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Niezwykłe jubileusze

setne urodziny - 8 listopada br. pani Agnieszka Majewska, mieszkanka Zbludzy, 
obchodziła setne urodziny. Dostojnej jubilatce z tej okazji najserdeczniejsze 
życzenia złożyła rodzina i przybyli goście.

złote Gody - 26 listopada br. 23 małżeńskie pary z gminy Kamienica, które w 
tym roku świętują wyjątkowy jubileusz 50 - lecie zawarcia związku małżeńskiego, 
uhonorowane zostały prezydenckimi medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
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ROK W KULTURZE
Kolejny rok kalendarzowy biegnie ku końcowi. Jest to czas podsumo-
wań, czas pokoju i pojednania, czas zadumy i głębokich przemyśleń 
nad naszymi osiągnięciami i porażkami, radościami i smutkami, czy-
li wszystkim tym, z czym w odchodzącym roku każdy z nas w mniej-
szym lub większym stopniu miał do czynienia.

Mijający rok obfitował w różnego rodzaju ważne wydarzenia. Dla ludzi kultury 
szczególne znaczenie miało odejście śp. Anastazji Wojcieszak przez wielu nazywanej 
panią „Tusią”. Mimo, że w „Gorczańskich Wieściach” zamieszczony został obszerny 
artykuł poświęcony Jej osobie, to w tym świąteczno - noworocznym czasie refleksji 
nie sposób nie wspomnieć o tej niewątpliwie wybitnej postaci kamienickiej ziemi. 
Była jedną z założycielek i wieloletnim kierownikiem Zespołu Regionalnego „Gorce” 
oraz troskliwą opiekunką Koła Gospodyń Wiejskich w Zbludzy. Wielokrotnie odzna-
czana za swoją działalność na rzecz kultury, ostatni raz podczas obchodów 60 - lecia 
zespołu „Gorce” w grudniu 2012 r. Do końca aktywna, zawsze chętnie służyła radą 
i pomocą wszystkim, którzy tego potrzebowali. Pożegnaliśmy także współzałoży-
cielkę i jedną z wieloletnich członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Zasadnem, panią 
Stefanię Kulig - prężną gospodynię, która godnie reprezentowała swoją miejscowość 
jak i całą gminę podczas licznych przeglądów i konkursów kulturalno - kulinarnych. 

Poza tymi smutnymi zdarzeniami rok 2013 to dalsze sukcesy Zespołu Regionalne-
go „Gorce” - drugie miejsca na festiwalu „Beskidzka Podkówecka” i „Limanowskiej 
Słazie”. Zespół w lipcu tego roku reprezentował Polskę na XXX Międzynarodowym 
Festiwalu Kultur Świata we Francji.

W mijającym roku GOK organizował i wspierał wiele inicjatyw społeczno - kul-
turalnych oraz edukacyjno – wychowawczych, współpracując w tej materii z Kołami 
Gospodyń , szkołami, parafiami, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i innymi organi-
zacjami - szczegółowo informując o tych przedsięwzięciach na łamach naszej gazety. 

Wydarzeniem końca 2013 r. w kulturze będzie wręczenie 28 grudnia panu Mieczy-
sławowi Franczykowi, mieszkańcowi Zbludzy, Nagrody Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego za kilkudziesięcioletnie krzewienie kultury, w tym 45-letnią działal-
ność w zespole „Gorce” (wywiad zamieszczony jest w bieżącym numerze). Powinien 
napawać nas dumą fakt, że jest wśród nas ktoś, kto od tylu już dekad reprezentuje 
z sukcesami naszą społeczność, a jednocześnie pokazuje, jak ważne jest kultywowanie 
tradycji i lokalnych obyczajów, ocalenie tego cennego dziedzictwa od zapomnienia. 

Oczekując na narodziny Bożej Dzieciny, życzymy 
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM zdrowych, pogodnych, 

pełnych miłości świąt spędzonych w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Zespół Redakcyjny



Wiadomo z  wielu źródeł, iż 
do Powstania Styczniowe-
go udał się syn Maksymilia-

na Marszałkowicza, Zygmunt. Walczył 
on w Sandomierskiem i jeszcze w koń-
cu 1863 r. ojciec nie wiedział, co stało 
się z synem po przekroczeniu granicy 
austriacko-rosyjskiej. Prawdopodobnie 
z synem właściciela dóbr kamienickich 
do powstania udali się inni mieszkań-
cy z wiosek, wchodzących w skład klu-
cza kamienickiego, jak chociażby opisa-
ny wcześniej Wawrzyniec Mikołajczyk 
z Kamienicy czy Kajetan Ruciński. Ten 
ostatni, z uwagi na mnogość informacji, 
zasługuje na szersze omówienie.

Kajetan Ruciński z  Kamienicy - 
uczestnik Powstania Styczniowego 
(1834 - zm. po 1870)

O przeszłości przedpowstańczej Ka-
jetana Rucińskiego niewiele wiadomo. 
Urodził się w  lipcu 1834 r. w Kamie-
nicy. Być może był synem mandata-
riusza, tj. urzędnika odpowiedzialnego 
za sprawy administracyjne, w dobrach 
Marszałkowicza. Rodziców Kajetana 
w chwili obecnej nie udało się ustalić 
z powodu braku ksiąg metrykalnych. 
Kiedy poszedł do powstania miał za-
tem 29 lat. Niewątpliwie wziął czynny 
udział w zrywie 1863 r. i został schwy-
tany przez Moskali w jednej z potyczek 
w Kieleckiem. Po brutalnym śledztwie 
w cytadeli warszawskiej, odesłany zo-
stał do decyzji MSW do Sankt Peters-
burga. Podróż do stolicy Rosji odbył 
pieszo jako zesłaniec, idąc przez Grod-
no i Wilno. Otrzymawszy wyrok zesła-
nia na Sybir, pieszo w skrajnie nieko-
rzystnych warunkach atmosferycznych 
udaje się do Włodzimierza nad Klaźmą, 
i dalej przez Perm i góry Ural, po wielu 
etapach przejściowych, w 1869 r. prze-
bywał w guberni tobolskiej w central-
nej Syberii. 

O  jego wydobycie z zesłania pierw-
sze kroki poczyniła najbliższa rodzina. 
Pomoc przyszła także ze strony władz 
Gminy Kamienica na czele z wójtem, 
parafii kamienickiej w osobie ks. Hu-
dzickiego, a nade wszystko ze strony 

właściciela Kamienicy. Interweniowa-
no w MSZ w Wiedniu, i poprzez nie-
go na ambasadora rosyjskiego w stolicy 
Austrii a ten informował o wszystkim 
cara. W  sierpniu 1869 r. w  sprawie 
Rucińskiego interweniował osobiście 
Maksymilian Marszałkowicz, pozy-
skawszy wiarygodne wiadomości o jego 
syberyjskiej sytuacji. Poniżej treść listu 
Marszałkowicza do ks. Ludwika Rucz-
ki proboszcza w Kolbuszowej w spra-
wie Kajetana Rucińskiego (pisownia 
oryginalna).

Wielmożny Księże Kanoniku Dobrodzieju!
Niejaki Miłkowski z Sądeckiego, powróciw-

szy ze Syberyi, zawiadomił mnie, że Kajetan 
Ruciński, urodzony w lipcu w 1834 r. w Ka-
mienicy (powiat Limanowski), zostający z po-
wodu zamierzonej do Chin ucieczki pod śledz-
twem w Iszymie (Gubernia Tobolska), prosi 
o wydobycie go z niewoli.

Donosząc o  tem Wielmożnemu Księdzu 
Kanonikowi Dobrodziejowi jako opiekunowi 
ofiar r. 1863, upraszam o łaskawe poczynienie 
odpowiednich kroków w tej mierze.

Przy tej sposobności proszę przyjąć wyrazy 
Wysokiego Poważania, z którem jestem Wiel-
możnego Księdza Kanonika Dobrodzieja.

Sługą uniżonym
Maksymilian Marszałkowicz

Poczta Łącko
W Kamienica dnia 31/8 1869.

Niewykluczone, iż Ruciński planował 
ucieczkę do Chin, oraz że był na pewno 
świadkiem zamieszek w łagrach w oko-
licy Iszymia koło Tobolska. W 1870 r. 
władze rosyjskie, najpewniej kłamiąc, 
odpisały enigmatycznie Marszałkowi-
czowi, iż Ruciński nie przebywał na ze-
słaniu w Syberii, jednak syn właściciela 
Słopnic widział się z Rucińskim w Iszy-
miu, co z kolei jednoznacznie wyklucza 
wiarygodność strony rosyjskiej.

Nie można całkowicie wykluczyć tak-
że, iż w chwili kiedy Rosjanie przygoto-
wywali odpowiedź dla Marszałkowicza, 

Rucińskiego mogło już nie być w grani-
cach Imperium Rosyjskiego, stąd też za-
pewne taka, a nie inna forma odpowie-
dzi. O dalszych losach Rucińskiego po 
1870 r. nic nie wiadomo.

Przedstawione powyżej sylwetki 
uczestników Powstania Styczniowe-
go z terenu Gminy Kamienica nie wy-
czerpują zapewne wszystkich postaci. 
Wielu bohaterów walk sprzed 150 lat 
pozostaje wciąż nieznana. Dotyczy to 
także mieszkańców klucza kamienic-
kiego. O  ile bowiem obecny stan wie-
dzy pozwala niektórych z nich ziden-
tyfikować, o tyle trzeba też racjonalnie 
przypuszczać, że na kartach źródeł 
obecnie zachowanych uwieczniono naj-
bardziej znanych, jak również wiemy 
o tych, o których zachowały się świadec-
twa minionych czasów. Wielu jednak-
że powstańców styczniowych dotrwało 
w pamięci rodziny i ich bliskich, a nie-
koniecznie są oni wspomniani w oficjal-
nych aktach sprzed 150 lat. Dlatego na-
leży mieć nadzieję, że dalsze badania 
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wczoraj i dziś kamienicy

uczestnicy Powstania 
styczniowego 
z terenu Gminy kamienica (cz. 3)

Kolejnym uczestnikiem Powstania styczniowego, związanym z Kamienica był Zygmunt Marszałkowicz herbu 
Zadora - syn Maksymiliana Marszałkowicza właściciela klucza kamienickiego.

list maksymiliana marszałkowicza 
do księdza ludwika ruczki w spra-
wie uwolnienia z syberii powstańca 
styczniowego kajetana rucińskie-

go z kamienicy (strona 1)



archiwaliów kamienickich czy carskich 
przyniesie poszerzenie opisanej powy-
żej listy o nowe nazwiska.

Zakończenie
Czy zatem ci uczestnicy, byli jedy-

nie szaleńcami, jak chciał Wielopolski, 
Marks i  jego poplecznicy? Jeśli tak, to 
dlaczego o tych co dążyć mieli do sza-
leństwa, władze usilnie dbały o ich „za-
pomnienie” w okresie zaborów i reżimu 
komunistycznego? Przecież ich wysiłki 
jako rzekomych szaleńców, miały nie 

być owocne, nie przynieść nic chwa-
ły godnego. Zapewne, właśnie poprzez 
taką świadomą antypolską akcję serwi-
listów dziś o nich rzeczywiście niewie-
le wiemy, czasem nawet nie znamy ich 
nazwisk, bardzo zaś często nie uświa-
damiamy sobie, że mieszkali obok nas, 
naszych praojców. 

Dziś po 150 latach od omawianych 
wydarzeń można jedno powiedzieć na 
pewno. Wychodzą z cienia historii, gdyż 
jak trafnie to przewidział przed prawie 
stu laty Józef Piłsudski, cytując Słowac-
kiego, mają oni dać obfity plon:

„Więc nie opuści ich duch ofiary 
i duch męstwa! I duch tej miłości, któ-
ra ich tu przywiodła. Ci, co zginą, będą 
siewcami, którzy samych siebie rzucą 
w ziemię, jako ziarno przyszłych plo-
nów. Bo nic nie zginie. Z dziś zwycię-
żonych dla jutrzejszych zwycięzców po-
wstają oręże i tarcze. Lecz oni z siebie 
dobędą wszystkie siły, wszystkie swe 
siły męstwa; karności, wytrwania, aby 
zwyciężyć. Bojowy okrzyk ich: W imię 
Boga i Ojczyzny!” Z tym okrzykiem na 
śmierć czy na zwycięstwo do boju”! 

Gloria victis!

Przemysław Stanko

8 listopada br. pani Agnieszka Majewska, mieszkanka Zbludzy, ob-
chodziła setne urodziny. Dostojnej jubilatce z tej okazji najserdecz-

niejsze życzenia złożyła rodzina i przybyli goście.

W imieniu władz samorządowych życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności 
złożyli wójt - dr Władysław Sadowski oraz Przewodniczący Rady Gminy - Ste-
fan Kuchnia.

Pani Agnieszka Majewska z domu Smajda, urodziła się 8 listopada 1913 r. 
w Szczawie. Po wyjściu za mąż za Józefa Majewskiego w 1938 r. zamieszkała 
w Zbludzy. Wychowała ośmioro dzieci (2 synów i 6 córek), dochowała się 23 wnu-
ków i 36 prawnuków.

Sto lat to czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, prze-
żyć wspaniałe chwile szczęścia i wielkiej radości. Właśnie tej radości i pogody du-
cha na dalsze lata życia należy pani Agnieszce życzyć.

 S.F.
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list maksymiliana marszałkowicza 
do księdza ludwika ruczki w spra-
wie uwolnienia z syberii powstańca 
styczniowego kajetana rucińskie-
go z kamienicy (strona 2)
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setne urodziny



Święto Niepodległości, czyli 11 
Listopada to dzień, w którym 
symbolicznie poprzez udział w 
uroczystościach religijno – pa-
triotycznych zanurzamy się w 
przeszłości, udowadniamy, że 
wczoraj to dziś i jutro. Manife-
stujemy polskość, oddajemy 
cześć tym, którzy na drodze do 
wolnej Rzeczpospolitej zosta-
wili swój ślad, często skąpany 
we krwi. 

Tegoroczne obchody 95 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości rozpoczęły się w naszej gmi-
nie o godz. 10.00 uroczystą Mszą 
św. z udziałem licznie zgromadzonej 
społeczności lokalnej, w tym Pocz-
tów Sztandarowych, które pod prze-
wodnictwem OSP przybyły do Ko-
ścioła Przemienienia Pańskiego w 
Kamienicy.

Mszy świętej koncelebrowanej 
przewodniczył proboszcz kamienic-
kiej parafii - ks. Jan Betlej. Homilię 
wygłosił ks. dr Bolesław Bieniek - 
nasz rodak, pracujący obecnie na pa-
rafii w Szwajcarii.

Po nabożeństwie uczestnicy uro-
czystości przeszli pod Pomnik Grun-
waldzki, gdzie po okolicznościowych 
przemówieniach wójta gminy dr 
Władysława Sadowskiego i ks. pra-
łata Kazimierza Pacha delegacje jed-
nostek organizacyjnych złożyły sym-
boliczne wieńce i odśpiewano hymn 
Polski. Całość uroczystości uświetnił 
występ Orkiestry Dętej im. św. Flo-
riana ze Szczawy.

S.F.
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święto Niepodległości
 „kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości 
 ani prawa do przyszłości”. Marszałek Piłsudski



Dostojni Jubilaci to:
anna i antoni Babik z zalesia
Józefa i eugeniusz Bieniek z zalesia
Władysława i Michał chlipała ze szczawy
stefania i Jan czerwińscy z zasadnego
Janina i Władysław Faltyn ze szczawy
Władysława i Ludwik Faltyn ze szczawy
Helena i Józef Faron z kamienicy
Józefa i ignacy Faron z kamienicy
Maria i antoni Gorczowscy z kamienicy
Władysława i Franciszek Gorczowscy z kamienicy
zofia i Marian Jawor ze zbludzy
Maria i edward kalicińscy ze szczawy
aniela i Władysław kowalik ze szczawy
Genowefa i Jan kulig z kamienicy
Józefa i stanisław Majerscy ze szczawy
Maria i Józef Matyszczak z zasadnego
Ludwika i edward opyd z kamienicy
zofia i Jan opyd ze szczawy
Genowefa i Tadeusz Pałys ze szczawy
zofia i Jan rusnarczyk ze szczawy
aniela i Władysław rutka z kamienicy
Maria i Władysław Wierzycy z zalesia
stanisława i antoni zięba z kamienicy

26 listopada br. 23 małżeńskie pary 
z gminy Kamienica, które w tym 
roku świętują wyjątkowy jubileusz 
50 - lecie zawarcia związku małżeń-
skiego, uhonorowane zostały prezy-
denckimi medalami „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”.

Pół wieku temu młodzi małżonko-
wie przyrzekali sobie miłość, wierność 
i dzielenie losu na dobre i złe. Przyrze-
czenia tego dotrzymali.

Podczas spotkania wójt dr Władysław 
Sadowski wręczył im medale „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”, przyznane 
przez Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego. Małżonkowie otrzymali też 
bukiety kwiatów oraz upominki.

Złotym Jubilatom życzenia dalszych 
szczęśliwych lat spędzonych wspólnie w 
zdrowiu i spokoju złożyli obecni na uro-
czystości: przewodniczący Rady Gminy 
- Stefan Kuchnia, sekretarz gminy - Ro-
zalia Cedzidło, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego – Jarosław Augustyniak i ks. 
prałat Kazimierz Pach - rezydent para-
fii Kamienica.

Wszystkim Jubilatom składamy ser-
deczne gratulacje! 

S.F.
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50 lat razem



działania w ramach projektów

Zasadne
„Wyposażenie kuchni świetlicy wiej-

skiej OSP w Zasadnem oraz udział w 
imprezach” to przedsięwzięcie zreali-
zowane przez Ochotniczą Straż Pożar-
ną w Zasadnem.

W ramach tego przedsięwzięcia kuch-
nia mieszcząca się w budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zasadnem 
została wyposażona w nowy sprzęt ga-
stronomiczny, co niewątpliwie przyczy-
ni się do aktywizacji społeczności lokal-
nej i będzie dobrym sposobem na dalszą 
integrację mieszkańców oraz wzbogace-
nia ich życia kulturowego.

Kamienica
Kultywowanie lokalnych tradycji po-

przez zakup strojów regionalnych, in-
strumentów dla Zespołu Cyrwone Ko-
role działającego przy OSP Kamienica 
oraz nagranie płyty z piosenkami regio-
nalnymi” to przedsięwzięcie zrealizowa-
ne przez Ochotniczą Straż Pożarną w 
Kamienicy w ramach projektu z udzia-
łem środków UE.

Projekty zrealizowano w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w zakresie „Małych Projektów” na 
lata 2007-2013 z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

S.F.
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Już w przyszłym roku miłośnicy aktywnego spędzania cza-
su będą mogli przemierzać trasy narciarstwa biegowego, 
które powstaną u szczytu góry Mogielica. Od 18 września 
br., przedstawiciele władz powiatu limanowskiego podpi-
sali umowę na wykonanie narciarskich tras biegowych z 
funkcją rekreacji letniej w rejonie góry Mogielica, wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie trwają na tym od-
cinku prace. 
 Budowa narciarskich tras biegowych w rejonie Mogielicy to in-
westycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, ter-
min oddania przyjęto do dnia 31 lipca 2014 r. Dodatkowo zaku-
pione zostaną ratrak i dwa skutery, które posłużą do przygotowania 
tras oraz sprzęt sportowy.
Projekt przewiduje też stworzenie oferty umożliwiającej uprawia-
nie narciarstwa przez osoby niepełnosprawne. Łączna wartość całego 
projektu to blisko 2,7 mln zł, z czego powiat otrzyma dofinansowanie ze 
środków UE w wysokości 75% kosztów. Partnerami projektu są gminy: Ka-
mienica, Słopnice i Dobra.

S.F. 

W czwartek 5 grudnia br. odbyło 
się posiedzenie Komisji Budże-
towej oraz XXX sesja Rady Gmi-
ny w Kamienicy - kadencji 2010 
- 2014.

Na posiedzeniu Komisji Budżetowej 
radni opiniowali uchwały przygoto-
wane na dzisiejszą sesję, w tym m.in. 
projekt utworzenia jednostki budże-
towej pod nazwą „Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Kamienicy”. Po burzli-
wej dyskusji, dotyczącej tego projek-
tu, wszystkie uchwały zaopiniowano 
pozytywnie.

Jubileuszową XXX sesję otworzył 
Przewodniczący Rady Gminy - Stefan 
Kuchnia, stwierdzając prawomocność 
obrad. Po przyjęciu protokołu z po-
przedniej sesji radni i zaproszeni go-
ście wysłuchali sprawozdania wójta 

- dr Władysława Sadowskiego z dzia-
łalności międzysesyjnej.
Podczas obrad Rada Gminy podjęła 
uchwały w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Kamienica na lata 
2013-2019
- zmian budżetu gminy Kamienica na 
2013 r.
- zaciągnięcia kredytu na sfinanso-
wanie planowanego deficytu budżetu 
gminy Kamienica w 2013 r.
- utworzenia gminnej jednostki bu-
dżetowej pod nazwą „Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Kamienicy”
- uchwalenia Programu współpracy 
Gminy Kamienica z podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2014.

Interpelacje i zapytania radnych do-
tyczyły m.in. wniosku o przygotowa-
nie przez Urząd Gminy sprawozdania 
za rok 2013 - odnośnie gospodar-
ki śmieciowej i przetargu na wywóz 
śmieci w 2014 r. oraz wykonania par-
kingu przy starej szkole na rynku 
w Kamienicy.

M.M.
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Nowe inwestycje

Prace nad budową 
tras narciarskich

jubileuszowa sesja



zmiany w 
kapitale początkowym

Można występować o przelicze-
nie kapitału początkowego.

Z dniem 1 października 2013 r. 
wprowadzone zostały nowe zasa-
dy ustalania wysokości kapitału 
początkowego. 

Zgodnie z nowymi zasadami - jeże-
li ubezpieczony wskazał do ustalenia 
podstawy wymiaru kapitału początko-
wego rok kalendarzowy, w którym po-
zostawał w ubezpieczeniu społecznym 
jedynie przez część miesięcy tego roku 
- kwoty podstawy wymiaru składek, za 
miesiące pozostawania w ubezpiecze-
niu, będą porównane z kwotami prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
ogłoszonego za ten rok kalendarzowy, 
odpowiednio do liczby miesięcy pozo-
stawania w ubezpieczeniu, a nie -jak 
to było przed zmianą przepisów - do 
przeciętnego wynagrodzenia za cały 
rok kalendarzowy.

Zmienione przepisy będą stosowane 
- bez względu na przyczynę, w wyniku 
której nastąpiła przerwa w ubezpiecze-
niu społecznym. Mogą to być przyczy-
ny związane, m.in. z powołaniem do 
służby wojskowej, udzieleniem urlopu 
wychowawczego albo podjęciem lub 
ustaniem zatrudnienia w ciągu danego 
roku kalendarzowego. 

Ponowne obliczenie kapitału po-
czątkowego, ustalonego przed zmianą 
przepisów, następuje na wniosek osoby 
zainteresowanej. 

Jeżeli jednak osoba zainteresowana 
nie wystąpi z wnioskiem w tej spra-
wie - ZUS ponownie ustali wysokość 
kapitału początkowego przy obliczaniu 
emerytury według nowych zasad, o ile 
będzie to korzystne dla emeryta. 

Osoby, które mają już obliczoną 
emeryturę według nowych zasad (a do 
podstawy jej obliczenia przyjęty był 
kapitał początkowy), powinny zgłosić 
wniosek o ponowne ustalenie wysoko-
ści tej emerytury, z uwzględnieniem 
przeliczonego kapitału początkowe-
go. W takim przypadku termin na 
wydanie decyzji dla organu rentowe-
go wynosi 60 dni od dnia wyjaśnienia 
ostatniej okoliczności niezbędnej do 
wydania decyzji. Wypłaty emerytu-
ry w nowej wysokości dokonuje się na 
ogólnych zasadach, nie wcześniej niż 
od miesiąca zgłoszenia wniosku. 

S.F.

Nowelizacja ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych

Od 1 września 2013 r. weszła w 
życie nowelizacja ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych, 
wprowadzająca zmiany w zakre-
sie objęcia rodziców ubezpiecze-
niem społecznym podczas urlopu 
wychowawczego. 

Nowelizacja rozszerza krąg osób, za 
które budżet państwa będzie opłacał 
składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe w związku z opieką nad dziec-
kiem. Dotychczas składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe, w okresie 
przerwy w aktywności zawodowej wy-
nikającej z opieki nad dzieckiem, budżet 
państwa opłacał wyłącznie za osoby 
przebywające na urlopie wychowaw-
czym. Ponieważ prawo do tego urlo-
pu przysługuje niemal jedynie osobom 
zatrudnionym na podstawie stosunku 
pracy, składki te nie były opłacane m.in. 
za zleceniobiorców oraz przedsiębior-
ców, którzy z powodu opieki nad dziec-
kiem zaprzestali działalności. Teraz bu-
dżet państwa będzie opłacał składki na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i 
zdrowotne, m.in. za osoby prowadzące 
działalność gospodarczą oraz pracujące 
na umowę zlecenie, mające bezpośred-
nio przed rozpoczęciem opieki co naj-
mniej 6 - miesięczny staż ubezpiecze-
niowy. Osobom mającym krótszy staż 
oraz osobom nieubezpieczonym budżet 
państwa będzie finansował tylko skład-
ki na ubezpieczenie emerytalne.

Ustawa wprowadza definicję osoby 
sprawującej osobistą opiekę nad dziec-
kiem. Przyjęto, że jest to osoba fizyczna 
sprawująca osobistą opiekę nad dziec-
kiem własnym, swojego małżonka lub 
dzieckiem przysposobionym przez 
okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia przez nie 5 roku życia, a 
w przypadku dziecka, które z powodu 
stanu zdrowia potwierdzonego orzecze-
niem o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności wymaga osobistej 
opieki tej osoby przez okres do 6 lat, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia.

Osoby, które będą miały tytuł do 
ubezpieczenia społecznego i ubez-
pieczenia zdrowotnego dla osób spra-
wujących osobistą opiekę nad dziec-
kiem, przede wszystkim muszą złożyć 

oświadczenie o zamiarze podlega-
nia ubezpieczeniom emerytalnemu i 
rentowemu.

Dodatkowe warunki, jakie muszą 
spełnić osoby ubiegające się o ten ro-
dzaj świadczenia, to: 

- opłacanie składek przez okres co 
najmniej 6 miesięcy bezpośrednio 
przed rozpoczęciem sprawowania oso-
bistej opieki nad dzieckiem;

- brak ustalonego prawa do emerytu-
ry lub renty i innych tytułów rodzących 
obowiązek ubezpieczeń społecznych;

- drugi rodzic nie jest objęty ubez-
pieczeniem emerytalnym i rentownym 
z tytułu sprawowania opieki nad dziec-
kiem albo ubezpieczeniami jako osoba: 
pobierająca zasiłek macierzyński, prze-
bywająca na urlopie wychowawczym, 
sprawująca osobistą opiekę nad dziec-
kiem, z tytułu którego podlega wyłącz-
nie ubezpieczeniu emerytalnemu.

Osoba sprawująca osobistą opiekę 
nad dzieckiem podlega ubezpieczeniom 
od dnia określonego w oświadczeniu 
ubezpieczonego jako dzień rozpoczę-
cia sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od 
dnia, w którym oświadczenie zostało 
złożone.

 
Okres ubezpieczenia z tytułu sprawo-

wania osobistej opieki nad dzieckiem 
może być wykorzystywany w całości 
lub nie więcej niż w czterech częściach. 

Za osoby sprawujące osobistą opiekę 
nad dzieckiem nie są opłacane składki 
na fundusz pracy, fundusz gwarantowa-
nych świadczeń pracowniczych oraz na 
fundusz emerytur pomostowych.

Nowelizacja zawiera również regula-
cje dotyczące objęcia ubezpieczeniem 
społecznym, finansowanym ze środków 
publicznych, osób wychowujących dzie-
ci i jednocześnie ubezpieczonych w sys-
temie rolniczym.

Osoby, które nie były dotychczas 
ubezpieczone, będą mogły wybrać sys-
tem ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) w 
czasie sprawowania opieki nad dziec-
kiem. Jeśli wybiorą KRUS, będą pod-
legały ubezpieczeniom na zasadach 
określonych w ustawie o ubezpiecze-
niu społecznym rolników.

S.F.
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z sAMORzĄdu

Mija kolejny rok budżetowy, czas więc na wstępne 
podsumowanie przedsięwzięć
Rok 2013 był rokiem trudnym, można było zaobserwo-
wać wchodzący kryzys i ograniczenia w wydawaniu 
publicznych środków finansowych przez większość 
samorządów. W naszej gminie, pomimo różnych trud-
ności udało się zrealizować większość z zaplanowa-
nych zadań. Największą inwestycją mijającego roku 
było oddanie do użytku sali gimnastycznej w Zalesiu 
oraz obiektów sportowo – rekreacyjnych ze sztucz-
ną nawierzchnią w Zalesiu i Szczawie. Były to bardzo 
oczekiwane inwestycje szczególnie przez młodzież, 
która na co dzień korzysta z tych obiektów. Ważnym 
i dość kosztownym przedsięwzięciem była moderni-
zacja oczyszczalni ścieków w Kamienicy. Obecnie po-
przez zmianę systemu zagęszczania osadu (zamon-
towano specjalną prasę która w znacznie większym 
stopniu odwadnia osad) zmniejszyła się uciążliwość 
dla sąsiednich terenów. Poza tym wymieniono system 
napowietrzenia i pompowania osadu. 

W  tym roku rozpoczęto pierwszy etap budowy wodo-
ciągu gminnego obejmujący stację uzdatniania wody oraz 
część głównej magistrali. Jest to bardzo ważna inwestycja 
z tego względu, że wiele domostw pozbawionych jest wody 
bieżącej i to nie tylko w okresie suszy. Zasoby wody pitnej 
systematycznie się zmniejszają i za kilka lat może być jesz-
cze większy problem z wodą pitną. W  tym roku powięk-
szono i zmodernizowano stadion sportowy w Zalesiu. Na 
wiosnę piłkarze będą mogli grać już na swoim obiekcie. 
Z innych ważnych inwestycji należy wspomnieć o wybu-
dowanym parku przyrodniczo - rekreacyjnym przy amfi-
teatrze Saturn w Kamienicy. Zdecydowanie poprawiła się 
estetyka tych terenów, tak że teraz całe rodziny mogą ko-
rzystać z tych obiektów. Jest plac zabaw, skatepark i ścieżki 
spacerowe z małą architekturą. 

Nasza gmina wspólnie z 5 gminami: miastem i  gminą 
Mszaną Dolna, gminą Niedźwiedź, Rabą Wyżną i Dobrą 
realizuje program montażu solarów. U nas w ramach pro-
gramu już ponad sto budynków mieszkalnych ma zamonto-
wane panele słoneczne, natomiast program zakłada montaż 
na łącznie ponad 450 budynkach mieszkalnych. Ponadto 

z ok. 20 % oszczędności po przetargu planuje się rozsze-
rzenie programu o sto kilkadziesiąt budynków w 2014 roku. 
Z pewnością jakość powietrza na terenie naszej gminy zde-
cydowanie się poprawi. 

 
W  przyszłym roku będzie budowane kolejne boisko - 

sportowo - rekreacyjne przy SP 2 w Kamienicy. Czekamy 
również na decyzję o dofinansowaniu budowy podobnego 
boiska przy SP w Zasadnem. Będzie ponadto budowany 
wodociąg gminny. Obecnie prowadzimy prace projektowe 
związane z podłączeniem budynków mieszkalnych w Ka-
mienicy Dolnej i Górnej. W tym roku wykonano kilka od-
cinków dróg gminnych i osiedlowych z nawierzchnią as-
faltową, w  tym na drodze Wyrębiska w Zalesiu o dł. 1,2 
km, Gardonie w Szczawie o dł. 300 m, Podłazie w Kamie-
nicy Dolnej o długości 300 m. Wykonano również wiele 
mniejszych remontów, tj. w OSP Szczawa, OSP Zalesie, 
remont starego Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na re-
habilitację, wykonanie oświetlenia ulicznego i inne. Łącz-
ne wydatki majątkowe przekroczyły 8 mln zł, co stanowi 
28 % wszystkich wydatków gminy. Nasza gmina systema-
tycznie się rozwija. Podnosi się jakość życia mieszkańców. 
Jest oczywiście jeszcze wiele do zrobienia, ale mamy na-
dzieję, że w nowej perspektywie finansowej programów 
Unii Europejskiej (2014-2020) wykorzystamy wszystkie 
pojawiające się możliwości, aby zrealizować najważniejsze 
przedsięwzięcia. Nasza gmina ma jeden z najmniejszych 
wskaźników zadłużenia w powiecie i województwie, tak że 
w razie potrzeby można sięgnąć do różnych form wsparcia, 
aby zabezpieczyć wkład własny. 

Z okazji zbliżających się świąt życzę wszystkim mieszkań-
com gminy zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, 
aby Nowonarodzony Bóg obdarzył Was pokojem i  obfitością 
Łask w nadchodzącym 2014 roku.

Władysław Sadowski
 wójt gminy
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Rozmowę z Gazdą Mieczysła-
wem przeprowadziłem w jego 
domu w Zbludzy. Zastałem go 
w  jego ulubionym pomiesz-
czeniu zwanym „dziuplą”, któ-
ra jest swoistym jego azylem 
i gdzie właśnie kończył „reno-
wację” akordeonu.

Mieczysławie, jakie są pańskie ulu-
bione zajęcia?

To zależy kiedy - od wiosny do je-
sieni zajmuję się głównie pszczółka-
mi, bo mam 40 uli i bardzo lubię koło 
nich pracować. W czasie zimy to naj-
chętniej lubię reperować akordeony, 
aby zająć czymś czas i przygrywam so-
bie na nich, śpiewam piosenki z mojej 
młodości. Potrafię sobie radzić z kom-
puterem i nawet sam nagrałem dwie 
płyty CD ze starymi piosenkami. Te-
raz to coraz częściej podśpiewuję so-
bie taką przyśpiewkę, śpiewaną kiedyś 
przez mojego nieżyjącego już szwagra 
Władka Sopatę: „Mijają sie hole, mija-
ją sie pola i my sie minomy, ty dziewcyno 
moja”. Ta przyśpiewka przypomina, że 
czas ulatuje szybko i nieubłaganie. Ileż 
to się minęło ludzi i  zdarzeń, dobrze 
że jeszcze człowiekowi chce się śpie-
wać i weselić. 

Oj, płynie, płynie. Panie Mieczy-
sławie, a  teraz po kolei - jak to się 
wszystko przez te lata toczyło? 

Jeżeli mam zacząć od początku, to 
urodziłem się w walentynki, 14 lute-
go 1940 r. w  Zbludzy, miałem czte-
ry siostry, ale to ja byłem jedynym 
męskim potomkiem Józefy i  Józe-
fa Franczyków. Mój ojciec był dłu-
goletnim zbludzańskim sołtysem, 
mama zaś pochodziła z  wójtowskiej 
rodziny Kuźlów z Kamienicy Dolnej. 
Moje dzieciństwo przypadło na trud-
ne i biedne wojenne i powojenne cza-
sy. Ja jednak tej biedy nie odczuwa-
łem, bo mieliśmy duże gospodarstwo, 
w którym pomagali nam ludzie spoza 
naszej rodziny. W  młodości ciągnę-
ło mnie w świat, ale jako jedyny syn 
musiałem przejąć rodzinną gospodar-
kę. Ożeniłem się ze starosądeczan-
ką - Marią Słowik, która jako młoda 
nauczycielka uczyła w  Szkole Pod-
stawowej w Zbludzy i  wynajmowała 
mieszkanie w naszym domu. Wpadła 
mi dziewczyna w oko, to my się doga-
dali. A że się poszczęściło, to mamy 
troje dzieci: Danutę, Urszulę i  Szy-
mona, ośmioro wnucząt oraz jedną 
prawnuczkę. I tak nam razem z żoną 
przeleciało ponad 45 lat.

Kiedy zrodziło się zamiłowanie do 
muzyki, śpiewu, tańca, poszanowa-
nia i zachowania tradycji?

Już w  dzieciństwie obcowałem 
w domu z  muzyką i śpiewem, bo ojciec 
śpiewając, przygrywał sobie na heligon-
ce, rodzice też często śpiewali. Zresztą 
kiedyś ludzie spotykając się przy róż-
nych okazjach - wspólnych pracach, 
uroczystościach rodzinnych, razem 
śpiewali, tańczyli, wspólnie się bawi-
li. Gdy miałem 20 lat, to po raz pierw-
szy poprowadziłem wesele jako starszy 
drużba. Do obecnej chwili uzbierało się 
tych wesel dobrze ponad setkę i nawet 
teraz jestem proszony, by śpiewać jako 
drużba na weselu. Często odmawiam, 
lecz ostatnio nie odmówiłem na przy-
kład drużbowania na weselu wnuczki 
rodziny Wnęków, bo wcześniej śpiewa-
łem wesele jej ojcu i jej dziadkowi.

Jak wyglądało wesele kiedyś, za pań-
skiej młodości?

Wesela były przeważnie we wtorki 
lub czwartki, rzadziej w  soboty, aby 
ludzie w  niedzielę mogli iść trzeźwi 
do kościoła. Drużbowie schodzili się 
u młodych około 4 rano i po poczęstun-
ku wyruszali zapraszać gości. Gdy tych 

„Mijają sie 
hole, mijają 
sie pola i my 
sie minomy , 
ty dziewcyno 

moja”

rozmowa z …

ROzMOwA z …

wywiad z panem mieczysławem Franczykiem, te-
gorocznym laureatem Nagrody specjalnej mini-
stra kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana 
Zdrojewskiego
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gości przyprowadzali do Pana Młode-
go, to wychodziła z domu muzyka, by 
ich przywitać. Przed ślubem Pani Mło-
da wysyłała drużbów i  starszą druż-
kę z koszulą do Pana Młodego, który 
po jej „wykupieniu” ubierał ją do ślubu. 
Do ślubu jechało się przeważnie fur-
mankami, a drużbowie na koniach. Jak 
było duże wesele to i 30 wozów jecha-
ło. Ślub w kościele był przeważnie o 9 
lub 10 godzinie przed południem. Tak, 
że nawet przed ślubem ta uroczystość 
była inna, chociaż cel pozostaje ciągle 
taki sam.

Okres Świąt Bożego Narodzenia też 
pewno wyglądał inaczej?

Przed świętami, w  okresie adwen-
tu, roraty były o godzinie 6 rano, był 
to czas postu i powstrzymywania się 
od niektórych prac, np. w polu. W tym 
okresie przygotowywano się na Boże 
Narodzenie. Przed Wigilią zakazane 
było śpiewanie kolęd. Za mojej młodo-
ści, ja z  Władkiem Ziębą i paru naszy-
mi kolegami, przeważnie kawalerami, 
założyliśmy w Zbludzy „Żywą Szop-
kę”, z  którą od św. Szczepana wyru-
szaliśmy do domów, do których mieli-
śmy zaproszenia, a przede wszystkim 
tam, gdzie były panny. W takiej szop-
ce było około 15 postaci. Chodziłem 
z tą szopką prawie 20 lat, chociaż akto-
rzy się zmieniali, to scenariusz był taki 
sam – można dziś powiedzieć : autor-
ski, bo sami go napisaliśmy, przejmu-
jąc wzór od starszych, którzy chodzi-
li przed nami. Wykonywaliśmy także 
sami stroje i rekwizyty, które były prze-
chowywane w moim domu. W tej szop-
ce występowali moi koledzy, a później 
uczyłem młodszych ode mnie i prowa-
dziłem ten tzw. zespół kolędniczy przez 
długie lata.

W roku 1973 nasza szopka była na-
grana przez telewizję warszawską i po-
wstał film pt.. „Zimowe Gody” w reży-
serii Mirosławy Marcinkiewicz. Gdy 
w latach 70 - tych rozpoczęły się kon-
kursowe przeglądy kolędnicze, to wy-
jeżdżaliśmy z nią do Limanowej, Bu-
kowiny Tatrzańskiej, Krakowa, gdzie 

zawsze zdobywaliśmy wysokie lokaty, 
przeważnie I  lub II miejsca. Przez na-
stępne kilka lat tradycję tej szopki kon-
tynuowała moja żona, ale już z dziećmi 
ze Szkoły Podstawowej w Zbludzy.

Jedną z głównych przesłanek do uho-
norowania Pana Nagrodą Specjalną 
Ministra Kultury była 45 letnia dzia-
łalność w Zespole Regionalnym „Gor-
ce”, gdzie występował Pan jako tan-
cerz i śpiewak.

No tak, w  1968 roku przyszła do 
mnie kierowniczka tego zespołu Ana-
stazja Wojcieszak i po skutecznych jej 
zachętach zacząłem chodzić na próby 
tego zespołu. Na początku tańczyłem 
w młodych parach, by po kilku latach 
zostać jednym ze starostów. 

Przez te 45 lat wyjeżdżałem kilka-
naście razy z zespołem za granicę oraz 
kilkadziesiąt razy na rożne koncerty 
w całej Polsce. Pierwszym moim za-
granicznym wyjazdem było 14 dniowe 
tournee zespołu po Węgrzech w roku 
1969. Pamiętam, że wyjeżdżaliśmy 
pociągiem z  Katowic do Budapesztu 
i w tym pociągu zostały wszystkie na-
sze zapasowe koszule, a że prawie co-
dziennie mieliśmy występy i do tego 
było bardzo gorąco, to dziewczyny mu-
siały nam codziennie prać i prasować 

te koszule, żebyśmy mieli w czym wy-
stępować. Wówczas taki wyjazd zagra-
niczny to było coś, bo nie każdy mógł 
przekroczyć granicę, potrzebne było za-
proszenie i zgoda władz. Podczas tego 
wyjazdu moją partnerką w tańcu była 
Józia Stręczyk. W późniejszych latach 
już jako gazda zespołu tańczyłem też 
z Marią Wąchała, Marią Faron, Marią 
Dudzik, Wandą Kłak, a obecnie z Anną 
Drabik.

Drugim moim zagranicznym wyjaz-
dem była Bułgaria w roku 1973. Czyli 
niedawno, a minęło już 40 lat. Jecha-
liśmy tam autokarem z  limanowskie-
go POSTiWu i pamiętam, że kierowcą 
był Staszek Zoń. Po ponad 30 godzin-
nej podróży dotarliśmy do Warny, gdzie 
oczekiwali nas nasi gospodarze. Trze-
cim takim znaczącym wyjazdem ze-
społu „Gorce”, był wyjazd do Szwecji 
w roku 1980. Płynęliśmy tam promem 
ze Świnoujścia. Następnie wyjeżdża-
łem z zespołem do Danii, Włoch, Fran-
cji, Słowacji, Belgii na Węgry.

Przez cały ten okres było bardzo wie-
le występów po całej Polsce, gdzie byli-
śmy zapraszani na różne okazje, trud-
no tu szczegółowo i po kolei wymienić, 
bo i  spamiętać wszystkie wyjazdy nie 
sposób. Innego rodzaju pokazami były 
wyjazdy na różnego rodzaju festiwale 
i przeglądy, gdzie nasz zespół zdobywał 

„
wesela były przeważnie we wtorki lub czwartki, rzadziej w soboty, aby ludzie 

w niedzielę mogli iść trzeźwi do kościoła. drużbowie schodzili się u młodych około 
4 rano i po poczęstunku wyruszali zapraszać gości. Gdy tych gości przyprowadzali 
do Pana Młodego, to wychodziła z domu muzyka, by ich przywitać. Przed ślubem 
Pani Młoda wysyłała drużbów i starszą drużkę z koszulą do Pana Młodego, który po 
jej „wykupieniu” ubierał ją do ślubu. 
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laury - nagrody i wyróżnienia. Zapa-
miętałem te najważniejsze: Jesień Ta-
trzańską i Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru Ziem Górskich w  Zakopa-
nem, Ogólnopolski Festiwal Górali Pol-
skich w Żywcu, Festiwal „Limanowską 
Słazę”, czy Konkurs „Podgórzańskie 
Gody” w Łużnej. W tych i innych kon-
kursach występowałem także indywi-
dualnie jako śpiewak, drużba weselny 
i gawędziarz ludowy.

Z  zespołem „Gorce” brałem tak-
że udział w nagraniu kilku widowisk 
i  programów telewizyjnych, jak na 
przykład. „Śmigus Dyngus” w  roku 
1984, „Wesele Górali Gorczańskich” 
w nowosądeckim Skansenie w  2003 r. i  
Muzeum Wsi i Rolnictwa w Szreniawie 
koło Poznania w 2005 r. oraz w progra-
mie TVP Kraków „Wigilia” w 2009 r.

Wracając do występów indywidual-
nych wiem, że zdobywał Pan w nich 
wiele nagród i wyróżnień, to może pro-
szę nam powiedzieć o tych, które były 
dla Pana szczególnie ważne?

Było to tak, że gdy drużbowanie we-
selne zaczęło zanikać na naszym te-
renie, wtedy zorganizowano konkurs 
drużbów weselnych zwany „Drużbac-
ką”. Ja pierwszy raz pojechałem na ten 
konkurs do Piwnicznej w  roku 1993, 
gdzie zdobyłem II miejsce. Następ-
nie te konkursy corocznie odbywały 
się w Siołkowej koło Grybowa, by od 
roku 1998 na stałe zagościć w Podegro-
dziu. Nie we wszystkich brałem udział, 
ale łącznie zdobyłem 6 razy I miejsce 
i 3 razy II. Jako śpiewak - solista wy-
stępowałem przeważnie w konkursach 
przy okazji występów zespołu „Gorce” 
na jakimś festiwalu i tak w Limanowej 
zdobyłem dwa razy pierwsze miejsce, 
w Podegrodziu raz pierwsze i w Żyw-
cu dwa razy drugie. 

Zaś moja przygoda z gawędziarstwem 
była spowodowana tym, że w zespole 
„Gorce” pierwszym gawędziarzem był 
Staszek Kurzeja, który swoimi dowcip-
nymi godkomi uatrakcyjniał występy 
zespołu, co się bardzo ludziom podo-
bało. Mogę powiedzieć, że był on moim 
wzorem i nauczycielem. Gdy zachoro-
wał na gardło i nie mógł mówić, to ja 
wzorując się na nim, zacząłem te jego 
godki opowiadać przy okazji różnych 
występów naszego zespołu. Tak się te 
góralski godki publiczności podoba-
ły, że często musiałem bisować. Kilka 
razy wystąpiłem także w konkursach 
gawędziarskich, w których zdobyłem 
dwa razy pierwsze (w  Limanowej), 

a w Bukowinie Tatrzańskiej raz dru-
gie miejsce.

Angażował się Pan również w  wy-
stępy z  Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Zbludzy?

Z  tym KGW to była taka sprawa. 
Około roku 2000 Anastazja Wojcieszak 
zaczęła z   kobietami z  koła w  Zblu-
dzy przygotowywać grupę obrzędową 
i mnie do tego też namówiła. Często 
się zdarzało, że ci którzy wiedzie-
li, że „wstąpiłem” do KGW, wołali na 
mnie jak na kobietę. W zbludzańskim 
KGW wystąpiłem kilka razy z sukcesa-
mi, podczas Gminnych i Powiatowych 
przeglądów KGW oraz na Przepatrzo-
winach Teatrów Regionalnych Mało-
polski, gdzie w roku 2005 nasza grupa 
zdobyła II miejsce i „Srebrną Maskę”, 
a w 2003 i 2008 roku „Brązowe Maski”. 
Tę współpracę z naszymi gospodynia-
mi wspominam bardzo miło.

Poza tym były jeszcze jakieś arty-
styczne występy?

Oj tak, przez 8 lat, od 1999 do 2006 
śpiewałem pod dyrygenturą siostry 
Marii Filipowskiej w  Chórze Para-
fialnym w Kamienicy. Była to cieka-
we doświadczenie, bo raczej mam wy-
soki głos, a siostra skierowała mnie do 
basów. Na moje pytanie w tej sprawie 
odpowiedziała mi, że mam duże możli-
wości, to sobie poradzę. No i przez 8 lat 
byłem śpiewającym basem. Jednak po 
wyjeździe siostry Marii z Kamienicy 
straciłem zapał do chóralnego śpiewu.

Słuchając Pana odnoszę wrażenie, że 
do działalności artystycznej skutecz-
nie namawiały Pana kobiety?

Chyba tak, panie Marek. Zawsze re-
spekt do kobiet miałem i nie umiałem 
im odmówić, a  jak widać, wychodziło 
mi to na dobre.

 Tyle się działo przez te lata na niwie 
pańskiej działalności artystycznej, że 
można by napisać kilka życiorysów. 
Mam nadzieje, że będziemy jeszcze 
wracać do pańskich wspomnień, bo 
jest jeszcze co wspominać. Chciał-
bym jeszcze nawiązać do pańskich 
anegdot, gawęd i przyśpiewek, bo na-
zbierałoby się na ciekawą i barwną 
publikację. Niestety łamy Gorczań-
skich Wieści są ograniczone, więc 
zapytam o  inne dziedziny Pańskiej 
aktywności.

Tu mogę nadmienić, że od 1994 do 
1998 roku byłem radnym Gminy Ka-
mienica oraz zasiadałem w Zarządzie 
Gminy, a  także byłem Przewodniczą-
cego Komisji Oświaty, Kultury i Zdro-
wia Rady Gminy. Muszę powiedzieć, że 
w tym czasie przyczyniłem się do kilku 
inicjatyw w Zbludzy, na przykład: bu-
dowy sali gimnastycznej, rozbudowy 
remizy strażackiej oraz przeciwstawi-
łem się próbom likwidacji Przedszkola 
w Zbludzy. Uważam, ze Radny Gmi-
ny powinien zabiegać przede wszyst-
kim o  dobro własnej miejscowości, 
a nie o dobro własne. Od 1956 roku do 
1996 byłem czynnym członkiem OSP 
w Zbludzy, udzielałem się miedzy inny-
mi w zarządzie. Obecnie jestem jej „ho-
norowym członkiem” Należę również 
do kamienickiego Oddziału Związku 
Podhalan, którego w latach 2007 - 2010 
byłem wiceprezesem.

Dodając do pańskich licznych ról to, 
że jest Pan akordeonistą i duszą to-
warzystwa, możemy pomału kończyć 
ten wywiad?

Co do mojej gry na akordeonie, to je-
stem samoukiem i gram przede wszyst-
kim dla własnej i  moich przyjaciół 
przyjemności, chociaż kiedyś obegra-
łem 8 wesel. Zaś co do towarzystwa, to 
lubię jak jest wesoło.

 Jak wspominaliśmy, został Pan uho-
norowany Nagrodą Specjalną Ministra 
Kultury, której uroczyste wręczenie 
nastąpi w dniu 28 grudnia, może coś 
na ten temat?

No cóż - czuję się zaszczycony, bo 
z  tego, co wiem, to niewiele jest osób 
uhonorowanych tą nagrodą. Informa-
cję o przyznaniu mi tej nagrody otrzy-
małem z Ministerstwa Kultury w  li-
stopadzie i  wiem, że jej wręczenie 
odbędzie się w dniu 28 grudnia o godz. 
1500 w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kamienicy.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów.

Ja też dziękuję i życzę czytelnikom 
„Gorczańskich Wieści”: co by na to 
Boze Narodzonie, na ton Nowy Rok, 
darzyło sie w kumorze i oborze - co doj 
Wom Ponie Boze.

M. Marek
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Z życia parafii

ROzMOwA z …



REKLAMA
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kultuRA

sukcesy na 
„limanowskiej słazie”

W dniach od 7 - 10 listopada br., w Limanowskim Domu 
Kultury odbywał się XXXIX Festiwal Folklorystyczny 
Limanowska Słaza. To jedna z najważniejszych imprez 
folklorystycznych w regionie, podczas której mają 
szansę zaprezentowania się zespoły regionalne, grupy 
śpiewacze oraz indywidualni artyści z całego powiatu 
limanowskiego.

W ciągu czterech dni festiwalu przed komisją konkursową i pu-
blicznością wystąpiło ok. 580 wykonawców, spośród których licz-
ne grono stanowili artyści ludowi z gminy Kamienica. Byli wśród 
nich muzycy, gawędziarze i śpiewacy oraz zespoły regionalne.

Występujących oceniała komisja w składzie: Aleksandra Szur-
miak - Bogucka (etnomuzykolog) - przewodnicząca jury, Micha-
lina Wojtas (choreograf), Artur Czesak (dialektolog) i Benedykt 
Kafel (etnograf).

Nasi reprezentanci zajęli w poszczególnych kategoriach nastę-
pujące wysokie miejsca:
ZESPOŁY REGIONALNE 
Kategoria dziecięca: I miejsce - Zespół Regionalny Zasadnioki 
za program „Zabawy na polanie pod lasem”.
Kategoria dorosłych: II miejsce - Zespół Regionalny Gorce z Ka-
mienicy za program „Po odpuście”.
GRUPY ŚPIEWACZE
Kategoria dorosłych: I miejsce - Grupa Śpiewacza Cyrwone Ko-
role z Kamienicy.
MUZYKI LUDOWE
Kategoria dorosłych: II miejsce - Muzyka Zespołu Regionalnego 
Gorce z Kamienicy.
INSTRUMENTALIŚCI LUDOWI
Kategoria dziecięca: II miejsce - Izabela Cedzidło z Kamienicy 
(skrzypce).
Kategoria młodzieżowa: Ilona Duda ze Szczawy (skrzypce).
Kategoria dorosłych: III miejsce - Marian Dudzik z Kamieni-
cy (okaryna)
GAWĘDZIARZE:
Kategoria dziecięca: dwa równorzędne I miejsca - Karolina Wie-
rzycka i Dominika Sopata z Zalesia.
Kategoria młodzieżowa: I miejsce -Izabela Smajda z Zalesia.
Ponadto Zespół Regionalny Zasadnioki zakwalifikował się na 
Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rab-
ce, który odbędzie się w czerwcu przyszłego roku.                  S.F.

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2014 Wszystkim Klientom 

 i Mieszkańcom Gminy Kamienica 
składa 

Centrum Ubezpieczeń „TALAR”



z ŻyCiA PARAFii
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Peregrynacja 

W listopadzie br. naszą gminę nawiedził obraz Pana Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Faustyny 
i  bł. Jana Pawła II. Parafianie poszczególnych miejscowości licznie uczestniczyli w  uroczystych 
nabożeństwach błagalno - dziękczynnych, zawierzając wszystkie sprawy (wspólnotowe i osobiste) 
Miłosierdziu Bożemu. 

Peregrynacja - KAMIEnICA



październik - grudzień 2013 Gorczańskie Wieści 17

Peregrynacja - sZCZAWA

Peregrynacja - ZALEsIE



16 października br., uczniowie klasy 2a uczestniczy-
li w zajęciach w Gminnej Bibliotece Publicznej. Prze-
prowadziły je Pani Maria Winkiewicz i wychowawczy-
ni, mgr Małgorzata Wąchała.

W pierwszej części zajęć dzieci dowiedziały się co można 
robić w bibliotece, omówiły drogę książki od autora do czytel-
nika. Swoje spostrzeżenia zanotowały na tablicy. Druga część 
poświęcona była twórczości Juliana Tuwima. Aktywnie i z za-
angażowaniem wyszukiwały w różnych źródłach informacji 
o poecie. Wypowiadały się na temat jego utworów, szczególnie 
wiersza „Lokomotywa”. Efektem ich pracy było zilustrowanie 
wiersza. Prace ozdobiły ściany biblioteki. Na zakończenie pani 
bibliotekarz przygotowała słodki poczęstunek. Dzieci wróciły 
z zajęć zadowolone. 

Zapoznanie z księgozbiorem…

Uczniowie klasy 2b z SP nr 1 w Kamienicy przebywali na 
zajęciach w Gminnej Bibliotece Publicznej. Tematem zajęć 
„Biblioteka jej części i wyposażenie” było zapoznanie uczniów 
z pojęciami: biblioteka, karta książki, karta czytelnika, oznako-
wanie książek w bibliotece, omówienie zasad korzystania z bi-
blioteki oraz zapoznanie z księgozbiorem, a w szczególności 
z książkami i lekturami dla tej grupy wiekowej. Drugą część 
zajęć poświęcono zagadnieniu: „Twórczość Juliana Tuwima”. 
Uczestnicy spotkania mieli za zadanie: wyszukiwanie o poecie 
i jego twórczości informacji w różnych źródłach (encyklopedie, 
leksykony, słowniki, Internet). Uwieńczeniem tej niezwykłej 
lekcji było wykonanie przez uczniów ilustracji do wybranych 
wierszy i zrobienie wystawki w bibliotece. W czasie wykony-
wania prac wychowawczyni mgr Elżbieta Bednarczyk czyta-
ła wiersze poety, niektóre z nich uczniowie znali na pamięć 
i recytowali chóralnie. Ta wizyta w bibliotece - forma zajęć na 
pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów. 

Przedszkolaki poznają świat książki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy oraz Samorzą-
dowe Przedszkole w Kamienicy w roku szkolnym 2013/14 
wspólnie realizują zajęcia z przedszkolakami pt. „Książka 
moim przyjacielem”. 

Cele ogólne współpracy to : rozwijanie zainteresowań książ-
kami wśród dzieci, rozbudzenie motywacji do odwiedzania bi-
blioteki z rodzicami lub opiekunami i wypożyczanie książek, 
wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dziec-
ka, nauka zachowania się w miejscach publicznych.

Pierwsze jesienne spotkanie pt. „W bibliotece” odbyło się 
w dniach 23 - 24 października br. w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej. Przedszkolaki zapoznały się z   pracą bibliotekarki, 
warunki korzystania z biblioteki oraz zachowania się w niej; 
prezentacją zbioru bibliotecznego dla najmłodszych dzieci - 
oglądanie książek z małą ilością tekstu, książeczek składanych, 
harmonijkowych i z elementami ruchomymi oraz słuchanie 
bajek z książeczek dźwiękowych. Dzieci wysłuchały także 
wierszy Juliana Tuwima czytanych przez Hilarego Mateusza 
Majewskiego. Następne spotkania zgodnie z opracowanym 
harmonogram zaplanowano na kolejne pory roku, czyli: zimę, 
wiosnę i lato. 

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, 
dobrych i wrażliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy 
dzieciom!

M.W.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy rozpoczę-
ła kolejny cykl zajęć plastycznych „MAŁY ARTYSTA” 
dla dzieci klas 0-IV SP. Zajęcia odbywają się w każdy 
piątek w godz. 1400 – 1530. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w godzinach pracy biblioteki.

Zapraszamy!

18 Gorczańskie Wieści październik - grudzień 2013

z wizytą w bibliotece

kultuRA



Małopolskie Centrum Kultury SO-
KÓŁ w Nowym Sączu we wrze-
śniu 2011 roku uruchomiło dwu-
letni INSTRUKTORSKI KURS 
KWALIFIKACYJNY pod nazwą 
STUDIUM FOLKLORYST YCZ-
NE dla instruktorów zespołów 
folklorystycznych.

21 listopada 2013 r. na terenie Gmi-
ny Kamienica miały miejsce egzami-
ny związane z odbytym kursem. Spo-
śród 38 uczestników studium aż 4 
pochodziło z terenu naszej gminy - p. 
Irena Hyrc - Kierownik Artystyczny 
Zespołu Regionalnego „Gorce”, p. Elż-
bieta Citak - Kierownik Organizacyj-
ny Zespołu Regionalnego „Gorce”, p. 
Bożena Gierczyk - Kierownik Dzie-
cięcego Zespołu Regionalnego „Za-
sadnioki” oraz p. Iwona Czartowska 
- Kierownik Dziecięcego Zespołu Re-
gionalnego „Gronicki”. 

Wszystkie panie zdały egzamin po-
zytywnie, tym samym podniosły swo-
je kwalifikacje z zakresu prowadzenia 
zespołów regionalnych. Gratulujemy.

(red)

instruktorzy podnieśli
swoje kwalifikacje

zapisz się na zajęcia plastyczne 

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy oraz Stowarzyszenie NIWA 
zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne, które odbywać 
sie będą w siedzibie GOK.

Zajęcia realizowane będą przez Pracownię Artika, która posiada wielolet-
nie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów artystycznych. 

W programie m.in.:
- poznanie różnorodnych technik plastycznych tj. filcowanie, decoupage, 

quilling, batik i wiele innych,
- rozwijanie i udoskonalanie nabytych umiejętności rysowania (pastele, 

węgiel, sangwina itp.)
- rozwijanie warsztatu malarza: malarstwo na płótnie, desce, szkle, tka-

ninie itp.,
- rozwijanie umiejętności rzeźbiarskich: masa solna, glina, masa papie-

rowa itp.,
- „zabawy ze sztuką dla najmłodszych",
- origami i papieroplastyka.

Wszystkie chętne osoby prosimy o zapisy pod numerem telefonu 691 313 705. 
Zajęcia odbywać sie będą raz w tygodniu, jedno spotkanie trwać będzie 1,5 godz. 
Koszt zajęć wynosi 30 zł za miesiąc. W tej cenie zapewnione będą wszystkie ma-
teriały szkoleniowe. Zapraszamy do wspólnego twórczego działania!
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W dniach 17 - 18 października br., 
dwudziestu rolników z gminy Ka-
mienica uczestniczyło w szkoleniu 
z zakresu cross - compliance (za-
sada wzajemnej zgodności). 

Rolnicy, którzy ubiegają się o przy-
znanie dopłat bezpośrednich, a  także 
prowadzą gospodarstwa, w których re-
alizowane są inne działania PROW 2007 
- 2013 zobowiązani są do przestrzegania 
tzw. „Zasad wzajemnej zgodności” (ang. 
cross compliance). Nakazują one prowa-
dzenie działalności rolniczej w sposób 

nie szkodzący środowisku naturalne-
mu, dbałość o „zdrowotność roślin” czyli 
m.in. przestrzeganie norm użycia nawo-
zów i środków ochrony roślin i zacho-
wywanie szczególnej troski o zwierzęta 
gospodarskie.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się 
m.in. z  takimi zagadnieniami jak: pro-
dukcja roślinna i zwierzęca a ochrona 
środowiska naturalnego, dobra kultura 
rolna zgodna z zachowaniem ochrony 
środowiska, bezpieczeństwo i higiena 
pracy w gospodarstwie rolnym, zasa-
dy rejestracji i  identyfikacji zwierząt, 

wymogi dotyczące zdrowia publicz-
nego, zdrowia zwierząt i zdrowotności 
roślin, zasady zwalczania chorób za-
kaźnych u zwierząt gospodarskich, do-
brostan zwierząt i system sankcji stoso-
wany w zakresie wymogów wzajemnej 
zgodności.

Wykłady prowadzili przedstawiciele 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego Barbara Górkowska i Jan Kna-
pik oraz Łukasz Satoła z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie.

Rolnicy mieli również możliwość 
praktycznej oceny dostosowania gospo-
darstwa do zasad wzajemnej zgodności, 
zwiedzając gospodarstwo hodowlane 
Marka Majki w Roztoce, które prowa-
dzi hodowlę 30 krów mlecznych rasy 
„Polska Czerwona”. 

Realizatorem szkolenia był Małopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ma-
łopolskie Stowarzyszenie Doradztwa 
Rolniczego i Małopolska Izba Rolnicza, 
a jego koordynatorem Witold Ćwikow-
ski z Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Limanowej.

Szkolenie było współfinansowane przez 
Unię Europejską z działania „Szkolenia za-
wodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie 
i  leśnictwie”, w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

S.F.

Wiedzy nigdy za wiele

Dopłaty dla rolnictwa
20 listopada br. Parlament Eu-
ropejski przyjął nowe zasady 
wspólnej polityki rolnej w latach 
2014-2020. Zakłada ona m.in. 
uzależnienie 30 procent dopłat 
od spełnienia przez rolników wy-
mogów ekologicznych oraz stop-
niowe wyrównywanie dopłat rol-
nych w UE.

Zdaniem komisarza UE ds. rolnic-
twa DacianaCiolosa nowa polityka 
rolna ma „promować konkurencyj-
ność sektora rolnego w UE”. Będzie 
też w większym stopniu wspierać 
młodych rolników oraz pomagać w 
walce ze skutkami zmian klimatu, w 
utrzymaniu bioróżnorodności, popra-
wie jakości wód i gleby.

Zgodnie z nowymi zasadami 30 
procent dopłat dla rolników ma być 
przeznaczone na działania rolnicze, 

korzystne dla środowiska i klimatu 
(jak dywersyfikacja upraw czy utrzy-
mywanie pastwisk). Także 30 pro-
cent środków drugiego filara WPR, 
czyli Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, ma być przeznaczane 
na cele środowiskowe, organiczne i 
klimatyczne.

Inną ważną zmianą jest wyklucze-
nie z otrzymywania dopłat rolnych 
m.in. lotnisk i terenów sportowych. 
Ponadto obowiązkowe będzie wspie-
ranie młodych rolników poniżej 40 
roku życia. Mają oni otrzymywać 
o 25 procent więcej dopłat rolnych 
przez pierwsze 5 lat. Na ten cel kraje 
UE będą przeznaczać 2 procent puli 
dopłat. W Polsce jest około 100 tysię-
cy młodych rolników, czyli ok. 7 pro-
cent wszystkich otrzymujących do-
płaty. Reforma przewiduje stopniowe 
wyrównywanie dopłat w państwach, 

w których dopłaty bezpośrednie do 
hektara są niższe od 90 procent śred-
niej unijnej (m.in. Polska). Różnica 
pomiędzy wysokością tych dopłat a 
90 procent średniej unijnej ma być 
zmniejszona o jedną trzecią stop-
niowo w latach 2015-2020. Dopła-
ty we wszystkich państwa unijnych 
nie mogą być mniejsze od 196 euro 
na hektar do 2020 roku. Wyrów-
nanie dopłat ma być sfinansowane 
przez wszystkie państwa członkow-
skie, w których są one powyżej unij-
nej średniej.

Na polskie rolnictwo ma trafić 28,5 
mld euro w ciągu siedmiu lat. O ile 
wzrośnie pula środków na dopła-
ty bezpośrednie dla rolników, o tyle 
mniej pieniędzy będzie dla Polski na 
rozwój obszarów wiejskich.

W. Ćwikowski
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Z ŻYCIA GIMNAZJUM W KAMIENICY

Nie w ławce
Dobiega końca pierwsze półro-

cze roku szkolnego 2013/2014. 
Przyniosło ono, zresztą jak każde 
z poprzednich lat, wiele nowego 
dla całej wspólnoty gimnazjalnej. 
Oto sygnały znaczących zdarzeń:

Realizacja podstawy programowej 
zyskuje większą efektywność, jeżeli 
wybiega poza utrwalony schemat. To 
założenie znalazło wydźwięk między 
innymi w  organizowanych dla młodzie-
ży wycieczkach dydaktycznych, wśród 
nich do kina (Limanowa) i teatru (Lima-
nowa, Kraków), do muzeum (warsztaty 
muzealne w Krakowie). Szczególny wy-
miar ma tu też kontynuacja innowacji 
pedagogicznej (języki obce - angielski 
i niemiecki); poza nadobowiązkowymi 
spotkaniami szkolnymi młodzież bierze 
udział w lekcjach, warsztatach wyjazdo-
wych (Kraków). Trzecioklasiści w ra-
mach orientacji zawodowej dwukrotnie 
wzięli udział w wyjazdowych spotka-
niach z  doradcą zawodowym (Urząd 
Pracy w Limanowej, Świat Zawodów 
w Zespole Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących w  Limanowej). Mieli 
możliwość uczestniczenia w zorgani-
zowanych dla nich warsztatach, spo-
tkaniach indywidualnych, testach pre-
dyspozycji zawodowych.

Poza lekcjami
Tradycyjnie już we wrześniu gimna-

zjaliści mogli zdecydować o podjęciu 
pracy dodatkowej - poszerzaniu wie-
dzy, rozwijaniu umiejętności i zainte-
resowań w proponowanych im zajęciach 
pozalekcyjnych: w kołach przedmioto-
wych, klubie sportowym, SU (chętni 
uczestniczyli w organizowaniu dysko-
teki dla pierwszoklasistów, dyskoteki 
andrzejkowej, mikołajek, włączyli się 
w  współorganizowanie uroczystości 
z kalendarza szkolnego - Dzień Edu-
kacji, Dzień Papieski, Dzień Niepod-
ległości, wykonując między innymi 
dekoracje, pamiątki, ozdoby, kartki z ży-
czeniami, biorąc udział w recytacji, śpie-
wie, gimnazjaliści przygotowali konkur-
sy międzyklasowe, przeprowadzili akcje 
charytatywne – „Góra grosza”, „Koncert 
Kolęd”, młodzież pozyskała finanse na 

strój Mikołaja), Cari-
tasie (młodzież ak-
tywnie włączyła się w  
liczne akcje, a wśród 
nich w rozprowadza-
nie Chlebka Miłosier-
dzia”, własnoręcznie 
wykonanych kartek 
świątecznych, kartek 
Sursum Corda, zbiór-
kę żywności, adwen-
tową akcję „Podziel 
się groszem”), kole tu-
rystycznym (jedno-
dniowe i  dwudniowe 
wycieczki na Gorc, 
Turbacz, Mogielicę, 
w Pieniny). Duże za-
angażowanie młodzie-
ży i prowadzących za-
jęcia przełożyło się 
na osiągane na co 
dzień wyniki w nauce 
i zachowaniu.

Uczniowski laur
Mijające półrocze 

przyniosło wiele oka-
zji wymiernego po-
twierdzenia pracy po-
szczególnych uczniów. 
Do szczególnych wy-
różnień zaliczyć nale-
ży otrzymanie stypendium naukowego 
(Fundusz Stypendialny IKEA FAM-
LIY - uwzględnia ono również wyni-
ki ubiegłoroczne) przez Agatę Wąchałę 
(kl. 2a), Mariolę Syjud (kl. 3b), Eweli-
nę Wierzycką (kl. 3b). W organizowa-
nych konkursach plastycznych o zasię-
gu wojewódzkim laureatkami zostały: 
Ewelina Wierzycka (kl. 3b) – konkurs 
NO PROMIL, NO PROBLEM, Aga-
ta Wąchała i Małgorzata Florek - kon-
kurs w kampanii „Młodzież wolna od 
dymu tytoniowego”. W konkursie NO 
PROMIL, NO PROBLEM w kategorii 
„praca literacka” tytuł laureatki uzyska-
ła Maria Jawor (kl. 2c). Bartosz Bednar-
czyk (kl. 2d) i Mateusz Więcławek (kl. 
2d) po etapie szkolnym zakwalifikowa-
li się do etapu rejonowego Wojewódz-
kiego Konkursu z Informatyki. W spo-
rcie na pewno swoimi osiągnięciami 
pochwalić się mogą chłopcy: Cepielik 

Jakub (kl. 3b), Cepielik Łukasz (kl.3b, 
II miejsce ind.), Michał Faron (kl. Ic), 
Jacek Czerwiński (kl. Ic), Piotr Hudzic-
ki (kl.3c), Remigiusz Majchrzak (kl. 3b), 
Michał Podgórni (kl. 3b ,IV miejsce), Ja-
kub Sadowski (kl. 3b), Zbigniew Zasad-
ni (3b, VII miejsce), Andrzej Zięba (3b, 
IV miejsce), którzy w organizowanych 
w Limanowej mistrzostwach w pływa-
niu zajęli drużynowo I miejsce. 

W  mijającym półroczu wzbogaciło 
się też wyposażenie klas (multimedia, 
nowe umeblowanie, dekoracja stała - an-
tyramy), co na pewno polepszyło wa-
runki procesu dydaktycznego i wycho-
wawczego. Przed nami nowe półrocze 
i wiele zadań. O   tym, że jesteśmy na 
dobrej drodze, świadczy m.in. uzyska-
nie przez Gimnazjum certyfikatu „Naj-
lepsza szkoła”.

(fal)
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W tym roku szkolnym już po raz czwarty ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 1 przystąpili do pro-
gramu „Święto Drzewa” organizowanego przez 
Klub Gaja i Powiatowe Centrum Ekologiczne w Li-
manowej. Tym razem tego zaszczytu dostąpili 
uczestnicy innowacji pedagogicznej „Na tropie 
tajemnic przyrody”.

Posadzenie świerka zorganizowano 17 października o go-
dzinie 13.00. Biletem wstępu oprócz zgody rodziców były 
przygotowane listki, na których każdy z uczestników za-
pisał, dlaczego ważne są drzewa.
Przedstawiciel Nadleśnictwa Limanowa p. Jakub Zygaro-
wicz, wygłosił krótką prelekcję nt. samej akcji jak i tajem-
nic życia w lesie. Uczniowie zmierzyli się z rebusami, roz-
sypankami, łamigłówkami i otrzymali drobne upominki. 
Po krótkim instruktażu jak sadzić drzewa, dzieci przy-
stąpiły do działania: chłopcy kopali dołek, a dziewczynki 
odczytały treść „zielonego ślubowania”. 
Drzewko rośnie, a my szukamy imienia. W trakcie przygo-
towań jest też tabliczka informacyjna z imieniem świerka.
Uczestnictwo w programie „Święto Drzewa” przysporzyło 
naszym uczniom wiele radości, dało poczucie, że oni też 
mogą coś zrobić dla naszej planety. Wychodząc ze szkoły, 
zerkają, jak rozwija się nasz okaz. 

A.K.

dzień edukacji Narodowej

11 i 14 października br. nauczyciele i pracownicy 
oświaty z terenu gminy Kamienica spotkali się na 
uroczystych akademiach w swoich placówkach, by 
wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej. 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy świętowanie rozpo-
częto w kościele parafialnym, gdzie odprawiona została Msza 
św., w którą wpleciony został program artystyczny, dotyczą-
cy patrona szkoły - Bohaterów Warszawy. Jego celem było 
uświadomienie uczniom wielkości ofiary poniesionej przez 
tragiczne pokolenie Kolumbów.
Po Eucharystii wszyscy udali się do szkoły. Tu pierwszokla-
siści zaprezentowali nauczycielom, rodzicom, koleżankom 
i kolegom swoje talenty wokalne, recytatorskie, po czym zo-
stali uroczyście „zaprzysiężeni” na pełnoprawnych członków 
społeczności uczniowskiej.
Następnie przyszedł czas na złożenie podziękowania nauczy-
cielom i pracownikom szkoły. Przygotowany montaż słowno 
- muzyczny uświetnił obchody Dnia Edukacji Narodowej 
i umocnił wiarę w sens nauczycielskiego powołania.
Zorganizowane uroczystości swoją obecnością zaszczycili 
zaproszeni goście: emerytowani pracownicy szkoły i Pełno-
mocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych - Zofia Kuchnia. 

M.C.

innowacyjna „jedyNkA”

Prowadzone zajęcia mają różnoraki 
charakter i  skierowane są do różnych 
odbiorców. 

Flażolety
Podstawową formą aktywności mu-

zycznej dziecka jest śpiew, zabawy ze 
śpiewem oraz muzykowanie. Odgrywa 
ono szczególnie ważną rolę dla wspie-
rania rozwoju, właśnie w okresie dzie-
ciństwa i pierwszych latach szkolnych. 
Jest rodzajem muzycznej ekspresji 

artystycznej, poprzez którą dzieci wyra-
żają swoje uczucia, wyobrażenia i prze-
kazują swoją wiedzę. Ekspresja ta stwa-
rza równocześnie sprzyjające warunki 
dla rozwoju emocjonalnego i społeczne-
go dziecka, doskonalenia jego procesów 
poznawczych oraz ćwiczenia zmysłów 
i motoryki. Wzbogaca osobowość dziec-
ka, jest okazją do samopoznania i samo-
kształcenia. Daje niepowtarzalną okazję 
do doświadczania radości z  tworzenia 
oraz z efektów swojej pracy. 

W roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 1 prowadzone są trzy innowacje pedagogiczne: „Flażole-
ty”, „Trzymaj formę” oraz „Na tropie tajemnic przyrody”. Wszystkie zostały wpisane do rejestru prowadzonego 
przez Kuratorium Oświaty, ich organizacja idzie w parze z nowoczesnym nauczaniem.

kolejne drzewo dla naszej planety
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Uczeń Szkoły Podstawowej nr 
1 w Szczawie Paweł Wysowski 
jednym z  reprezentantów Ma-
łopolski na IV Ogólnopolskim 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
w Krakowie. 

8 listopada 2013 r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz gim-
nazjum w Szczawie: Marcelina Gar-
doń, Justyna Opyd, Ewelina Syjud 
i Paweł Wysowski z przygotowującą 
ich p. Haliną Ruppel, wzięli udział 
w XI Małopolskim Przeglądzie Pie-
śni Patriotycznej w Krakowie.

Paweł Wysowski utworami: „Or-
lątko” i  „Modlitwa o  wschodzie 
słońca” wyśpiewał sobie nagrodę 
specjalną oraz został jednym z  12 
laureatów wyłonionych spośród 80 
uczestników. 

Reprezentował Małopolskę na IV 
Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Pa-
triotycznej w Krakowie w dniu 9 li-
stopada 2013 r. 

Marcelina Gardoń - zdobyw-
czynią pierwszego miejsca 
XII Konkursu Poezji i  Pieśni 
Patriotycznej.

14 listopada 2013 r. w sali widowi-
skowej Limanowskiego Domu Kul-
tury odbył się XII Konkurs Poezji 
i Pieśni Patriotycznej.

Uczest n ikami konkursu byl i 
uczniowie szkół podstawowych 
i  gimnazjów z  powiatu limanow-
skiego. Organizowali go: Zespół 
Szkół Samorządowych nr 1 w  Li-
manowej, Urząd Miasta Limanowa, 
Urząd Gminy Limanowa oraz Staro-
stwo Powiatowe w Limanowej.

Naszą szkołę repreze
ntowało dwóch uczniów: Paweł 

Wysowski z  klasy VI i  Marcelina 
Gardoń z klasy III gimnazjum w ka-
tegorii „Pieśń Patriotyczna roku 
2013”. Tematyka pieśni musiała być 
związana z historią Polski powojen-
nej - od 1956 r. do czasów obecnych. 
Marcelina Gardoń zdobyła I  miej-
sce w kategorii gimnazjum, śpiewa-
jąc utwór Jacka Kaczmarskiego pt. 
„Mury”.

P.T.

Podjęcie działalności innowacyjnej 
ma na celu przede wszystkim uatrak-
cyjnienie zajęć, rozbudzanie i posze-
rzanie zainteresowań uczniów oraz ich 
wszechstronny rozwój. 

Trzymaj formę
Zaproponowane rozwiązanie inno-

wacyjne jest bardzo ważnym ogniwem 
w procesie kształtowania postaw proz-
drowotnych i prospołecznych. W trak-
cie organizowanych zajęć uczniowie 
wdrażani są do prowadzenia zdrowe-
go stylu życia.

Uczestnictwo w warsztatach inno-
wacyjnych uświadamia uczniom, jak 
ważną rolę w  życiu człowieka pełni 
zdrowy styl życia, wpływa na zmia-
nę nawyków żywieniowych i  sposo-
bów spędzania wolnego czasu. Zdo-
byta w  trakcie zajęć wiedza pomaga 
także prawidłowo reagować w  sytu-
acjach zagrażających ludzkiemu życiu 
lub zdrowiu. 

Innowacja przewiduje również za-
jęcia w plenerze, restauracji, własno-
ręczne przygotowanie prostych sałatek, 
szaszłyków czy kanapek. W  warsz-
tatach uczestniczą uczniowie klas 
piątych.

Na tropie tajemnic przyrody
Nowatorstwo tych zajęć opiera się na 

innowacyjnej formie ich organizacji. 
Kluczowym założeniem jest wyjście 
poza system klasowo - lekcyjny. Po-
nadto warsztaty prowadzone są z uży-
ciem metod twórczego rozwiązywania 
problemów, bo najskuteczniejszą drogą 
prowadzącą do wiedzy jest działanie. 

Biorąc udział w  tychże zajęciach, 
dzieci niepostrzeżenie się rozwijają, 
a przy okazji wspaniale się bawią, od-
krywając tajemnice okolicy, w której 
żyją.

Przewidywane efekty obejmują mię-
dzy innymi: prawidłowe dokonywanie 
obserwacji, posługiwanie się przyrzą-
dami do prowadzenia obserwacji, roz-
poznawanie gatunków roślin i  zwie-
rząt typowych dla najbliższej okolicy, 
identyfikowanie na mapie topograficz-
nej miejsc obserwacji, wykonywanie 
pomiarów, argumentowanie, logiczne 
myślenie. W warsztatach uczestniczą 
uczniowie klas czwartych.

Wszystkimi opisanymi formami za-
jęć objęci zostali uczniowie chętni. 
Prowadzący innowacje są przekonani, 
że sama wykazana chęć to już połowa 
sukcesu!

M.C.

Zostali laureatami 

Przegląd Pieśni Patriotycznej
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13 grudnia w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w 
Zalesiu odbyło się podsumowanie Programu Dzia-
łań Profilaktycznych realizowanego we współpra-
cy z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

W uroczystym apelu wzięli udział zaproszeni goście: pan 
dr Władysław Sadowski - Wójt Gminy Kamienica, pani 
Zofia Kuchnia - Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i 
pan Mieczysław Marek - Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury.
Uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy I gim-
nazjum przygotowali pod kierunkiem pani mgr Danuty 
Sopata scenkę pt. „Sąd nad papierosem”. 
Następnie pani mgr Magdalena Polańska - Opiekun Sa-
morządu Uczniowskiego Gimnazjum podsumowała prze-
prowadzony konkurs plastyczny, w którym wzięli udział 
uczniowie oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawo-
wej i gimnazjum.
Zaproszeni goście wręczyli laureatom konkursu nagrody 
ufundowane przez; Gminną Komisję Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Radę Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Radę Rodziców Gim-
nazjum w Zalesiu.
Kolejnym punktem programu była prezentacja multime-
dialna przygotowana przez Wiolettę Nowak - uczennicę I 
klasy gimnazjum.
Pani Dyrektor mgr Maria Buczek podziękowała uczniom 
i nauczycielom za przygotowanie apelu, pan Wójt Włady-
sław Sadowski podkreślił znaczenie działań profilaktycz-
nych podejmowanych w szkole. Zwrócił również uwagę na 
to, jak ważne jest promowanie zdrowego stylu życia.
Warto dodać, że zalesiańska szkoła ma warunki do po-
dejmowania takich działań, ponieważ w ostatnich tygo-
dniach została wyposażona w nowy sprzęt w postaci me-
bli, rzutników, tablic interaktywnych oraz szereg pomocy 
dydaktycznych. 

D.S.



MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA W NASZEJ GMINIE

Mamy dowód na istnienie 
świętego Mikołaja

Grupa dzieci z terenu naszej 
gminy przekonała się, że świa-
towej sławy Dobroczyńca zwa-
ny świętym Mikołajem, napraw-
dę istnieje.

Ani wichura, ani śnieżyca nie przeszko-
dziły naszej grupie badawczej w spotkaniu 
z Dobrodziejem. W sobotę 7 grudnia pod 
wodzą opiekunów mali badacze pokonali 
ponad 40 km i dotarli do Spytkowic, gdzie 
uczestniczyli w X Finale Akcji Zostań Świę-
tym Mikołajem. „To było wspaniałe przeży-
cie” – mówi jeden ze szczęśliwców, który miał 
okazję spotkać się z Brodatym Jegomościem 
i otrzymać paczkę z jego rąk.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy 
wraz ze Szkołą Podstawową w Zasadnem 

już od 6 lat współpracuje z Fundacją Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. 
Przeprowadziliśmy zbiórkę zabawek, gier 
i artykułów szkolnych, spakowaliśmy dwa 
wielkie worki prezentów i z tym bagażem sta-
wiliśmy się w Zespole Szkół nr 1 w Spytkowi-
cach. Tam zostaliśmy wspaniale ugoszczeni: 
obejrzeliśmy przygotowany program arty-
styczny i otrzymaliśmy słodki poczęstunek. 
Emocje sięgnęły zenitu, gdy na sali zjawił 
się święty Mikołaj w asyście swoich współ-
pracowników i ciepłym słowem przywitał 
wszystkich przybyłych. Zwieńczeniem akcji 
było rozdanie mikołajkowych paczek, w któ-
rych znalazły się książki, przybory szkolne, 
gry, słodycze oraz zabawki. Odchodząc, każdy 
mały Gość mógł wziąć ze sobą tyle plusza-
ków, ile tylko chciał - przydały się więc wiel-
kie plecaki i pojemne torby.

Cała ta niezwykła ekspedycja nie była-
by możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe 
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, która do-
finansowała przejazd. Za ten gest, jako or-
ganizatorzy, serdecznie dziękujemy.

Członkowie grupy eksperymentalnej wró-
cili do swoich domów, taszcząc w reklamów-
kach materialne dowody istnienia i dzia-
łalności świętego Mikołaja. W ich małych 
głowach pełno jest przepięknych wspomnień 
z udziału w tym niecodziennym spotkaniu, 
a w serduszkach… tli się światełko wiary w 
ludzką dobroć.

M.C.
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spotkanie z Mikołajem

Niesprzyjająca pogoda - porywisty wiatr i śnieżyca nie 
przeszkodziła Mikołajowi, który 6 grudnia późnym po-
południem przybył do Kamienicy i rozdawał słodycze.

świetlicowe mikołajki

6 grudnia br. tradycyjnie już w świetlicach środowiskowych na 
terenie gminy Kamienica obyły się mikołajki. Dzień ten dostarczył 
dzieciom licznych atrakcji - poza słodkimi prezentami uczestnicy 
spotkań wzięli udział w licznych konkursach i zabawach, przygo-
towanych specjalnie na tę okazję.

Gminny Ośrodek Kultury dziękuje pani Annie Tokarczyk za 
przekazanie gier planszowych i bajek dla dzieci do Świetlicy Śro-
dowiskowej w Kamienicy.

(red)

konrad talar zwycięzcą 
Grand - Prix Małopolski

Zakończył się pierwszy cykl Grand - Prix Małopolski. 
W skład cyklu wchodziło 7 turniejów w Lipiu, Świ-
niarsku, Kamionce, Wilczyskach, Szczawie, Stró-
żach oraz Łącku. Zawodnicy KS „Szczawa” Szczawa 
mimo, że startowali od czwartego turnieju zwyciężyli 
w całym cyklu! 

 Do klasyfikacji generalnej liczyły się 4 najlepsze turnieje. Gry turnie-
jowe były rozgrywane w 3 kategoriach. Kategoria A (mistrzowska), 
kategoria B (amatorska) oraz kategoria C (rekreacyjna).

Wyniki GP Małopolski (kategoria mistrzowska):1. Konrad Talar, 2. 
Artur Opyd - Szczawa, 3. Kamil Śląski – Szczawa, 4. Jasiński Piotr 
– Lipie, 5. Piotr Jurkowski – Lipie, 6. Sebastian Śląski - Szczawa, 7. 
Wiesław Maciuszek - Nowy Sącz, 8. Grzegorz Opyd - Szczawa, 9. Pa-
weł Talar - Szczawa, 10. Andrzej Nieć - Zasadne.
niecodziennego spotkania. 

P. T.
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turniej w wilczyskach. Na podium 
od lewej - Artur opyd (II m), konrad 

talar (I m), Grzegorz opyd (III m).



wyścig o Puchar toru

spotkanie seminaryjne 
z legendą kick - boxingu

30 listopada br. w Brnie w Czechach gościł aktor i na-
uczyciel sztuk walki, legenda kick - boxingu, Don 

„The Dragon" Wilson. Poprowadził on seminarium, w któ-
rym udział wziął Stanisław Majchrzak (jako jedyny z Pol-
ski), trenujący młodzież z naszego regionu w klubie IFC 
BUSHI Łącko. Samo szkolenie w Brnie poprzedzało wielką 
galę sztuk walki BUDO SHOW.

Była to wspaniała lekcja. Trening z Wilsonem to kopalnia wiedzy - 
powiedział Stanisław Majchrzak.

S.F.

szanse na awans

Dobrze sobie radzą tenisiści stołowi KS Talar -Team 
Szczawa w  rozgrywkach ligowych 2013/2014. 
Pierwsza drużyna grająca w  IV lidze ma szanse 
awansu do III ligi. W tabeli prowadzi KS „Turbacz” 
Mszana Dolna - 11 pkt, przed LKS „Bielanka” Bie-
lanka - 10 pkt. Trzecią pozycję zajmuje KS „Talar - 
Team” Szczawa z dorobkiem 8 pkt. W drużynie wy-
stępują: Konrad Talar, Andrzej Nieć, Artur Opyd, 
Janusz Kasperkiewicz. 

Mistrz IV ligi rozegra baraż z mistrzem IV ligi tarnow-
skiej o awans do nowej III ligi - Krakowskiego Okręgowe-
go Związku Tenisa Stołowego. Od sezonu 2014/2015 bę-
dzie jedna III liga w województwie małopolskim (zamiast 
dwóch grup). KS Talar - Team Szczawa II występuje w V 
lidze i jest liderem rozgrywek. Skład drużyny tworzą: Paweł 
Talar, Kamil Śląski, Sebastian Śląski, Grzegorz Dudzik. KS 
Talar - Team Szczawa III składa się z rutyniarzy, nie mają-
cych czasu na systematyczne treningi oraz młodych i zdol-
nych zawodników zdobywających doświadczenie w V lidze 
(obecnie na piątym miejscu w tabeli rozgrywek). 

Skład drużyny: Radosław Mikołajczyk, Grzegorz Opyd, Da-
mian Śląski, Mariusz Kurnyta, Patrycja Mikołajczyk, Jan 
Sopata, Adrian Węglarz, Piotr Węglarz, Józef Rusnarczyk, 
Renata Rusnarczyk, Daniel Myjak. Mistrz V ligi awansuje 
do „nowej” IV ligi (będą 2 zamiast 5).

S.F.

Wielki Wyścig o Puchar Toru MKS 
Gorce już na stałe wpisał się w ka-
lendarz imprez naszego regionu. 
Jesteśmy dumni z faktu, że nasze 
zawody przyciągają coraz większe 
grono zawodników z całej Polski. 

W tym roku po raz pierwszy na star-
cie pojawiła się klasa kobiet oraz klasa 
MINI, w której jadą najmłodsi zawod-
nicy (do 12 lat). Mamy tu oczywiście 
swoich zawodników. W klasie kobiet 

startuje nasza klubowa koleżanka - Do-
rota Dudzik, która okazała się wielkim 
odkryciem tego sezonu. Startując po 
raz pierwszy w Mistrzostwach Mało-
polski, stanęła na najwyższym stopniu 
podium, deklasując bardziej doświad-
czone rywalki. Podczas tegorocznych 
zawodów byliśmy bardzo mile zasko-
czeni frekwencją w klasie MINI (naj-
większa spośród wszystkich zawodów, 
które miały miejsce na terenie małopol-
ski). Najmłodszym zawodnikiem była 

dziewczynka z terenu naszej gminy, któ-
ra miała zaledwie 3 lata. Najstarsza za-
wodniczka w klasie MINI miała 10 lat. 
W poszczególnych kategoriach zwycię-
żyli: Klasa: MX (kobiety) - Dorota Du-
dzik, Klasa: MX65- Dariusz Rapacz, 
Klasa: MX85- Damian Kojs, Klasa: 
MX1 - Łukasz Sikoń, Klasa: MX2 - Łu-
kasz Niezabitowski 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
zorganizować nam naszą imprezę. 

D.M.
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W dniu 19 listopada 2013 r. (wtorek) pojechaliśmy 
do Krakowa na mecz reprezentacji U21 w ramach 
eliminacji do Mistrzostw Europy POLSKA - GRE-
CJA. Zadaniem młodych piłkarzy „Halnego" w tym 
meczu było wyprowadzenie drużyn Polski i Grecji 
na płytę boiska. 
 
Chłopcy wywiązali się z tego zadania na szóstkę. Dla naj-
młodszych 5 i 6-latków było to pierwsze tego typu przeży-
cie, ale dzielnie poradzili sobie ze stresem. Miłym gestem 

sędziego głównego było zawiązanie jednemu z chłopców 
sznurówki, która pechowo rozwiązała się tuż przed wypro-
wadzeniem piłkarzy.

Mecz był pełen wrażeń i emocji. Skończyło się zwycię-
stwem Polaków 3:1. Jesteśmy przekonani, że gorący do-
ping chłopaków i ich rodziców pomógł „naszym". Dzię-
kuję wszystkim za pomoc i zaangażowanie w organizacji 
wyjazdu.

J.P.

MECZ U21 POLSKA - GRECJA

Chłopcy z „Halnego” 
wyprowadzali 
reprezentacje
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Poziomo: 1) Ułatwia kierowcom zmianę koła, 
10) Mieszkaniec np. Islandii, Anglii, Irlandii, 
11) Cieszy archeologa, 13) Lotnicza - to becz-
ki, korkociągi, pętle, 14) Sedno sprawy, 15) Do 
kopalni lub absolwentów, 18) Nóż o szerokim 
ostrzu i  krótkiej rączce, 21) Zdemaskowanie, 
22) Futrzana na zimę, 24) Postać o nadludz-
kich cechach, np. Herkules, Achilles, 26) Mał-
gorzata siatkarka („złotko” z drużyny Andrzeja 
Niemczyka), 27) Informacja podana do wia-
domości, 28) Ochota na coś np. słodkiego, 29) 
Warszawski park z pomnikiem Chopina, 30) 
Największy z instrumentów smyczkowych.

Pionowo: 2) Lemoniada, 3) Czapka o magicz-
nej mocy, 4) Z niej masło, 5) Siedzi na jajkach, 
wodzi pisklęta, 6) Gadatliwy przyjaciel Shre-
ka, 7) Góry z Mount Everest, 8) Uciecha i ra-
dość, 9) Model, prototyp, 12) Umożliwia pilo-
towi wydostanie się z  samolotu podczas jego 

awarii, 16) Uszkodzenie maszyny, zabawki, 17) 
Zapalenie błony śluzowej oskrzeli, 18) Środko-
wy odcinek dróg oddechowych, zaczynający 
się od krtani, 19) Ryba podobna do śledzia, 20) 
Przerażający sen, 23) Rodak, krajan, 25) Tropi-
kalne pnącze, 26) Autko terenowe.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dol-
nym rogu, napisane od 1 do 22, utworzą roz-
wiązanie, które prosimy nadesłać do 31 stycz-
nia 2014 r. na adres GOK. Wśród tych, którzy 
nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy 
nagrody.

Za rozwiązanie krzyżówki nr 95, której hasło brzmi: 
„Nadzieja umiera ostatnia”, nagrody ufundowane 
przez pana Pawła Talara - CENTRUM UBEZBIE-
CZEŃ„TALAR” wylosowali: Teresa Sopata - Zasad-
ne i Marian Dudzik - Kamienica. Nagrody do ode-
brania w GOK Kamienica.

HASŁO:
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Gminne obchody 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
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