona Kurzeja przy
gorącym dopingu obecnych rodziców
i kibiców wypunktowała zawodniczkę
z Ukrainy - równocześnie w swojej kategorii wagowej przełamała wyższość
wojowniczek ukraińskich i stanęła na
podium zdobywając również brązowy
medal. Mało brakowało, aby rodzeństwo Kurzeja (Ilona i Maciek) rywalizowali w finale. Maćkowi zabrakło tylko
jednego punktu. Pozostali zawodnicy z
Kamienicy zajęli IV miejsca, które nagradzane były dyplomami oraz punktami do Mistrzostwach Świata. (S. F.)

SPORT

Turniej Oldbojów
27 kwietnia br. na stadionie
sportowym LKS Gorce w Kamienicy odbył się Turniej Oldbojów Gorce Kamienica CUP
2013.

Jubileuszowa
spartakiada
23 maja br. w Kamienicy i Zalesiu odbyły się rozgrywki sportowe w ramach X Spartakiady Młodzieży Gimnazjalnej „Młodość
ponad granicami”.
Brali w niej udział gimnazjaliści z
zaprzyjaźnionych gmin: Smiżany
ze Słowacji, Erdőhorváti z Węgier
Komorniki z woj. wielkopolskiego
oraz reprezentacja Gimnazjum z
Kamienicy i Szczawy.

Zmagania sportowe przebiegały w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa
dziewcząt i chłopców, wyścigi sprawnościowe oraz bieg sztafetowy. Rywalizacja
w siatkówce dziewcząt i chłopców zakończyła się zwycięstwem drużyn reprezentujących gminę Kamienica przed Komornikami, Smiżanami i Erdőhorváti.
W konkurencjach sprawnościowych
najlepszym okazał się zespół z Komornik, który wyprzedził Kamienicę, Erdőhorváti i Smiżany. W biegu sztafetowym (10 x 300 m) zwyciężyła sztafeta
ze Smiżan. Na drugim miejscu do mety
dobiegli zawodnicy z Komornik, trzecie miejsce przypadło przedstawicielom
Kamienicy, a na czwartym uplasowali
się uczniowie z Erdőhorváti. W ogólnej

klasyfikacji zwyciężyła reprezentacja
Kamienicy przed Komornikami, Smiżanami i Erdőhorváti.
Gośćmi spartakiady byli m.in. włodarze
zaprzyjaźnionych gmin.: Starosta Smiżan - Michal Kotrady, Wójt Gminy Erdőhorváti - Takács Gabor, Wójt Gminy
Komorniki - Jan Broda. Naszą gminę
jako organizatora reprezentowali: Wójt
Gminy - Władysław Sadowski, Dyrektor Gimnazjum w Kamienicy - Iwona
Franczyk-Augustyn, Dyrektor Zespołu
Szkoły i Gimnazjum w Szczawie - Paweł
Talar oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy - Mieczysław
Marek.
Nad przygotowaniem naszych zawodników czuwali nauczyciele: Małgorzata Ogorzałek, Robert Faron oraz Mateusz Wąchała. Sprawne i efektowne
prowadzenie imprezy zapewnił Feliks
Piwowar.

Rywalizację wygrała drużyna
Zyndrama Łącko. Drugie miejsce
zajął zespół Oldboy's Gorce Kamienica, III m - Relax Tymbark, IV m
- Jackówka Limanowa, V m - Okna
Groński Jazowsko, VI - Spisske Vlachy ze Słowacji.
Najskuteczniejszym graczem turnieju został Marcin Pażucha (Relax
Tymbark), a za najlepszego bramkarza uznano Stanisława Twardowskiego (Zyndram Łącko). (S. F.)
Zespół Oldboy's Gorce Kamienica wystąpił w składzie (od góry z lewej): Wiesław
Tokarczyk, Tadeusz Wierzycki, Rafał Faltyn, Piotr Jasiński, Krzysztof Gaura, Wincenty Tokarczyk, Tadeusz Kuta, Stanisław
Poręba, Marek Hudzicki, Dariusz Żak, Janusz Pierzchała, Stanisław Kuta.

S..F.
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Relaks  Krzyżówka nr 94

Poziomo: 1) drobna różnica, 7) broń
sieczna, 8) moment, 9) karny lub cywilny z paragrafami, 10) część papierosa,
11) sedno sprawy, 15) wszczynany w
niebezpieczeństwie, 17) zbiornik wodny, 18) najeźdźca, 20) telefoniczna z numerami abonentów, 22) spadochronowe
lub narciarskie, 23) z wójtem na czele,
25) corolla lub carina, 28) były trener
reprezentacji Polski, 29) zdumienie i zachwyt, 31) ... Caruso - król tenorów, 32)
przywódca bandy, 33) „notes” - starożytnych Greków.
Pionowo: 2) znawca ryb, 3) dawniej lotnik, 4) zwierzęta należące do kręgowców, 5) wlepia go policjant, 6) trujący
chwast z rodziny baldaszkowatych, 12)
walka treningowa, 13) skutek ocieplenia
w zimie, 14) kupalnik górski, 16) dawna
ręczna broń palna, 18) paka, koza, 19) np.
drogowe, 21) pomysł, projekt, 24) wieża
meczetu, 26) każda pliszka chwali swój
…….., 27) hochsztapler, 30) oficjalnie
zgłoszony sprzeciw.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 20,
utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać do 30 czerwca 2013 r. na adres
GOK w Kamienicy. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie,
rozlosujemy
nagrody.
Za rozwiązanie krzyżówki nr 93, której hasło
brzmi: „Białe szaleństwo”, nagrody ufundowane przez pana Roberta Farona z Zalesia
wylosowali: Kacper Gorczowski - Kamienica,
Paweł Faron - Zalesie.
Nagrody do odebrania w GOK Kamienica.

HASŁO:
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Zatrzymane w obiektywie

Bierzmowanie

Trzecioklasiści kamienickiego Gimnazjum

Trzecioklasiści kamienickiego Gimnazjum

Trzecioklasiści kamienickiego Gimnazjum

Młodzież ze Szczawy

Pierwsza Komunia Święta
12 maja 2013 r. – Kamienica

3 maja 2013 r. – Zalesie

5 maja 2013 r. – Szczawa
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Puchar dla najlepszych

