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Sesja budżetowa
Najważniejszym punktem porządku obrad XXXI Sesji Rady Gminy Kamienica, która
odbyła się 27 stycznia br., było przyjęcie w formie uchwały Budżetu Gminy Kamienica
na 2014 rok. Dochody zaplanowane na ten rok to 28 920 823 złotych, natomiast wydatki
wyniosą 28 971 274 złotych.

W ramach współpracy. Mija trzeci rok efektywnej współpracy Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kamienicy z niemiecką szkołą Wutha-Farnroda. Tym razem wspólnym przedsięwzięciem obu stron jest wizyta w Wielkiej
Brytanii. Na zdjęciu kamieniccy gimnazjaliści i ich niemieccy przyjaciele wraz z opiekunami tuż po przyjeździe do WuthaFarnroda (przed szkołą).

Niech zbliżające się Święta Wielkanocne wniosą w Wasze serca
radość ze Zmartwychwstania Pańskiego,
niech wniosą niewzruszoną nadzieję w życie Pana,
który przenika mroki i niepokoje naszego życia.
Aby na stałe zagościł w Was pokój i nadzieja.
Wesołego Alleluja!
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Z samorządu
Ruszyły inwestycje zaplanowane na 2014 r. Jako pierwsza rozpoczęła się budowa boiska sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamienicy.

Będzie ono podobne do powstałych boisk przy szkołach w Szczawie
i w Zalesiu (z nawierzchnią poliuretanową). Dzieci ze SP 2 w Kamienicy
już z niecierpliwością czekają na jego otwarcie. Ku końcowi dobiega pierwszy etap montażu solarów na budynkach mieszkalnych - na blisko 450 zostały zamontowane zestawy solarne, z czego bardzo zadowoleni są już ich
właściciele. Przy słonecznej aurze można dużo zaoszczędzić opału, nie mówiąc o wygodzie, jak również ochronie środowiska naturalnego. Do drugiego etapu chcemy włączyć maksymalną ilość chętnych. Na dziś do drugiego
etapu zapisali się chętni na kolejne 200 zestawów solarnych. Procedury formalne (w tym przetarg) potrwają ok. 3-4 miesiące i po tym okresie powinien
nastąpić montaż kolejnych zestawów solarnych.
Do końca kwietnia ma powstać pierwszy etap wodociągu w Kamienicy.
Przy okazji wyjaśniam, że: każdy, kto będzie chciał się podłączyć do wodociągu, będzie miał taką możliwość przy założeniu, że właściciele działek,
przez które będzie przechodził przyłącz wodociągowy, wyrażą zgodę na
przejście linii wodociągowej. W wielu przypadkach jest tak, że linia wodociągowa biegnie niedaleko domu, przykładowo drogą gminną. W tej sytuacji,
jeżeli ktoś nie ma zaprojektowanego przyłącza do domu, wystarczy złożyć
wniosek do Urzędu Gminy w Kamienicy i uzgodnić warunki przyłączenia.
Najważniejszą informacją jest to, że samorząd gminy chce wprowadzić
jednakowe warunki dla wszystkich właścicieli. Właściciele tych budynków,
które zostały przyłączone do linii wodociągowej już w pierwszym etapie, zostaną obciążeni kosztami wykonania przyłącza do domu. To będzie uwzględnione przy podpisywaniu umowy na dostawę wody. Wielu mieszkańców,
po uzgodnieniu z Urzędem Gminy, na własny koszt wykonało przyłączenia swoich domów do linii wodociągowej. Będą oni zwolnieni z wszelkich,
związanych z tym kosztów. Byłoby bardzo niesprawiedliwie, gdyby część
mieszkańców, którym wykonano przyłącza w ramach pierwszego etapu, nie
płaciła nic, natomiast inni, którym zależało na podłączeniu i ponieśli dość
znaczne koszty, byli tak samo traktowani przy zawieraniu umów na dostarczenie wody.
Budowa wodociągu w Kamienicy Górnej oraz przyłącza do pozostałych
budynków w centrum i Kamienicy Dolnej są na etapie projektowania. Jest
również gotowy projekt wodociągu w Szczawie, jednak wymaga on trudnych
uzgodnień z wieloma właścicielami działek, a także ze spółkami, których
właściciele są rozrzuceni po Polsce i za granicą. Ponadto chcemy zaprojektować główną sieć wodociągową w kierunku Zbludzy.

Władysław Sadowski - wójt gminy
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WCZORAJ KAMIENICY

Sześć wieków parafii w Kamienicy (cz. 11)

C

zasy posługi księdza Józefa Hudzickiego, jako proboszcza kamienickiego (1847-1884), obfitowały
w wiele wydarzeń politycznych Galicji,
zwłaszcza w okresie walk narodowo-wyzwoleńczych: Powstanie Krakowskie
1846 r., rabacja galicyjska 1847 r., Wiosna
Ludów 1848 r. czy Powstanie Styczniowe
1863 r. W czasie posługi ks. Hudzickiego
w Kamienicy, sytuacja w dziejach Kościoła ulegała stopniowej normalizacji, podpisano konkordat między Austrią a Stolicą
Apostolską w 1855 r., następował stopniowy powrót języka polskiego do administracji i szkół wszystkich stopni, wszystko to powodowało częściową zmianę w
mentalności ludności chłopskiej w Galicji w tym także w Kamienicy. Dodatkowo zniesienie poddaństwa w wyniku
wprowadzanych reform przez nowego (od
1848 r.) cesarza Franciszka Józefa I, załatwienie kwestii serwitutów dla chłopów,
nowe umowy z właścicielami wsi i założenie ksiąg wieczystych dla wszelkiej własności gruntowej, możliwość przemieszczania się ludzi z jednej gminy do drugiej,
często także do innego powiatu, np. do
Galicji Wschodniej. Widoczne było rozluźnienie obyczajów i moralności w miastach czy miasteczkach, ale także i na wsi.
Coraz częstsze interwencje duchowieństwa szczebla diecezjalnego czy dekanalnego, jak również proboszczów w kwestii
poprawy obyczajów na wsi nie odnosiły
najczęściej skutków. Dopiero realne zagrożenie dla chłopów ze strony ekonoma dóbr czy samego właściciela, wprowadzenie zaostrzonego prawa karnego w
całej Galicji w tym także w odniesieniu
do warstwy chłopskiej, nieco uśmierzało, co niektórych przed dokonywaniem
rozbojów, napadów czy zakłócaniem porządku w gminach. Zdarzały się mimo
to sytuacje, kiedy mimo tych restrykcji
dochodziło do nadużywania cierpliwości
właściciela dóbr i wówczas interweniował on u władz starościńskich czy cyrkularnych, aby w gminie czy w kluczu dóbr
były w miarę dobre obyczaje.
Bandytyzm czy chuligaństwo również
występowało w czasach ks. Hudzickiego
na terenie parafii kamienickiej. Dotykało ono nie tylko miejscowych, ale także
przyjezdnych. Liczne zachowane protokoły z posterunku żandarmerii limanowskiej czy krościeńskiej są tego dowodem.
Jednym z bardziej okrutnych w tym czasie był napad na Jana Labconia z Zawoi
(lat 32), dokonany w kwietniu 1858 r. Mianowicie, Labcoń, mieszkający od 3 lat w

Szczawie, pracował przy kuźniach żelaza
w tej miejscowości, należących do Marszałkowicza. Dnia 18 IV 1858 r. wracając
do swego domu, idąc z Janem Madoniem
ze Szczawy, minąwszy zabudowania, na
górskiej drodze przed lasem został przez
Madonia dotkliwie pobity. Oddajmy głos
samemu poszkodowanemu:
„Dnia 18 kwietnia 1858 w niedzielę wracałem
wieczór z nieszporów [z Kamienicy-PS] i szły
tam trzy kobiety, wdowa po Janie Masiorczyku
i żona Franciszka Kiczory obie imienia mi niewiadome i szedł z nimi Jan Madoń któren ma
bydz żołnierz podobno, niedawno dostał świadectwo i trochę szedłem z temi ludźmi a potem
zostałem ja idąc prostą drogą i zobaczyłem, że
za mną goni Jan Madoń i woła abym się zatrzymał i stanąłem, wiec szliśmy razem, po drodze,
namawiał mnie abyśmy wstąpili na wódkę do
Woytyczki, ia nie chciałem i poszedłem daley a
on szedł ze mną rozmawiając grzecznie. W tym
niespodziewanie bez żadney przyczyny chwycił
mnie za chustkę na szyi i rzucił mnie o ziemię i
zakręcał mi chustkę na szyi aby mnie udusić, lecz
wyrwałem się onemu, wtedy pochwycił kamień
z ziemi i tym kamieniem uderzył mnie powyzey
prawego ucha, z tyłu w głowę, i tem mi rozbił
głowę a potym drugi raz uderzył mnie tym kamieniem pod samym okiem, tak że oko całkiem
zapuchło, a potym trzeci raz tym samym kamieniem w twarz pod prawym okiem i potym
odszedł”. Życie uratował Labconiowi doktor Kohn, spuszczając krew i lecząc bezpłatnie przez dwa tygodnie w Szczawie.
Przesłuchania w sądzie, świadectwa wójta szczawskiego Walentego Kuziela, opinie biegłych lekarzy i zeznania świadków
obciążyły Madonia i poniósł on dotkliwą
karę finansową, siedział w areszcie a na
koniec dostał wyrok w listopadzie 1858 r.
Innym rodzajem przewinień, z którymi
zmagał się ks. Hudzicki były donosy, kierowane do Starego czy Nowego Sącza, do
władz cyrkularnych, policyjnych, itp. Kierowali je mieszkańcy wsi, osoby wyznania
mojżeszowego, urzędnicy starostwa czy
cyrkułu. Donosy najczęściej okazywały
się nieprawdziwe, jak np. ten złożony 7 XI
1859 r. przez Berka Krumholza propinatora kamienickiego o prowadzenie nielegalnego wyszynku w Woli Piskulinej pod
nr 2 w domu Macieja Majewskiego. W
trakcie śledztwa okazało się, że donosiciel
ma już wyszynk w Woli Piskulinej pod nr
28, natomiast Majewski miał jedynie rodzinne przyjęcie, na którym spożywano
alkohol. Przy okazji policja stwierdziła,
że Krumholz sprzedaje na Woli nielegalnie tytoń i pali światło w nocy i prowadzi
się niemoralnie, co potwierdził wójt Woli
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Piskulinej, dlatego też policja zajęła się w
sposób drobiazgowy donosicielem.
Zakłócenia spokoju w centrum Kamienicy były tak często, że Antoni Skąpski
ekonom dóbr Marszałkowicza wniósł 6
sierpnia 1862 r., do starostwa, pisemną
skargę o następującej treści [zachowana
oryginalna pisownia -PS]:
„Bitki weszły tutaj tak dalece w zwyczaj, że
nie ma prawie żadnego większego zgromadzenia chłopów, czy to podczas wesela, lub nawet
pogrzebu, w jarmark lub przy odpuście. Nareszcie bodaj w niedziele w karczmie której,
przy muzyce, aby zaraz podpił czy sobie dobrze
jeden drugiego przy jakiej sprzeczce o bagatele nie pobił i nie pokaleczył, a że każden z nich
ma swych przyjaciół i krewnych, przeto przez
dwóch wszczęta kłótnia wzrasta w jednej chwili
do ogólnej zabijaczki, a często nawet do kalectwa. By zaś skargi do C.K. [= Cesarsko-Królewskiego] Urzędu nie dopuścić, robią później w
urzędzie gromadzkim [w Kamienicy-PS] ugody,
połączone z jak największą pijatyką, gdy stąd coraz większe zgorszenia powstają i takowe nawet
publicznemu bezpieczeństwu zagrażają, albowiem w czasie takiej bitki ani przejść, ani przejechać między tą zgrają zapitą, i do największego
stopnia rozbestwioną nie można, gdyż napastują każdego bez różnicy, który się tylko nawinie.
Te uwagi powodują mną, wczorajszą bitkę
donieść do wiadomości Świetnego C.K. Urzędu
Powiatowego i prosić aby winowaci spiesznie i
przykładnie ukarani zostali. Bitki były w dwóch
partiach, jedna składała się z: Bartek Zasadni ze
Zbludzy, Wojtek Cepielik kowal z Kamienicy i
uczeń tegoż, Piotr Majkrzak młynarz z Kamienicy. Druga partya: Jakub Sopata ze Zbludzy,
Jan Twardowski cieśla ze Zbludzy i żona jego,
Józef Mazurek i żona jego ze Zbludzy, Jan Cepielik gospodarz z Kamienicy. Patrzeli na to dość
trzeźwo: wójt z Kamienicy, wójt Adamczyk ze
Zbludzy i Jan Kramarczyk z [Woli-PS] Piskuliny, prócz wielu innych obcych. Gdym bijących
się na prośbę żony Jana Twardowskiego chciał
rozgonić, w tym celu na plac bitki przed propinacyą i austeryą w Kamienicy przybył, a zbliżywszy się do bijących się, laską ich rozpędzać zacząłem, co mi się nawet dosyć s początku udawało.
Przyskoczył podpity Tomasz Madoń z Kamienicy ku podpisanemu, wyrwał mu laskę z ręki,
a pogroziwszy pięścią krzyczał: «Idź sobie precz
stąd, nie masz tu co robić miedzy nami» i dodawał gestami swemi, że chce uderzyć. Gdyby nie
wstrzymany przez przytomnych trzeźwych a po
części i pijanych był w swym zamiarze.
Proszę więc, aby Świetny C.K. Urząd Powiatowy tego awanturnika według całej surowości
prawa ukarać raczył”.
Przemysław Stanko

PARTYZANCKI KRZYŻ
W dolinie pod górą Mogielicą na skrzyżowaniu dróg,
stoi krzyż drewniany, a na nim Chrystus Bóg.
Krzyż ten stoi w kwiatach, które zasiewa Bóg,
pod nim niezapominajki przypominają partyzancki trud.
Ciężkie czasy wojny, w których niepewny był człowieka los,
pod krzyżem tym drewnianym partyzanci składali Bogu hołd.
Tu wraz z mieszkańcami wioski na mszach świętych modlili się,
przynosząc wspólne troski , a także zwycięstwa swe.
Tych zwycięstw było wiele, odniesionych nad wrogiem,
bo walcząc do ostatka, szli do boju z Bogiem.
A Papież obok krzyża świętego, ostrzega i mówi do nas tak:
„Wystrzegajcie się nienawiści, miłością jednoczcie świat”.
Dziś wokół krzyża tego, wyrosły nowe drzewa i bukiet kwiatów lśni,
a wstęga niezapominajek przypomina czas wojennych dni.
W szeregu zaś pod krzyżem stoją ci, co złożyli w naszej obronie życie swe,
przed Chrystusem Zmartwychwstałym, który pociesza dusze te.
Partyzancki krzyż stoi obok szlaku Zalesie - Mogielica. Jest to
miejsce pamięci narodowej, miejsce partyzanckich Mszy świętych.

W czasie wojny w tych Mszach św.
uczestniczyli partyzanci oraz mieszkańcy osiedla Wyrębisk Zalesiańskich,
Wyrębisk Szczawskich, a także ludzie
z osiedla Słopnic Górnych, moi rodzice,
starsze rodzeństwo. Ja i moi rówieśnicy,
myśmy chodzili tam dopiero po wojnie,
ale tylko odwiedzać i pomodlić się za
partyzantów, bo po wojnie nie odprawiano tu Mszy św., gdyż nie było księdza. Najczęściej chodziliśmy do tego
miejsca, gdy uczęszczaliśmy do szkoły
(bo szkoła była w leśniczówce), prawie
w każdy dzień ,na dużej przerwie zbieraliśmy kwiatki polne, łąkowe a czasem
kwiatków z ogródka dała nam żona leśniczego – p. H. Florkowa. W słoiku
z wodą stawialiśmy je pod krzyżem.
Chodziliśmy do krzyża również wtedy, gdy pracowaliśmy w lesie przy zalesieniach. Miałam wówczas zaledwie 11
lat, ale było to konieczne, bo ojciec mój
chorował i nie było pieniędzy na wyżywienie. Taka praca to dla nas wielkie
wyzwanie. Nauczycielka się godziła na
naszą nieobecność, bo widziała wielką
biedę. Tylko połowa dzieci z klasy szła
jeden dzień do roboty, a druga połowa do szkoły. Za to wieczorem trzeba było iść do koleżanki, odpisać lekcje
i zadanie odrobić, nauczyć się, bo nie
mogło nigdzie brakować - ani w głowie, ani w zeszycie. Później, gdy wyszłam za mąż, krzyżem opiekowaliśmy
się oboje, gdy mój mąż został gajowym,

sprzątaliśmy razem u krzyża. Raz koniem przeciągnęliśmy do tego miejsca
wielką kłodę, bo furmanki z drewnami jeździły obok samego krzyża, tak że
drzewa ocierały go. Później z nami chodziły tam nasze dzieci. W 1984 r przyjechali Harcerze z Krakowa - Łagiewnik. Na pierwszej Mszy św. i w czasie
ofiarowania ksiądz kazał wszystkim
uczestnikom rozejść się. Każdy miał
przynieść kamień na pamiątkę uczestnictwa we Mszy św. Usypała się wielka góra kamieni. Ale potem, gdyśmy
osadzali nowy krzyż, wbetonowaliśmy
te kamienie pod krzyżem, a na resztę
naniosłam ziemi i posadziłam kwiatki.
Krzyżem tym opiekowałam się od początku powstania do tej pory. Co roku
w pierwszą niedzielę sierpnia Harcerze
z Krakowa-Łagiewnik przyjeżdżali na
Flądrówkę - za Bukowem do pana Połomskiego na wspólną gawędę i spotkanie, a w niedzielę szli pieszo pod krzyż
na Mszę św. My organizowaliśmy ołtarz, krzesła i przywoziliśmy księdza.
Pierwsza Msza św. pod krzyżem była
odprawiona w 40-stą rocznicę śmierci Stanisława Wąchały - ps. Łaziczek
oraz partyzanta - ps. Wiesław, który poległ w bitwie o Bukówkę. Tak było co
roku, w każdą pierwszą niedzielę sierpnia. Po Mszy św. partyzanckiej poznaliśmy się z partyzantem Zbigniewem
Frankiewiczem - PS. „Błyskawica”.
Odwiedzał mnie co roku. Zawsze latem, przeważnie w sierpniu przyjeżdżał z rodziną, nad naszym domem zostawiali samochód, a pod krzyż szliśmy
pieszo do „Ósemki”, gdzie były baraki
partyzantów, a wieczorem odjeżdżali

do Szczawy, do jakichś znajomych,
z którymi też się przyjaźnili. Frankowicz w każdy rok przywoził mi cenne
pamiątki za opiekę nad krzyżem, otrzymywałam obrazki, książkę o papieżu, na której napisał swoją dedykację,
a drugą książkę „Królowa Korony Polskiej” z dedykacją od pozostałych żołnierzy I PSP AK z Mogielicy za opiekę
nad Krzyżem Partyzanckim. Pod koniec roku 2012 ktoś przysłał mi kartkę świąteczną z powiadomieniem, że
nie żyje Zbigniew Frankiewicz. Były
to dla mnie smutne święta, bo straciłam przyjaciela i wielkiego bohatera
wojennego. Otrzymałam też bardzo
cenne pamiątki od pana Połomskiego.
Podarował mi figurkę Matki Bożej Niepokalanej, którą odnowił mi Franciszek
Kwit z Zalesia, a Mieczysław Franczyk
oprawił w kształcie kościoła na drzewie nad domem, gdzie śpiewamy majówki. Harcerze z Krakowa w 2000 r.
w sierpniu po Mszy św z podziękowaniem za opiekę nad krzyżem wręczyli
mi legitymację „Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne”. Było to dla mnie
wielkim wyróżnieniem i zaszczytem.
Poczułam się jedną z nich. Później jeszcze raz wręczyli mi na piśmie podziękowanie z wyróżnieniem za opiekę nad
Krzyżem od 1984 r. Harcerze z Krakowa - Łagiewnik przyjeżdżają co roku na
Mszę św. Pod Krzyż w pierwszą niedzielę sierpnia dla uczczenia także Bohaterów Powstania Warszawskiego.
Rozalia Mazur - Wyrębiska (Zalesie)
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WCZORAJ I dziś Kamienicy
Ochotnicza Straż Pożarna

Strażacy podsumowali rok

Pierwszy miesiąc nowego roku to czas rozmaitych podsumowań i sprawozdań z działalności za
rok poprzedni. Właśnie w tym okresie odbywają
się walne zebrania sprawozdawcze Ochotniczych
Straży Pożarnych.

Druhowie z terenu gminy Kamienica spotkali się w swoich miejscowych jednostkach, aby podsumować działalność statutową za miniony okres oraz przedstawić plany
na rok bieżący. Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej bryg. Janusz Kurzeja, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Limanowej - Kazimierz Czyrnek, Prezes Zarządu Gminnego
Związku OSP - Eugeniusz Rutka oraz przedstawiciele samorządu gminy: wójt - Władysław Sadowski i przewodniczący Rady Gminy - Stefan Kuchnia. Zarządy wszystkich
jednostek uzyskały absolutorium walnych zebrań.
S.F.

W ścisłej czołówe
Dużym sukcesem zakończył się udział reprezentantów OSP ze Szczawy
w II Ogólnopolskich Mistrzostwach Strażaków OSP w Narciarstwie, które
odbyły się w dniach 25 - 26 stycznia br. w Szczawnicy na stoku Palenicy.

P

odczas dwudniowych zawodów strażacy ze Szczawy plasowali się w ścisłej
czołówce mistrzostw, zarówno w konkurencjach indywidualnych jak drużynowych. W konkurencji indywidualnej zawodnicy mieli do pokonania slalom gigant
w umundurowaniu bojowym z hełmem. Wśród mężczyzn w klasyfikacji generalnej
najwyżej spośród reprezentantów OSP ze Szczawy uplasowali się: Paweł Kuziel 6 miejsce oraz Krystian Faltyn - sklasyfikowany na 10 miejscu. Natomiast w konkurencji kobiet II miejsce wywalczyła Kinga Chlipała. Konkurencja drużynowa
polegała na pokonaniu slalomu z wężem strażackim przez czteroosobową drużynę strażaków. W rywalizacji drużynowej OSP ze Szczawy wystawiła dwa zespoły
(drużynę męską oraz mieszaną „MIX”). Drużyna męska zajęła wysokie 2 miejsce,
ustępując jedynie strażakom z Zębu, natomiast drużyna mieszana „MIX” pod dowództwem Kingi Chlipały wywalczyła punktowane 9 miejsce. Wyniki konkurencji
drużynowej (pierwsza dziesiątka): 1. OSP Ząb, 2. OSP Szczawa, 3. OSP Bukowina
Tatrzańska, 4. OSP Szczawnica, 5. OSP Konieczkowa, 6. OSP Pcim, 7. OSP Juszczyn,
8. OSP Krościenko, 9. OSP Szczawa „MIX”, 10. OSP Waksmund. W zawodach wzięło udział prawie 140 zawodników reprezentujących jednostki OSP z różnych regionów Polski, w tym 22 zespoły w konkurencji drużynowej.
S.F.
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Działania profilaktyczne

Kto może zatrzymać dowód osobisty?

15 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kamienicy odbyło się spotkanie podsumowujące
działania profilaktyczne realizowane na terenie naszej gminy w 2013 r.

Programy z zakresu profilaktyki organizowane są już od kilku lat, a ich realizacja pozwala na osiągnięcie takich celów, jak:
- promocja zdrowego stylu życia,
- kształtowanie asertywnych postaw, umiejętności mówienia „nie” w sytuacji nacisku grupy,
- ukazywanie zdrowotnych, społecznych, moralnych, ekonomicznych następstw nałogów,
- wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi,
- uwrażliwienie na sytuację dzieci z rodzin patologicznych,
zagrożonych alkoholizmem czy narkomanią,
- ograniczenie liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy
krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza
wątpliwości co do stanu trzeźwości.
W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy instytucji i szkół oraz
szkolni pedagodzy (koordynatorzy projektów), którzy zaprezentowali prezentacje multimedialne realizowane w swoich
placówkach.
Podziękowania za zaangażowanie w realizację kampanijnych działań wręczył dr Władysław Sadowski - wójt gminy, w
asyście Zofii Kuchni - Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Stefana
Kuchni Przewodniczącego Rady Gminy.
S.F.

W związku z wystąpieniem Dyrektora Departamentu
Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 28 stycznia 2014 r., w sprawie ochrony danych
osobowych oraz dokumentów tożsamości, informujemy że
według obowiązujących przepisów prawa nikt nie może
zatrzymywać cudzego dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa (Policja). Zgodnie z art. 55 ust. 1
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, kto
zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej,
aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje oparcia
w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z ryzykiem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez
nieuczciwego przedsiębiorcę, np. do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą. Przypominamy również, że utrata dowodu osobistego powinna zostać
niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w
przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju - w polskim urzędzie konsularnym. Dokument utracony zostanie unieważniony w systemie informatycznym, co
daje gwarancje bezpieczeństwa obywatelowi, iż nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoba, która utraciła
dowód osobisty, fakt ten powinna też zgłosić w dowolnym
banku. Utrata dowodu zostanie odnotowana w systemie
informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co powinno skutkować uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania z wykorzystaniem danych osobowych
poszkodowanej osoby. (red)
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Z sesji Rady Gminy

Budżet Gminy Kamienica na 2014
rok był głównym tematem XXXI
Sesji Rady Gminy Kamienica, która odbyła się 27 stycznia br. w siedzibie Urzędu Gminy.

Najważniejszym punktem porządku obrad sesji Rady Gminy Kamienica
było przyjęcie w formie uchwały Budżetu Gminy Kamienica na 2014 rok.
Uchwała stosunkiem głosów 12 „za” i 1
„przeciw” została przyjęta.
Dochody zaplanowane na ten rok to
28 920 823 złotych, natomiast wydatki
wyniosą 28 971 274 złotych.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 50 451 złotych, który zostanie pokryty z wolnych środków.
Na inwestycje władze gminy zamierzają przeznaczyć 7 mln 832 977 złotych. Za te pieniądze będą zrealizowane
takie zadania, jak kontynuacja budowy
gminnego wodociągu, sieci kanalizacji oraz program odnawialnych źródeł
energii - dzięki czemu solary zostaną
zamontowane na ok. 500 budynkach
prywatnych i 3 komunalnych (Ośrodek Zdrowia w Kamienicy i Szczawie
oraz budynek byłej Lecznicy Zwierząt
w Kamienicy).
W partnerstwie z gminami Dobra
i Słopnice oraz powiatem limanowskim
prowadzona będzie kontynuacja budowy narciarskich tras biegowych w rejonie Mogielicy - wkład gminy Kamienica
wyniesie 174 000 złotych.
Ponadto gruntownej modernizacji
poddane zostaną budynki remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawie oraz
Zbludzy, a przy Szkole Podstawowej nr
2 w Kamienicy powstanie nowe boisko
sportowo - rekreacyjne.

26 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXII
Sesja Rady Gminy Kamienica.
Stefan Kuchnia - Przewodniczący Rady Gminy po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu
z ostatniej sesji dokonał otwarcia
i przedstawił poszczególne punkty
posiedzenia.

Następnie głos zabrał zaproszony
gość - starosta limanowski Jan Puchała, który przedstawił zakres prac Zarządu Powiatu Limanowskiego w bieżącym
czasie - w tym sytuację Szpitala Powiatowego w Limanowej i sprawy bezpieczeństwa publicznego.
Szczegółowo omówił w formie prezentacji multimedialnej projekt budowy UZDROWISKA TERMALNEGO
w Porębie Wielkiej oraz kompleksowego
połączenia turystycznego z Rabki przez
Porębę Wielką, Szczawę, Szczawnicę,
Stary Sącz, Piwniczną, Muszynę do
Krynicy - podkreślając, że tylko kompleksowa oferta turystyczno - rekreacyjno - lecznicza może być szansą rozwoju
naszego regionu.
Podziękował także włodarzom Gminy
Kamienica za zaangażowanie się przy
trwającej inwestycji - „Budowie tras
narciarskich wokół Mogielicy”.
Zgodnie z porządkiem obrad wójt
Władysław Sadowski przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym.
Rada po wystąpieniu wójta wyraziła zgodę na dokonanie zmian w budżecie Gminy Kamienica na 2014 rok oraz
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamienica na lata 2014
- 2019.
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Kolejne podjęte
uchwały dotyczyły m.in. następujących
spraw:
- niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy za 2013 r.,
- wyrażenia zgody na dzierżawę
w trybie bezprzetargowym nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kamienica, działki ewid. nr 818/3, 818/4,
818/5, 818/6, 817/1 - obręb Zalesie „stadion sportowy”,
- wyrażenia zgody na nabycie na
rzecz Gminy Kamienica nieruchomości (drogi dojazdowej na osiedlu „Kramarzówka") oznaczonych jako dz. ewid.
nr 312/1, 313/1, 314/2, 334/1 obręb
Kamienica,
- zatwierdzenia planu pracy stałych
Komisji i Rady Gminy Kamienica na
2014 r.,
- ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kamienica,
- wprowadzenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Kamienica na rok 2014.
W interpelacjach i zapytaniach poruszono temat budowy wodociągu gminnego, (w tym kiedy wodociąg ten będzie
doprowadzony do Zbludzy). W odpowiedzi wójt stwierdził, że koncepcja
budowy wodociągu do Zbludzy będzie
opracowana jeszcze w tym roku, a projekt i realizacja jest planowana w 2015
lub 2016 roku, ale tym będzie się zajmował wójt i rada następnej kadencji.
Złożono także zapytanie o odbudowę
drogi do osiedla Magorzyca w Szczawie.
W udzielonej odpowiedzi stwierdzono,
że w pierwszej kolejności będzie wykonana droga do osiedla Polanki, natomiast droga do osiedla Magorzyca jest
planowana do realizacji z projektu dróg
lokalnych wspólnie z Nadleśnictwem
Limanowa.
(red)

Gdzie odbierzesz
przesyłkę sądową?
Od początku roku sądy i prokuratury już nie wysyłają swojej korespondencji
poprzez Pocztę Polską. Korzystają z pośrednictwa Polskiej Grupy Pocztowej,
która wygrała ministerialny przetarg. Aby obsłużyć kontrakt PGP podpisała
umowę z Ruchem oraz InPostem, które udostępniły swe kioski, agencje i inne
punkty awizacyjne oraz system dystrybucyjny.

Bez zmian pozostaje procedura doręczenia. Nowy operator najpierw będzie się starał
dostarczyć przesyłkę bezpośrednio do adresata. Jeśli jednak to się nie uda, to zostawi
nam awizo z wezwaniem, które będzie zawierać informację o dokładnym adresie miejsca odbioru dokumentu.

FOT. SXC

Na terenie gminy Kamienica punkty awizacyjne przewidziano w Kamienicy („KDC
Finanse” Biuro Usług Płatniczych - pawilon handlowy w rynku; pon. - pt. 8.00 - 15.00;
sob. 8.00 - 12.00) i Szczawie (Sklep „Centrum” - Punkt Awizo; pon. - sob. 6.00 -18.00).
Lista placówek, w których będzie można odebrać awizowaną przesyłkę, znajduje się w
interaktywnej wyszukiwarce na stronie internetowej PGP. Nowe lokalizacje punktów
awizacyjnych mają być na bieżąco uzupełniane.
S.F.

Innowacyjny Portal Mapowy
naszej gminy

Od 5 marca br. Internauci mogą
przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy Kamienica, który jest dostępny pod adresem
h t t p : //p o r t a l .g i s o n . p l / k a m i e nica /. Moż na również korz ystać z niego, klikając na baner dostępny na naszej stronie
internetowej.

W serwisie mapowym znajdziemy
tematyczne warstwy - ortofotomapa,
działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa. Dzięki
tej aplikacji mieszkańcy mają stały

dostęp do informacji. Dowiedzą się
o przeprowadzanych w gminie inwestycjach - remoncie dróg i chodników,
budowie kanalizacji i objazdach.
Inwestorzy dzięki portalowi mapowemu dowiedzą się, jakie obszary przeznaczone są pod inwestycje. Czy dany
teren jest uzbrojony lub przeznaczony
pod budowę. Dzięki udostępnionym w
portalu informacjom z zakresu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego mieszkańcy w prosty
sposób mają możliwość sprawdzenia,
jakie jest przeznaczenie w planie dla
wybranej działki.

Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie
i oddalanie, portal wyposażony jest
w wyszukiwarkę miejscowości, działek ewidencyjnych i adresów. Posiada
funkcję identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania warstw tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi
nas punktami, obliczenie powierzchni
(np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru.
S.F.
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Powstanie Zakładu
Gospodarki Komunalnej

Z dniem 01 stycznia 2014 r. powołany został Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy na mocy
uchwały Nr XXX/221/13 Rady Gminy Kamienica z
dnia 05 grudnia 2013 roku. W jego skład weszli dotychczasowi pracownicy obsługujący Gminę Kamienica w części dotyczącej m. in. utrzymania czystości i porządku w gminie, konserwatorzy oczyszczalni
ścieków oraz eksploatujący sprzęt komunalny oraz
dział finansowy.

Zgodnie z w/w uchwałą Zakład Gospodarki Komunalnej
został utworzony jako jednostka budżetowa - tj. podmiot,
który wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu natomiast dochody odprowadza na rachunek jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Kamienica.
Przedmiotem działalności zakładu są przede wszystkim
sprawy dotyczące wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
w tym eksploatacja oczyszczalni ścieków w Kamienicy i
Szczawie. Z tym zakresem bezpośrednio związane jest wydawanie warunków przyłącza do kanalizacji i wodociągu
jak również ich odbiór. Należy jednak podkreślić, iż działalność zakładu nie obejmuje projektowania gminnej sieci
zarówno wodociągowej jak i kanalizacyjnej, gdyż za działalność inwestycyjną odpowiada w dalszym ciągu Urząd
Gminy w Kamienicy.
Do priorytetowej działalności zakładu zalicza się utrzymanie czystości i porządku w granicach administracyjnych
Gminy Kamienica oraz utrzymanie letnie i zimowe dróg
gminnych, chodników, placów i obiektów komunalnych,
mostów. Wykorzystując przekazane jednostce mienie komunalne zakład dokonuje bieżącego utrzymania i napraw
dróg gminnych z zastrzeżeniem, iż działalność ta obejmuje
tylko część dotyczącą wykonawstwa. W sytuacji zaistnienia
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potrzeby wykonania remontu drogi z wykorzystaniem materiału (kręgów korytek, klińca itp.) przedmiotową kwestie
należy uzgodnić z pracownikami Urzędu Gminy odpowiadającymi za zakup materiału.
Wykonując działalność z zakresu gospodarki ściekowej
Zakład zamierza udzielać pomocy w zakresie wykonania
przyłączy kanalizacyjnych poprzez udział w pokryciu kosztów jego wykonania wraz z wykorzystaniem sprzętu komunalnego. Obecnie w opracowaniu jest stosowne zarządzenie,
które wprowadzi zasady przyznawania w/w pomocy. Jednakże w ramach opracowywanych zasad zostanie zawarta
informacja, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy zastrzega możliwość odmowy przyznania dofinansowania w przypadku wyczerpania przyznanych zakładowi
środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania. Podobna sytuacja dotyczy wykorzystania sprzętu komunalnego - w przypadku bowiem zwiększonego natężenia
pracy koparko - ładowarki, w związku z realizacją zadań
własnych lub przekazanych do realizacji przez Wójta Gminy Kamienica/Radę Gminy Kamienica, istnieje możliwość
odmowy wykorzystania sprzętu komunalnego w przypadku
braku uzgodnienia innego terminu.
Mając na uwadze fakt, że Zakład rozpoczął swoją działalność kilka miesięcy temu, w dalszym ciągu trwają czynności organizacyjne związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. Realizując założenia Rady Gminy oraz Wójta
zakładające usprawnienie i uregulowanie przedmiotowej
działalności Zakład będzie podejmował wszelkie czynności by spełnić oczekiwania zarówno organu założycielskiego
jak również mieszkańców Gminy Kamienica.
Jacek Rachwał
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

Wieści Ze Starostwa
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Rozmowa z …

Wywiad ze starostą limanowskim
Janem Puchałą

Panie Starosto korzystając z okazji,
że jest Pan na terenie Gminy Kamienica chciałbym prosić o rozmowę dla
naszej lokalnej gazety.

Jan Puchała; Jest mi miło, że mogę zagościć na łamach Gorczańskich Wieści.

Dzisiaj na sesji Rady Gminy Kamienica szczegółowo omówił Pan zagadnienia, które są ważne dla Powiatu
Limanowskiego, nakreślił Pan też perspektywy jego rozwoju, zaś w formie
prezentacji multimedialnej przedstawił Pan projekt budowy UZDROWISKA TERMALNEGO w Porębie Wielkiej oraz kompleksowego rozwoju
bazy turystyczno - leczniczej przez
wspólne działania tej branży w naszym regionie. Czy mógłby Pan przybliżyć naszym czytelnikom zarys tych
projektów?

Jan Puchała; Wiemy już, że Poręba
Wielka bogata jest w zasoby wód termalnych o właściwościach leczniczych,
szczególnie przydatnych w rehabilitacji chorób narządów ruchu i reumatycznych, oraz górnych dróg oddechowych.

Pod koniec 2013 spółka samorządowa
Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o. o.
uzyskała od Marszałka Województwa
Małopolskiego koncesję na wydobywanie solanki, a tym samym mogliśmy
podjąć kolejne działania zmierzające
do stworzenia w Porębie Wielkiej kompleksu basenów termalnych.
Realizacja inwestycji będzie przebiegać w dwóch etapach: Pierwszym
będzie rozbudowanie dotychczasowego Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej i stworzenie tam Zakładu Przyrodoleczniczego z funkcją
hotelową wraz z infrastrukturą rekreacyjno - wypoczynkową w formie basenów z solanką o różnym stężeniu,
a także całą gamą usług towarzyszących, służących poprawie zdrowia oraz
rekreacji. Kolejnym etapem, który realizowany będzie przez spółkę samorządową Gorczańskie Wody Termalne
- będzie budowa Centrum Rekreacji
w Porębie Wielkiej. Przygotowania do
realizacji tych zamierzeń przebiegają
wielotorowo.

W dzisiejszym wystąpieniu przestawił też Pan obecny stan i perspektywy modernizacji tras narciarskich
i nie tylko wokół Mogielicy. Projekt ten
jest realizowany dzięki współpracy samorządów gminnych i powiatu. Panie
Starosto proszę nam przedstawić realizację tego zadania i jego wpływ na
rozwój turystyki w naszym powiecie?

Jan Puchała; Zdecydowaliśmy się na
realizację tego projektu wspólnie z samorządami: Gminy Słopnice, Gminy
Dobra, Gminy Kamienica. Niewątpliwie to przedsięwzięcie podniesie
atrakcyjność turystyczną całego naszego regionu. Projekt zakłada realizację obiektu na bazie klubu sportowego
na Zalesiu, który będzie doskonałym
miejscem na zorganizowanie zawodów sportowych. Zostaną też przygotowane parkingi na dojazdach do trasy,
wypożyczalnie sprzętu narciarskiego
w okresie zimowym, a w letnim rowerów. Bardzo się cieszę że projekt uzyskał akceptację Zarządu Województwa
Małopolskiego, za co bardzo dziękuję Panu Marszalkowi Markowi Sowie,
a także Zarządowi. Dziękuję też naszym samorządom lokalnym, z którymi to przedsięwzięcie jest realizowane,
ponieważ daje to możliwość dalszego
rozwoju.
Panie Starosto od czego jest zależny dalszy rozwój naszego regionu, powiatu, gminy, czy jest szansa by młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać za
chlebem do aglomeracji miejskich czy
za granicę, a tu mieli pracę, zakładali rodziny, budując dobrobyt naszych
lokalnych społeczności?

Jan Puchała; W mojej ocenie, wysokie i skomplikowane podatki krępują
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rozwój przedsiębiorczości, generują
szarą strefę, co powoduje wzrost bezrobocia. Konieczne są zatem zmiany
na poziomie ważnych dla nas regulacji takich jak chociażby ordynacja podatkowa. Chciałbym też nadal czynić starania o pozyskiwanie środków
zewnętrznych, tak aby odpowiednio
ulokowane miały realne dla naszych
mieszkańców przełożenie na poprawę infrastruktury, nowe miejsca pracy
i rozwój przedsiębiorczości.
Jakie są planowane w najbliższym
czasie przez powiat inne działania,
dotyczące gminy Kamienica. Przy
okazji jak Pan ocenia współpracę
z naszymi władzami?

Jan Puchała; Od początku starałem
się, by współpracować z wszystkimi
samorządami lokalnymi, dzięki czemu rozwój naszego Powiatu Limanowskiego jest zrównoważony. Myślę,
że o tym jaka jest nasza współpraca
świadczą przeprowadzone dotychczas
z powodzeniem inwestycje, szczególnie te w infrastrukturze drogowej. Jeśli chodzi o planowane inwestycje, należy wspomnieć o budowie tzw. drogi
uzdrowiskowej łączącej Rabkę, Porębę
Wielką, Szczawę, Zabrzeż, Szczawnicę, Nowy Sącz, Piwniczną, Muszynę,
Krynicę, a następnie obszary Powiatu Gorlickiego. Dzięki niej będziemy
mogli świadczyć kompleksowe usługi uzdrowiskowo – turystyczno – rekreacyjne, ale także znacząco poprawią się walory komunikacyjne na
w/w obszarach.

Znane jest Pańskie zaangażowanie
i efekty Pańskich działań w różnych
dziedzinach działalności, dzięki czemu Pan, Starostwo, Powiat, są honorowane różnymi wyróżnieniami. Proszę nam je przedstawić i powiedzieć
czym dla Pana są te zaszczyty?

Jan Puchała; Te wszystkie nagrody
i wyróżnienia są zarówno dla mnie,
Zarządu i Rady Powiatu, a także pracowników Urzędu, docenieniem naszej
codziennej pracy.Bardzo się cieszę, że
na co dzień mogę współpracować z tak
wspaniałymi ludźmi. Co ważne, dzięki wsparciu moich pomysłów i działań
właśnie przez Zarząd i Radę Powiatu,
a także przez Wójtów i Burmistrzów,
Limanowszczyzna nadal się rozwija,
nawet w tak trudnych czasach. Dlatego
dziękuję wszystkim za wsparcie, a także zaufanie.

Startuje Pan w wyborach do Europarlamentu. W jakim kierunku zdążać będą Pańskie działania jak zostanie Pan naszym posłem w Brukseli
i Strasburgu?

Jan Puchała; Tak, faktycznie zdecydowałem się, by wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
ponieważ uważam, że moje doświadczeniena, na które składają się lata

pracy w sektorze biznesu, a następnie
w samorządzie lokalnym dają mi szansę na to bym spełnił oczekiwania wyborców.Jeżeli moje plany się powiodą
chciałbym kontynuować swoją pracę
na rzecz społeczeństwa, ale na większą skalę. W Parlamencie Europejskim
chciałbym pracować nad propagowaniem prorodzinnych rozwiązań podatkowych, a także nad skutecznym pozyskiwaniem i odpowiednim lokowaniem
środków unijnych m.in. w tworzenie
nowych miejsc pracy i wspieranie rozwoju gospodarczego. Pamiętając i rozumiejąc problemy naszych rodzimych
przedsiębiorców chciałbym też, aby
w Unii przestrzegano zasady wolnego przepływu towarów i nie stosowano nieformalnych blokad dostępu do
rynków zachodnich. Bardzo ważna jest
także kwestia promocji i podniesienia
prestiżu Polskich marek, które często
niedoceniane stanowią poważną konkurencję dla produktów europejskich.
Jak wcześniej wspomniałem konkretnych zmian wymaga prawo podatkowe
tak aby przepisy te były proste w stosowaniu i przyjazne zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych.
Co chciałby jeszcze Pan przekazać
mieszkańcom naszej gminy?

Jan Puchała; Korzystając z okazji, że
zbliżają się Święta Wielkanocne, życzę
Państwu aby upłynęły one w spokojnej, rodzinnej atmosferze, pełnej ciepła
i miłości, z dala od codziennego zgiełku. Niech ten czas Zmartwychwstania
Pańskiego, będzie okazją do spotkań
w gronie najbliższych, na które niejednokrotnie brakuje nam czasu.
Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia wszystkich planów i marzeń.

M. Marek

Taka koncepcja daje możliwości wyboru pomiędzy tężniami solankowymi,
kąpieliskami i zabiegami leczniczymi,
czy też korzystaniem z dobrodziejstw
leczniczych wód mineralnych proponowanych w Szczawie. Sama trasa
przebiegać będzie przez malowniczo
położone regiony.
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Dla rolników

Ochrona roślin

Od stycznia 2014 r. stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin
stanie się obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników
środków ochrony roślin w UE.

Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod
ochrony roślin, w szczególności metod
niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt
oraz środowiska - informuje Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin. Zapobieganie występowaniu

organizmów szkodliwych lub ograniczenie ich negatywnego wpływu, które

powinno być osiągane m. in. przez:
- stosowanie płodozmianu,
- stosowanie właściwej agrotechniki,
- stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz materiału siewnego i nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie
z przepisami o nasiennictwie,
- stosowanie zrównoważonego nawożenia,
wapnowania, nawadniania i melioracji,
- zapobieganie introdukcji organizmów
szkodliwych,
- ochronę i stwarzanie warunków sprzyjających występowaniu organizmów
pożytecznych,
- stosowanie środków higieny fitosanitarnej (takich jak regularne czyszczenie maszyn i sprzętu wykorzystywanego
w uprawie roślin), aby zapobiec rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych.

Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w okresie od 15
stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka
- zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie
od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty
znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis
w rolnictwie”. W 2014 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o
przyznanie dopłaty. ARR uprzejmie informuje, że nie ponosi
odpowiedzialności za prawidłowość formularzy wniosków
znalezionych przy użyciu wyszukiwarek internetowych oraz
pobieranych z innych portali internetowych niż strona internetowa Agencji arr.gov.pl. Wnioskodawca, aby otrzymać
dopłatę do materiału siewnego zobowiązany jest do złożenia
wniosku na właściwym formularzu obowiązującym w 2014
r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie
przyznania dopłaty.
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Decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane
w oparciu o monitoring występowania
organizmów szkodliwych.
Zwalczanie chorób, szkodników oraz
chwastów należy prowadzić z wykorzystaniem w pierwszej kolejności metod
agrotechnicznych, fizycznych i biologicznych, przedkładając je nad metody
chemiczne. Stosowanie środków ochrony roślin powinno być ograniczone do
niezbędnego minimum, w szczególności
poprzez zredukowanie dawek lub ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów.
Dokonując wyboru środków ochrony roślin należy wybierać takie preparaty, które mogą powodować jak najmniej skutków
ubocznych dla zdrowia ludzi środowiska,
a także stosować środki w sposób ograniczający ryzyko powstania odporności
u organizmów szkodliwych.
Ważnym aspektem integrowanej ochrony roślin jest używanie sprawnych atestowanych opryskiwaczy, posiadanie odpowiedniego przeszkolenia w zakresie
stosowania środków ochrony roślin, prowadzenie ewidencji ich stosowania.
Szczegółowe informacje na temat przystąpienia i uczestnictwa w systemie Integrowanej Produkcji można uzyskać
w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach - Powiatowym
Zespole Doradztwa Rolniczego w Limanowej oraz oddziałach PIORiN.

Dopłaty do paliwa rolniczego

Opracował: Witold Ćwikowski

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w 2014 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w
wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju.
Zwrot podatku będzie następować za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta wraz z fakturami VAT albo kopiami tych faktur, jedna w kwocie nieprzekraczającej równowartości kwoty
stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1
litr oleju napędowego, liczby 86 (maksymalnego zużycia oleju
napędowego na 1 ha użytków rolnych) oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków. Producenci rolni winni składać wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie (drugim): od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca
2014 r. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego za w/w okres nastąpi gotówką w kasie urzędu gminy
albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
w terminie od 1 - 31 października 2014 r.
(red)

KULTURA

Gminny Dzień Kobiet
Gminny Ośrodek Kultury wespół z włodarzami Gminy Kamienica
przygotował na dzień 8 marca prezent dla Pań w postaci programu
artystycznego „PIGWA SHOW”. Na scenie miejscowego Domu Kultury zaprezentowała się Genowefa Pigwa - kobieta ze wsi Napierstków, w którą wcielił się kabareciarz Bronisław Opałko.

REKLAMA

Dzień Kobiet był również okazją do złożenia życzeń mieszkankom Gminy Kamienica przez obecnych na spotkaniu: Wójta - dr Władysława Sadowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy - Stefana Kuchnie, dyrektora GOK - Mieczysława
Marka oraz radnych: Marcina Kuliga, Krzysztofa Farona i Wiesława Wierzyckiego. Na zakończenie spotkania Wójt, korzystając z pomocy męskiej części widowni, wręczył Paniom różnobarwne tulipany.
S.F.

Koncert młodych muzyków

2 lutego br. ponad trzydziestu młodych muzyków Ogniska Muzycznego, działającego przy GOK Kamienica, dało
popis swoich umiejętności podczas koncertu, który odbył się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy.
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Z ŻYCIA PARAFII

Misterium Męki Pańskiej
4 kwietnia br. w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia NMP została
odegrana inscenizacja Misterium Męki Pańskiej. Misterium, które jest określane jako największe
widowisko pasyjne na świecie, pozwoliło nam przeżyć ostatnie godziny z życia Chrystusa, począwszy
od Ostatniej Wieczerzy do Jego śmierci i złożenia w grobie.Pomysłodawcą, scenarzystą i zarazem
reżyserem była s. Katarzyna Ciesielka - przełożona domu sióstr (prowadząca DSM, organistka)
w Kamienicy (Misterium będzie powtórzone w środę, 16 kwietnia o godz. 1830).
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KULTURA

Przedszkolaki w bibliotece

W dniach 2 i 3 kwietnia br. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała kolejne zajęcia z grupami dzieci z
Samorządowego Przedszkola w Kamienicy w ramach cyklu spotkań „Książka moim przyjacielem”.

Czytelnik roku
14 lutego br. w Bibliotece Publicznej w Szczawie
odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród
w konkursie „Czytelnik Roku 2013”. Kryterium
oceny stanowiła liczba wypożyczonych i przeczytanych książek.
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Rozdano nagrody

16 stycznia 2014 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kamienicy odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom
Gminnego Konkursu Bożonarodzenio wego (nagrodzono 71 prac).

W konkursie wzięło udział 156 uczniów,
których prace oceniali: Zofia Kuchnia (Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - przewodnicząca, Maria Franczyk (emerytowany nauczyciel),
Wiktoria Duda (emerytowany nauczyciel) i Elżbieta Citak
(pracownik GOK).
W rozdaniu dyplomów i nagród uczestniczyli wójt gminy - dr Władysław Sadowski i dyrektor GOK - Mieczysław Marek.
Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali: Grupy przedszkolne i klasy „O”
I miejsce: Marek Morzywołek - Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Kacper Mikołajczyk - Samorządowe
Przedszkole w Kamienicy, Piotr Gancarczyk - Zespół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie, Martyna
Kalicińska - ZSP i G w Szczawie, Weronika Kaim - ZSP
i G w Szczawie. II miejsce: Tomasz Podgórni - ZSP i G
w Szczawie, Hubert Opyd - SP nr 2 w Szczawie, Aneta
Postrożna - Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Zuzanna Faron - ZS i P w Zbludzy, Anastasia Wysopal - SP nr 2 w
Kamienicy. III miejsce: Błażej Adamczyk - ZSP i G w
Szczawie, Amelka Lasyk - SP nr 2 w Kamienicy, Maciej
Chlipała - SP nr 2 w Szczawie, Witold Bieniek - Samorządowe Przedszkole w Kamienicy, Amadeusz Gromala - ZS
i P w Zbludzy. Wyróżnienie: Wojciech Nowak - ZS i P w
Zbludzy, Karolina Wierzycka - ZS i P w Zbludzy, Jakub
Groń - SP nr 2 w Kamienicy, Natalia Mikołajczyk - SP nr
2 w Kamienicy, Karolina Wierzycka - Świetlica Środowiskowa w Zalesiu.
KATEGORIA: Klasy I – III (Szkoła Podstawowa)
I miejsce: Paulina Franczyk - SP nr 1 w Kamienicy,
Patrycja Franczyk - SP nr 1 w Kamienicy, Adam Zasadni - ZSP i G w Szczawie, Katarzyna Rusnak - SP nr 2 w
Szczawie, Paweł Syjud - SP w Zalesiu, Joanna Wierzycka
- Świetlica Środowiskowa w Zalesiu. II miejsce: Aleksandra Łukasik - ZS i P w Zbludzy, Kacper Łatka - SP nr 2
Kamienica, Patrycja Szlaga - SP nr 1 w Kamienicy, Piotr

Groń - SP w Zasadnem, Izabela Talar ZSP i G w Szczawie, Danuta Tomera - SP
nr 2 w Szczawie, Łucja Wojtas - SP nr 2 w
Kamienicy. III miejsce: Zuzanna Swadźba
- ZS i P w Zbludzy, Emilia Nowak - SP nr
1 w Kamienicy, Kamil Sopata - SP w Zasadnem, Iwona Domek - SP i G w Zalesiu,
Dominika Krzysztof - SP nr 2 w Szczawie,
Gabriela Janeczek - ZS i P w Zbludzy, Izabela Gancarczyk - SP i G w Zalesiu, Dorota
Rusnak - SP nr 2 w Szczawie, Sylwia Kramarczyk - SP nr
1 w Kamienicy. Wyróżnienie: Bartosz Rusnak - SPo nr 2
w Szczawie, Katarzyna Opyd - SP nr 2 w Szczawie, Dawid Sopata - ZSP i G w Szczawie, Agnieszka Gorczowska
- SP w Zasadnem, Kornelia Tokarczyk - Świetlica Środowiskowa w Kamienicy.
KATEGORIA: Klasy IV – VI (Szkoła Podstawowa)
I miejsce: Angelika Faron - SP nr 2 w Szczawie, Anna
Sadowska - ZS i P w Zbludzy, Karolina Sadowska - ZSzkoły i P w Zbludzy. II miejsce: Paulina Cedzidło - Świetlica Środowiskowa w Zalesiu, Grzegorz Franczyk - SP w
Zasadnem, Wioletta Opyd - SP i G w Zalesiu. III miejsce: Wiktoria Stachurska - ZSP i Gim w Szczawie, Łukasz
Wierzycki - Świetlica Środowiskowa w Zalesiu, Dawid
Wąchała - Świetlica Środowiskowa w Zalesiu.Wyróżnienie: Anna Franczyk - SP w Zasadnem, Dorota Gorczowska - SP w Zasadnem (kl. V), Dorota Gorczowska - SP w
Zasadnem (kl. VI).
KATEGORIA: Gimnazjum
I miejsce: Przemysław Talar - Gimnazjum w Szczawie,
Kinga Postrożna - Gimnazjum w Zalesiu. II miejsce: Emilia Chlipała – Gimnazjum. w Szczawie, Piotr Piksa - Gimnazjum w Kamienicy, Ewelina Wierzycka - Gimnazjum w
Kamienicy. III miejsce: Agata Wąchała - Gimnazjum w
Kamienicy, Karolina Cedzidło - Świetlica Środowiskowa w
Zalesiu, Mariola Syjud - Gimnazjum w Kamienicy. Wyróżnienie: Barbara Rusnak - Gimnazjum w Szczawie, Ewelina
Syjud - Gimnazjum w Zalesiu, Alina Krzak - Gimnazjum
w Szczawie, Faustyna Wiatr - Gimnazjum w Szczawie.
Nagrody w konkursie ufundował Wójt Gminy Kamienica ze
środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy
- organizator konkursu.
S.F.
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KULTURA

Ferie w świetlicach

Teatrzyk w Zalesiu

Kot w butach

Zajęcia plastyczne
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W tym roku podczas zimowego odpoczynku dzieci i
młodzież z Gminy Kamienica miały do wyboru dużo
ciekawych i interesujących zajęć w Świetlicach Środowiskowych, działających na terenie naszej gminy.
Na czas ferii zimowych zostały wydłużone godziny
ich otwarcia, a program został tak urozmaicony, aby
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Dużą frekwencją cieszyły się zajęcia plastyczne, folklorystyczne oraz sportowe. Pełne energii dzieci z zapałem i dużym
zaangażowaniem przystępowały do prac i zadań proponowanych przez instruktorów. Nie sposób zliczyć wszystkich wytworów sprytnych rączek uczestników, które powstały i zdobią świetlice - są pejzaże wykonane w technice collage’u oraz
różne ozdoby zrobione z surowców wtórnych.
Gminny Ośrodek Kultury zaprosił wszystkie dzieci na
przedstawienie dla dzieci „Kot w Butach” w wykonaniu aktorów z Teatru ART-RE Studio Małych Form Teatralnych
Scenografii i Reżyserii z Krakowa. (Przesłanie baśni to zwrócenie uwagi na znaczenie przyjaźni, szacunku i odpowiedzialności. Świetna gra aktorów, muzyka i stroje pozostawiły u najmłodszych widzów niezapomniane wrażenia). W Świetlicy
Środowiskowej w Zalesiu dwa razy gościł Integracyjny Teatr
Kukiełkowy „Nowi Gotowi” - WZT przy Stowarzyszeniu
„Remedium” w Tymbarku. Dzieci miały okazję obejrzeć spektakl pt. „Piękna i Bestia” oraz „Bajka o krasnoludkach i sierotce Marysi". Młodzi widzowie z podziwem i uznaniem patrzyli na grę aktorów i ich kukiełki oraz przepiękną dekorację.
Podczas ferii w Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy rozegrany został I Turniej Warcabowy o Puchar Wójta Gminy
Kamienica. Zawody odbyły się systemem pucharowym w
dwóch kategoriach - dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Najlepszym zawodnikiem w kategorii szkół podstawowych okazał się Damian Klimek. Drugie miejsce przypadło Danielowi Myjakowi, a trzecie Krystianowi Gabrysiowi. W kategorii
gimnazjum I miejsce zajął Piotr Piksa, II m - Bartosz Bednarczyk, a III m - Paweł Wierzycki. Puchary, medale i dyplomy
w imieniu wójta wręczył dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy - Mieczysław Marek. Rozgrywki sędziowali: Szymon Sadowski, Stanisław Poręba i Hilary Majewski.
Na zakończenie ferii zimowych w Świetlicy Środowiskowej
w Zasadnem odbył się Międzyświetlicowy Turniej Tenisa
Stołowego. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: SP kl. I - III: I m - Joanna Wierzycka (Zalrsie), II m - Wiktor Majewski (Zalesie), III m - Franciszek Polczyk (Zasadne).
SP kl. IV - VI (dziewczęta): I m - Dorota Duda (Zalesie), II m
- Estera Klimek (Zalesie), III m - Natalia Faron (Zasadne). SP
kl. IV - VI (chłopcy): I m - Bartosz Majchrzak (Kamienica),
II m - Wojciech Gorczowski (Zasadne), III m - Damian Klimek (Zalesie). Gimnazjum (dziewczęta): I m - Agata Wąchała
(Zasadne), II m – Magdalena Augustyniak (Zbludza), III m Klaudia Opyd (Zbludza). Gimnazjum (chłopcy): Im - Dariusz
Magdiarczyk (Kamienica)), II m - Adrian Węglarz (Szczawa),
III m - Zbigniew Zasadni (Zasadne). Szkoła ponadgimnazjalna: Im - Rafał Faron (Kamienica)), II m - Kamil Bugajski (Kamienica), III m – Piotr Krajewski (Kamienica).

Turniej warcabowy

Nagrody w konkursach i turniejach ufundowali: Wójt Gminy Kamienica ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w
Kamienicy.
S.F.
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KULTURA

GMINNY KONKURS GAWĘDZIARSKI

Gorczańskie Bajanie
28 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej w Zasadnem
odbył się Gminny Konkurs Gawędziarski Gorczańskie
Bajanie, zorganizowany po raz czwarty 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; Irena Hyrc – kierownik
i instruktor Zespołu Regionalnego Gorce ; Elżbieta Citak – pracownik GOK w Kamienicy. Sztuki opowiadania gadek podjęło się 13 młodych gawędziarzy ze SP nr 1 w Kamienicy, SP nr
2 w Kamienicy, SP w Zalesiu oraz SP w Zasadnem. Po wysłuchaniu niezwykle ciekawych opowieści Komisja przyznała następujące miejsca:
I miejsce – Anna Franczyk, SP w Zasadnem, „Co Jaśkowi wysło z parady” i Dominika Sopata, SP w Zalesiu, „Jak Morcinka
krowo wylycoła”.
II miejsce – Monika Cepielik, SP w Zasadnem „O babie, co za
zywa do nieba jechała”.
III miejsce – Katarzyna Masiarz, SP nr 2 w Kamienicy „Diabli pojazd” i Damian Klimek, SP w Zalesiu „Jak się Jontoni ze
świotym Pietrom witoł”.
Komisja postanowiła również przyznać wyróżnienia. Otrzymali je: Estera Klimek, SP w Zalesiu „O Marysi z Wierzyki
i Stasku spod Modynie” oraz Błażej Groń, SP w Zasadnem „Jak
parobek Jasiek uśmiyrzoł gaździe ból zoba”.
Nagrody dla uczestników konkursu ufundowali: oddział
Związku Podhalan w Kamienicy, Gminny Ośrodek Kultury
w Kamienicy oraz Szkoła Podstawowa w Zasadnem.
Organizatorzy serdecznie dziękują opiekunom i uczestnikom konkursu za ogromne zaangażowanie w przygotowanie
prezentacji.
B. Gierczyk

Nagrodzeni instrumentaliści
W dniach 13 - 14 marca br. w Starym Sączu odbył się XIX Powiatowy Konkurs Młodych
Muzyków Instrumentalistów pod patronatem starosty nowosądeckiego Jana Golonki.

W konkursie swoj e u m i ejętności
zaprezentowali również uczniowie Ogniska Muzycznego,
działającego przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Kamienicy, którzy znaleźli
się w gronie laureatów i wyróżnionych.
Są to:
- w kategorii akordeon: Angelika
Wojtas - II miejsce (IV kategoria wiekowa), Szymon Majerek - III miejsce (IV

kategoria wiekowa), Dominik Korus - III
miejsce (II kategoria wiekowa), Wojciech
Mazurek - wyróżnienie (I kategoria wiekowa), Dominik Brzęk - wyróżnienie
(III kategoria wiekowa), Jakub Cepielik
- wyróżnienie (III kategoria wiekowa).
- w kategorii flet: Ewelina Syjud - II
miejsce.
- w kategorii fortepian: Anna Syjud II miejsce (IV kategoria wiekowa), Nikolya Wąchała - wyróżnienie (I kategoria
wiekowa), Damian Rusnarczyk - wyróżnienie (II kategoria wiekowa); Karolina Faron - wyróżnienie (III kategoria
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wiekowa).
- w kategorii gitara elektryczna: Wojciech Faron - III miejsce (IV kategoria
wiekowa).
- w kategorii gitara klasyczna: Patrycja
Marcisz - II miejsce (IV kategoria wiekowa), Alicja Mikołajczyk - III miejsce (III
kategoria wiekowa); Paweł Rusnarczyk wyróżnienie (III kategoria wiekowa); Kamila Faron i Łukasz Mikołajczyk - wyróżnienie (II kategoria wiekowa).
- w kategorii skrzypce: Kornelia Tokarczyk i Anna Więcławek - wyróżnienie (I kategoria wiekowa).
S.F.

Przegląd grup
kolędniczych

Z nagrodą ministra

6

stycznia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy już po raz
dwudziesty pierwszy odbył się Przegląd Zespołów Kolędniczych Gminy
Kamienica.
Komisja artystyczna z Małopolskiego
Centrum Kultury „Sokół” z Nowego Sącza po obejrzeniu i gruntownej ocenie
występujących grup kolędniczych postanowiła przyznać następujące miejsca:
- w kategorii grup dziecięcych I miejsce
zdobyła Grup Kolędnicza „Z GWIAZDĄ” ze Świetlicy Środowiskowej w
Zalesiu.
- w kategorii grup młodzieżowych przyznano dwa ex aequo I miejsca dla Grupy
Kolędniczej „HERODY” i Grupy Kolędniczej „Z GWIAZDĄ” - działających przy
Kole Gospodyń Wiejskich w Kamienicy, a II miejsce dla Grupy Kolędniczej
„Z GWIAZDĄ” z Gimnazjum w Zalesiu.
Nagrody i dyplomy dla poszczególnych
grup i instruktorów wręczyli dr Władysław Sadowski - wójt gminy, Mieczysław
Marek - dyrektor GOK i ks. Jan Betlej –
proboszcz kamienickiej parafii.
S.F.

Podsumowaniem działalności
za ubiegły rok Gminnego Ośrodka Kultur y w Kamienicy była
uroczystość wręczenia Nagrody Specjalnej Ministra Kultury,
przyznanej artyście ludowemu –
Mieczysławowi Franczykowi ze
Zbludzy za zasługi dla polskiej
kultury ludowej.

Mieczysław Franczyk - urodził się 14 lutego 1940 r. w Zbludzy. Od młodości zaangażowany był w propagowanie kultury
regionalnej swojej miejscowości. W 1960
r. założył „Żywą Szopkę” w Zbludzy. Od
1968 r. do chwili obecnej - tancerz, śpiewak i gawędziarz w Zespole Regionalnym
„Gorce” w Kamienicy.
Od 1995 r. aktywnie działa w grupie obrzędowej przy Kole Gospodyń Wiejskich
w Zbludzy. W latach 1999 - 2006 występował w Chórze Parafialnym w Kamienicy. W czasie swojej długoletniej działalności artystycznej był wielokrotnym
laureatem festiwali i konkursów gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich w kategoriach zespołowych
oraz indywidualnych jako drużba, śpiewak i gawędziarz.
W imieniu ministra nagrodę wręczył artyście dyrektor Małopolskiego
Centrum Kultury „Sokół” w Nowym
Sączu - Antoni Malczak (wnioskodawca nagrody) w asyście starosty powiatu limanowskiego - Jana

Puchały i wójta gminy Kamienica
- Władysława Sadowskiego. Gratulacje i wyrazy uznania laureatowi
złożyli także, m. in. obecni na uroczystości: Franciszek Dziedzina - wicestarosta powiatu limanowskiego;
radni powiatu limanowskiego - Agata Zięba, Mieczysław Kuziel, Paweł
Talar i Jacenty Musiał; Stefan Kuchnia - Przewodniczący Rady Gminy
Kamienica; radni gminy Kamienica: Marcin Kulig, Krzysztof Faron,
Eugeniusz Rutka, Danuta Brzeczek,
Wiesław Wierzycki i Józef Zięba;
Rozalia Cedzidło - sekretarz gminy;
dyrektor GOK w Kamienicy - Mieczysław Marek; ks. prałat Kazimierz
Pach - rezydent parafii Kamienica;
Zofia Skwarło - przedstawiciel Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu; Krzysztof
Bodziony - dyrektor GOK w Podegrodziu z Grupą Śpiewaczą „Podegrodzcy Chłopcy”; delegacje - Związku Podhalan w Kamienicy, Zespołu
Regionalnego „Gorce” w Kamienicy,
Koła Gospodyń Wiejskich ze Zbludzy, członkowie byłego Chóru Parafialnego „Gorce” w Kamienicy oraz
najbliżsi przyjaciele i rodzina. Uroczystość uświetnił występ Kapeli
Regionalnej „Gorce”, w której zagrali
byli i obecni jej członkowie oraz Orkiestra Braci Rompalskich z Łącka,
a całość prowadził znany limanowski konferansjer Marian Wójtowicz.
S.F.
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RÓŻNE

Z ŻYCIA GIMNAZJUM W KAMIENICY

Innowacja pedagogiczna

Kolejny rok w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Kamienicy upływa pod hasłem
innowacji pedagogicznej Nade
wszystko speaking.

Podejmowane w jej ramach działania innowacyjne mają na celu doskonalenie umiejętności
posługiwania się językiem angielskim. Uczestnictwo w zajęciach uświadamia uczniom,
jak ważną rolę we współczesnym świecie pełni biegłość w posługiwaniu się językiem obcym. Przyczynia się również do przełamania

bariery językowej oraz czyni uczniów gotowymi
do wchodzenia w interakcje z innymi osobami.
Nowatorstwo zajęć polega na innowacyjnej
formie ich organizacji. Dzięki przychylności organu prowadzącego szkołę już od 3 lat organizujemy wyjazdy do Szkoły Językowej Callan
w Krakowie , podczas których młodzież naszego gimnazjum uczy się języka angielskiego
bardzo skuteczną metodą Callana, a co ważne,
ma bezpośredni kontakt z native speakerami,
którzy prowadzą zajęcia. Czują się tam „jak w
domu”- znają native speakerów, mają założone
karty studentów, przydział do grup zaawansowania, a szkoła otrzymuje certyfikat ukończenia
danego roku nauki gimnazjalistów oraz nawiązania współpracy z Szkołą Językową Callan w
Krakowie. Jest ona jedyną filią Szkoły Językowej Callana z Londynu i posiada akredytację
Kuratorium Oświaty.
Ponadto, raz w tygodniu, w ramach innowacji, w Gimnazjum im. kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Kamienicy prowadzę zajęcia
wyłącznie metodą Callana (po odbytym szkoleniu uzyskałam do tego pełne kwalifikacje).
Proponowane rozwiązania innowacyjne są
bardzo ważnym ogniwem w procesie kształcenia lingwistycznego. Organizując zajęcia w
sposób innowacyjny, korzystnie wpływamy na
rozwój kompetencji komunikacyjnej uczestników innowacji, która odznacza się umiejętnością zdobywania i przekazywania informacji
w mowie w sposób poprawny i odpowiedni do
danej sytuacji. Wpływa to również pozytywnie na rozwój kompetencji lingwistycznej, która
charakteryzuje się m.in. łatwością transponowania tworzywa językowego. Biorąc udział w
zajęciach opartych na metodzie Callana, uczeń
czuje się świadomym użytkownikiem języka angielskiego, co wpływa na wzrost motywacji do
podejmowania wysiłku na rzecz samorozwoju.
D. Chrobak

Warto korzystać
Na przełomie roku nauczycielka Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy - mgr Dorota Chrobak - uczestniczyła w projekcie „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Przez dwa tygodnie przebywała na
intensywnym szkoleniu „Culture, Language and Methodology w Brighton - zwanym często małym Londynem.

O tym, że warto korzystać z takich możliwości, przekonuje następująca wypowiedź uczestniczki projektu:
„Renomowana szkoła, w której odbywały się zajęcia – English Language Centre w Brighton, stanęła na wysokości zadania. Zapewniono nam
wysoko wykwalifikowaną kadrę, perfekcyjnie wyposażone sale, grupę międzynarodową, wycieczki fakultatywne, ciągły kontakt z żywym językiem.
Wszystko to sprawiło, że dotknęłam pełną dłonią kultury, języka i metodologii nauczania języka angielskiego. Pobyt w rodzinach angielskich
pozwolił mi poznać kulturę i zwyczaje oraz codzienne życie Brytyjczyków. Wycieczki fakultatywne dostarczyły ogromnej dawki wrażeń - poznałam południowy Sussex w całej jego okazałości. Bogactwo programu przekonało mnie, że uczenie się języka angielskiego to nie tylko gramatyka,
konwersacje, ale także kultura, tradycja - realioznawstwo krajów angielskiego obszaru językowego. ogrom nabytej wiedzy i umiejętności podczas
szkolenia już owocuje w mojej codziennej pracy. Taki wyjazd - to los wygrany na loterii. Dlatego zachęcam wszystkich nauczycieli, uczących języka obcego, z terenu naszej gminy do skorzystania z programu unijnego Comenius. Składajcie wnioski i przeżyjcie niezapomnianą przygodę
z językiem angielskim, a pozytywna energia, którą zyskacie, udzieli się zapewne uczniom i przełoży się pozytywnie na ich wyniki. Good luck!”
fal

24 Gorczańskie Wieści styczeń - marzec 2014

Walne zebranie
UKS „Wierchy” Zalesie

Kamienicka JEDYNKA
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy jest bezpieczna i przyjazna dla uczniów. Zajęcia prowadzimy
w dobrze wyposażonych pracowniach. Przygotowani jesteśmy na przyjęcie sześciolatków. Korzystamy
z zaplecza sportowego i umieszczonego obok szkoły
placu zabaw.

Kadra Pedagogiczna jest wykwalifikowana, wspomagana przez pedagoga szkoły i logopedę. Jako szkoła twórcza
realizujemy innowacje pedagogiczne i wdrażamy różnego
typu programy edukacyjne: ekologiczne, regionalne, prozdrowotne. Zajęcia prowadzimy metodą technik aktywnych.
Uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych
i prowadzonej szkółki piłkarskiej. Szóstoklasiści osiągają
dobre wyniki ze sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej. Klasy 1 - 6 uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły,
udając się na wycieczki do kina, teatru, po naszym regionie, wyjeżdżają na „Zieloną Szkołę”, korzystają z lekcji na
basenie i trenują jazdę na nartach. W szkole uczniowie
korzystają z biblioteki, Centrum Informacji Multimedialnej oraz z dobrze wyposażonej świetlicy. Zapewniona jest
opieka medyczna przez pielęgniarkę szkolną.
M. Czartowska
19 marca br. odbyło się Walne Zebranie UKS „Wierchy” Zalesie, na którym rozplanowano dotację pozyskaną z Urzędu Gminy Kamienica na działalność
klubu. W ramach uczestnictwa w zajęciach planowane są profesjonalne treningi piłki nożnej, piłki
siatkowej, narciarstwa biegowego, które prowadzone będą przez pana Rafała Franczyka. Przewidywane są również wyjazdy na basen, festyny oraz
uczestnictwo w turniejach sportowych.

Dni otwartych drzwi
„Dni otwartych drzwi” dla przyszłych pierwszoklasistów oraz ich rodziców odbyły się w dniu 19 marca
2014 r. Rodzice i nowi pierwszoklasiści zapoznawali
się z salami edukacyjnymi dla klas 1-3, z ich wyposażeniem, miejscem do zabawy i przechowywaniem
podręczników.

Uczniowski Klub Sportowy „Wierchy" w Zalesiu w
bieżącym roku liczy 76 członków (dzieci i rodziców).
Zarząd Klubu tworzą: Agata Ślazyk, Wiesław Szczepaniak, Józefa Syjud, Bogumiła Duda, Dariusz Ranosz. W
skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Elżbieta Opyd, Urszula Czech, Danuta Rusnak, Anna Augustyn. Celem
klubu jest rozwijanie zainteresowań sportowych, organizowanie wolnego czasu oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Będąc
jednym ze współzałożycieli Gorczańsko - Beskidzkiego
Stowarzyszenia Narciarskiego z siedzibą w Limanowej
współpracujemy z innymi klubami sportowymi. Uczniowie chętnie angażują się w zawody sportowe na szczeblu
gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Do ostatnich
sukcesów klubu zaliczyć można: II miejsce dziewcząt w
drużynowym turnieju tenisa stołowego o Mistrzostwo
Powiatu Limanowskiego w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej oraz IV miejsce w zawodach rejonowych, II
miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej dziewcząt
- U12 „Z podwórka na stadion”.
Rodziców serdecznie zapraszamy na zajęcia sportowe
z piłki siatkowej, które odbywać się będą w każdy piątek
w sali gimnastycznej w Zalesiu!
Prezes UKS „Wierchy” - Agata Ślazyk

18 marca 2014 r. szkołę odwiedzały dzieci z oddziałów
przedszkolnych razem z wychowawcami.
Oprac. M.Cz. i E.B.
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RÓŻNE

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU

Turniej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”

10 marca 2014 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.
Najlepsze wyniki uzyskali:
Grupa I - Szkoła Podstawowa: I miejsce - Maciej Kuziel (Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie), II m - Dorota
Duda (SP w Zalesiu), III m - Dorota
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Gorczowska (SP w Zasadnem).
Do etapu powiatowego awansowali:
Maciej Kuziel i Dorota Duda.
Grupa II - Gimnazjum: I miejsce Karolina Syjud (Gimnazjum w Kamienicy), II m - Ewelina Wierzycka (Gimnazjum w Kamienicy), III m - Monika
Wierzycka (Gimnazjum w Zalesiu).
Do etapu powiatowego awansowały:
Karolina Syjud i Ewelina Wierzycka.
Nagrody i upominki dla uczestników ufundowali: Wójt Gminy Kamienica oraz Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Kamienicy.
S.F.

SPORT
Seminarium

Zostali wicemistrzami powiatu
15 stycznia br. w Zespole Szkół Samorządowych nr
3 w Limanowej odbył się turniej koszykówki szkół
gimnazjalnych, rozegrany w ramach Powiatowej
Gimnazjady.

Udany występ w zawodach zanotowali reprezentujący
naszą gminę kamieniccy gimnazjaliści, którzy wywalczyli wicemistrzostwo powiatu. Drużyna wystąpiła w
składzie: Jakub Cepielik, Łukasz Cepielik, Michał Faron,
Piotr Hudzicki, Michał Podgórni, Jakub Sadowski, Dawid Smajda, Stanisław Wąchała, Marek Wnęk, Krzysztof
Zasadni, Zbigniew Zasadni.

1 lutego br. w hali widowiskowo - sportowej w Łącku odbyło się Międzynarodowe Seminarium Sztuk
Walki, w którym udział wzięli trenujący w łąckim klubie zawodnicy z Gminy Kamienica.

Tematem spotkania był pokaz technik w systemie Jukoshin Ryu Jujitsu oraz Self Defense i street self Defense (samoobrona z wykorzystaniem technik bojowych
COMBAT). Spotkanie prowadzili: Johann Mika - Niemcy, Mirosław Niedbalski - Niemcy, Stanisław Majchrzak
(Polska) i Mariusz Błaszkiewicz (Polska), którzy zaprezentowali pokaz wspaniałej techniki.
W seminarium, zorganizowanym przez Stanisława Majchrzaka, uczestniczyła duża liczba zawodników, m.in.:
z Krynicy, Tych, Rzeszowa, Krakowa, Nowego Brzeska,
Nowego Sącza oraz miejscowi wojownicy z Kamienicy,
Łącka, Zagorzyna, Tylmanowej , Maszkowic, Zabrzeży
i Zbludzy. Niektórzy z uczestników podwyższyli swoje
stopnie w systemie Jujitsu J-R. Po raz pierwszy przeprowadzony został również pokaz KATA (forma z mieczem - samuraja w pełnej zbroi).

Zgrupowanie
W dniach od 8 - 16 lutego br. w Ochotnicy Dolnej
odbyło się zgrupowanie dla zawodników Kyokushin
Budo Kai (Organizacja Kyokushin Budo Kai - Polska).

W zorganizowanym obozie oraz specjalistycznych szkoleniach udział wzięli zawodnicy trenujący na co dzień pod
okiem Stanisława Majchrzaka. Zajęcia prowadzili instruktorzy z Poznania, m.in. Tomasz Olejnik oraz Stanisław
Majchrzak z Łącka .
Gościnnie na jednym ze szkoleń wystąpił instruktor
Aikido - Bartłomiej Oleksy z Nowego Sącza.Była to kolejna wymiana doświadczeń oraz zdobycie dodatkowych
punktów dla wyjeżdżających na zawody i mistrzostwa.
S.F.

Szkółka Piłkarska MUKS „Halny”
zaprasza
W szkółce trenują chłopcy i dziewczęta w wieku 4
-12 lat. Podzieleni są oni na grupy treningowe (wg
roczników).

- I grupa MŁODZICY (roczniki 2001 - 2002)
- II grupa ORLIKI (roczniki 2003 - 2004)
- III grupa ŻAKI (roczniki 2005 - 2006)
- IV grupa JANOSIKI (rocznik 2007 i młodsi)

Do szkółki mogą zapisać się chłopcy i dziewczęta z każdej
wymienionej wyżej grupy wiekowej. Jedynym wymogiem
przystąpienia do pierwszych zajęć jest dobry stan zdrowia
uczestnika (zaświadczenie lekarskie). Zawodnik powinien
posiadać również strój sportowy (koszulka, spodenki, getry, buty piłkarskie (lanki) lub zwykłe tenisówki). W okresie wiosenno - letnim trenujemy na boisku „ORLIK” przy
SP nr 1 w Kamienicy. W okresie zimowym trenujemy na
sali sportowej przy SP nr 1 w Kamienicy.
W ramach zajęć w Szkółce Piłkarskiej oferujemy:
- naukę gry w piłkę nożną u doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów,
- udział w treningach i meczach i profesjonalne treningi,
- udział w turniejach piłkarskich,
- możliwość wyjazdów na obozy sportowe i mecze piłkarskie,
- naukę odpowiedzialności, współpracy z innymi, zasad fair play,
- miłą i przyjazną atmosferę na treningach,
- nowoczesny sprzęt treningowy,
- sprzęt sportowy dostosowany do wieku dzieci.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej klubu: www.mukshalny.kamienica.net.pl oraz na facebooku
MUKS Halny Kamienica. ZAPRASZAMY!
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SPORT
Jeżdżę z głową

Piłkarskie zmagania najmłodszych
W dniach 15 - 23 lutego 2014 r. MUKS Halny przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy zorganizował w hali sportowej w Łącku II Halowy Turniej Piłki Nożnej dla roczników 2001, 2002, 2003
i 2004.

P

rogram Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie realizowany przy współpracy z Urzędem Gminy w Kamienicy „Jeżdżę z głową” dobiegł końca. 24 dzieci z klas III i IV
ze szkół podstawowych z terenu Gminy Kamienica miało możliwość nauczyć się i doskonalić swoje umiejętności
w jeździe na nartach zjazdowych w Ośrodku Narciarskim
Czorsztyn - Ski. Projekt miał na celu przede wszystkim
nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach, wzrost bezpieczeństwa
dzieci poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji, podniesienie ogólnej
sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych. Była
to wspaniała przygoda i zabawa dla dzieci.
J.P.

Już pływam

M

UKS HALNY Kamienica rozpoczął realizację nowego projektu „JUŻ PŁYWAM” - współfinansowanego przez Województwo Małopolskie i Gminę Kamienica.
Projekt ma na celu aktywne i bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci po zakończeniu zajęć lekcyjnych,
dając uczniom kilku szkół podstawowych z naszej gminy
szansę zdobycia umiejętności pływackich.
J.P.

W turnieju startowało 46 drużyn. Drużyny z Kamienicy zaprezentowały się we wszystkich kategoriach wiekowych. Z zawodów na zawody nasi zawodnicy grali coraz lepiej. Rocznik 2001 zajął dziewiąte miejsce, rocznik
2003 - czwarte, rocznik 2002 - drugie, a rocznik 2004
wygrał turniej po pasjonującym meczu w finale z Dunajcem Nowy Sącz.
W najmłodszym roczniku startowało 12 drużyn. Turniej
wygrała drużyna MUKS Halny Kamienica (mimo mocnego osłabienia drużyny), remisując w finale z Orkanem
Niedźwiedź 1:1 i wygrywając z bardzo mocną ekipą Dunajca N. Sącz I 1:0.
Klasyfikacja końcowa turnieju - rocznik 2004

I miejsce - MUKS HALNY KAMIENICA I, II m - DUNAJEC N. SĄCZ I, III m - ORKAN NIEDŹWIEDŹ, IV
m - HARNAŚ TYMBARK, V m - DOBRZANKA DOBRA, VI m – SANDECJA.
Dodatkowe nagrody, puchary i statuetki otrzymali: Mariusz Kutwa - MUKS Halny I (najlepszy zawodnik),
Szczepan Przybytek - Dobrzanka Dobra (najlepszy
bramkarz), Arkadiusz Ziemnik - Dunajec N. Sącz I (król
strzelców), Janusz Piotrowski - MUKS Halny Kamienica (najlepszy trener).
MUKS Halny dziękuje za okazaną pomoc współorganizatorowi turnieju Urzędowi Gminy Kamienica, wójtowi Władysławowi Sadowskiemu, sponsorom oraz wszystkim
zaangażowanym przy organizacji i przebiegu turnieju.
J.P.
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HALNY - NAJLEPSZY W POWIECIE I WOJEWÓDZTWIE

Wielki finał

Finał powiatowy

16 marca 2014 r. w Limanowej odbył się finał powiatowego turnieju popularnych rozgrywek dla dzieci „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii U-10, którego
organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, a głównym
sponsorem firma Tymbark.
Młodzi zawodnicy MUKS Halny z Kamienicy, prowadzeni przez trenera Janusza Piotrowskiego, w składzie: H.
Gurgul, M. Kutwa, D. Faltyn, A. Sikora, K. Czepielik, J. Ligęza, M. Czech, K. Potoniec - okazali się najlepsi, uzyskując
awans do finału wojewódzkiego. W turnieju startowało 11
drużyn, spośród których MUKS Halny Kamienica pokonał kolejno:M. Limanowa4:1, SP Tymbark 2:0, Żaki Dobra
1:0, Jodłownik (SP Szyk) 5:0 i SP Mordarka3:0. Najlepszym
bramkarzem turnieju został Hubert Gurgul - MUKS Halny Kamienica.
Finał wojewódzki

Etap wojewódzki rozegrano na obiektach sportowych
Centrum Rozwoju Com - Com Zone w Krakowie - Nowej
Hucie. W kategorii chłopców w turnieju udział wzięło 20
drużyn reprezentujących poszczególne powiaty małopolski. Ogromnym sukcesem zakończył się udział w turnieju
drużyny piłkarskiej chłopców Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Halny” z Kamienicy, która reprezentowała powiat limanowski w składzie: Hubert Gurgul, Mateusz Czech, Jakub Ligęza, Andrzej Sikora, Mariusz
Kutwa, Kacper Czepielik, Dominik Faltyn. Trenerem jest
Janusz Piotrowski. Ekipa z Kamienica wsparta była zawodnikami szkółki piłkarskiej Harnasie: Patryk Sporek, Kamil
Śliwa, Wojciech Urbański, Michał Palacz, Szczepan Dziadoń. Trener - Jarosław Majeran.
Drużyna po bardzo dobrej grze w rozgrywkach elimina-

cyjnych pokonała UKS
„Tr ó j kę”
Myśle n ice
6:0 (bramki:
Mariusz Kutwa - 2, Kamil Śliwa,
Andrzej Sikora, Wojciech
Urbański,
Kamil Stworek) orazSP
Roczyny
1: 0 (br a mka: Wojciech
U r b a ń s k i) ,
w ćwierćf inale TENHOK Brzezna 1:0
(bramka: Mariusz Kutwa), w półfinale SP Roczyny 3:0
bramki: (Wojciech Urbański, Mariusz Kutwa - 2) oraz w finale MUKS Dunajec Nowy Sącz 2:0 (bramki: Wojciech
Urbański, Mariusz Kutwa). Zdobywając 1 miejsce w turnieju zyskali prawo udziału w finale ogólnopolskim, który
rozegrany zostanie 30 kwietnia na stadionie Narodowym
w Warszawie. Drużyna w gronie najlepszych 16 drużyn
reprezentujących poszczególne województwa walczyć będzie o tytuł Mistrza Polski. Z drużyną na turniej do Krakowa przyjechała spora grupa rodziców niezwykle gorąco
dopingując drużynę podczas turnieju. Okazały Puchar dla
drużyny MUKS Halny Kamienica wręczyłbyły kapitan reprezentacji Polski Maciej Żurawski oraz Wiceprezes MZPN
Jerzy Kowalski.
S.F.
styczeń - marzec 2014 Gorczańskie Wieści 29

Relaks  Krzyżówka nr 97

Poziomo: 3) śniadanie lub kolacja, 7)
pęcherz po oparzeniu, 8) właściciel
statku, 9) kłopot, zmartwienie lub układ
zębów obydwu szczęk, 10) słodki cukierek owocowy, 11) burda awantura,
13) wolnocłowa lub zdemilitaryzowana,
16) większa od tercji, 18) snop światła,
19) część spadochronu, 20) obszar poniżej 300 m n.p.m. 21) wafel, 22) wiejski pies podwórzowy, 24) zawstydzenie,
zakłopotanie, 27) ziemny na korcie, 29)
kwadratowe kluski z kapustą, 30) krecia robota, 31) splot traw z ziemią, 32)
ignorant - wiedzę ma za nic, 33) utwory
uznanych autorów.
Pionowo: 1) codzienne prace gospodarskie, 2) dawna karczma, 3) płynny
składnik krwi, 4) Jumbo Jet, 5) reperowanie ubrania, 6) tumany pyłu unoszące się w powietrzu, 12) nadwozie
samochodu, 13) kobieta przechwalająca się swoją wiedzą, 14) sprawowanie
władzy, 15) wywijanie nogami, 17) ….
wody w 100 0 C, 23) boczne w samochodzie, 24) przez niego do serca mężczyzny, 25) otwory zewnętrzne nosa, 26)
w Tartarze napełniały dziurawą beczkę wodą noszoną w sitach, 27) albańska
stolica, 28) glista lub włosień.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do
31, utworzą rozwiązanie, które prosimy
nadesłać do 16 maja 2014 r. na adres
GOK w Kamienicy. Wśród tych, którzy
nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.
Za rozwiązanie krzyżówki nr 96, której hasło
brzmi: „Frasunek zdrowia rabunek” nagrody
ufundowane przez Starostę Powiatu Limanowskiego - Jana Puchałę wylosowali: Maria
Majchrzak - Zbludza, Karolina Syjud - Zasadne, Kinga Kuta - Kamienica. Nagrody do
odebrania w GOK Kamienica.

HASŁO:
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UCZESTNICY gminnych konkursów
Konkurs Plastyczny

Konkurs Gorczańskie Bajania

Konkurs Młodzież Zapobiega Pożarom
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ZATRZYMANE W OBIEKTYWIE

Uroczystość wręczenia Nagrody Specjalnej Ministra Kultury artyście ludowemu – Mieczysławowi Franczykowi ze Zbludzy

