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Z samorządu

Zbliża się koniec wakacji, powoli przygotowujemy się do jesieni, a w naszej gminie realizuje się 
jeszcze kilka ważnych inwestycji. Do ważniejszych, przewidzianych na ten rok, należy budowa 
boiska sportowo - rekreacyjnego przy SP2. 

Od 1 września tego roku dzieci i młodzież z Kamienicy Dolnej będą już mogły grać na swoim 
boisku. Do dyspozycji mają boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne do siatkówki, piłki ręcznej i 
koszykówki. Ważną inwestycją była budowa I etapu wodociągu gminnego od rynku do Kamieni-
cy Dolnej oraz w Szczawie - od domów wczasowych do osiedla Zawory. Inwestycja jest zakończo-
na i odebrana. Trwają przygotowania do uruchomienia wodociągu, aby od września pojawiła się 
woda w pierwszych przyłączonych domach. Obecnie trwają też prace projektowe nad kolejnymi 
odcinkami wodociągu. 

W sierpniu br. oddano do użytku budynek przy stadionie Zalesianka w Zalesiu, który oprócz 
funkcji zaplecza dla klubu z Zalesia będzie służył wybudowanym trasom narciarskim. Gmina otrzy-
mała 50 kompletów nart biegowych i rowerów, tak że obecnie można z nich korzystać i jeździć po 
przygotowanych trasach. Jedna trasa ma długość 5 km (początek przy stadionie w Zalesiu), druga 
o długości 25 km biegnie wokół Mogielicy. To zadanie było realizowane z powiatem limanowskim 
i gminami Słopnice oraz Dobra. Z innych zadań przewidzianych na ten rok to modernizacja kilku 
odcinków dróg, w tym droga Polanki i Sprzyczka w Szczawie (dł 1,5 km), droga Sopaty - 200 m, 
droga Rusnaki, Wójciaki w Kamienicy - 200 m, droga Kosarzyska - 230 m oraz droga do stadionu 
Zalesianka w Zalesiu - 300 m. kolejne zadania to modernizacja budynku OSP w Szczawie, na któ-
rą gmina otrzymała blisko 40 tys. zł z programu „Małopolskie remizy”, i remont budynku OSP w 
Zbludzy. Zakończono zasadniczy etap inwestycji związany z montażem solarów na 450 budynkach 
mieszkalnych. Gmina Kamienica czeka na zatwierdzenie uzupełnienia do tego programu, wyni-
kającego z oszczędności przetargowych i zatwierdzenia listy dodatkowej dla ok. 190 budynków 
mieszkalnych. Jest to wspaniały program, choć trzeba podkreślić, że gmina nie otrzymała jeszcze 
zwrotu blisko 4 mln zł z tego programu i do dziś zmuszona była zaciągnąć linię kredytowa w wy-
sokości 2 mln zł, więc ponosi znaczne koszty z tego tytułu. Mam nadzieję, że w końcu płatności 
za zrealizowaną inwestycję otrzymamy, aby poprawić płynność finansową naszej gminy. Wśród 
innych zadań przewidzianych na ten rok znajduje się budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 
wojewódzkiej na „Końcu Wsi” w Kamienicy Dolnej, budowa hali ciśnieniowej na boisku „Orlik” w 
Kamienicy oraz budowa boiska sportowo - rekreacyjnego przy SP w Zasadnem. To zadanie rozpi-
sane jest na dwa lata budżetowe i ma być zakończone do 30 czerwca 2015 r. Należy wspomnieć, 
że po ulewach z maja 2014 r. w naszej gminie uległa zniszczeniu droga Zawodzie w Kamienicy 
Dolnej, kanalizacja przy osiedlu Bulandy w Szczawie, kilka mostków i przepustów, a także dróg 
osiedlowych. Straty zweryfikowano przez Komisję Wojewódzką na 1,5 mln zł. W związku z ponie-
sionymi szkodami wystąpiliśmy do Wojewody Małopolskiego o dotację na 0,5 mln zł - otrzymując 
tylko 90 tys. zł. Dodatkowo gmina wystąpiła do RZGW w Krakowie o wykonanie pilnych regulacji 
i zabezpieczeń rzeki Kamienicy oraz potoku Zbludza i Zasadne na kilkunastu odcinkach. RZGW w 
Krakowie, ze względu na brak środków finansowych, zrealizuje w tym roku prace na tylko 2 - 3 
odcinkach. Jeżeli nie otrzymamy więcej środków finansowych od naszego rządu, będziemy musie-
li w ramach własnych środków odbudować zniszczoną infrastrukturę. Dobrze, że naszą gminę nie 
dotknęły kataklizmy w takim wymiarze jak gminy sąsiednie, chociażby Kasinkę w gminie Msza-
na Dolna. Są zapewnienia, że środki finansowe dla gmin dotkniętych przez ulewne deszcze będą 
przekazywane w przyszłym roku. 

Ogólnie można stwierdzić, że w ostatnich latach zrealizowano wiele potrzebnych inwestycji. 
Gmina jest w dobrej sytuacji finansowej, praktycznie bez zadłużenia, nie licząc przejściowej linii 
kredytowej na sfinansowanie montażu solarów, mamy jednak zapewnienie o zwrocie tych pienię-
dzy. Przygotowujemy się do kolejnych programów unijnych na lata 2014 - 2020, choć jeszcze za 
poprzedni okres oczekujemy środków finansowych z programów UE na kilka zadań, w tym boisko 
sportowo - rekreacyjne w Zasadnem, uzupełnienie kanalizacji, remont kortu tenisowego w Zblu-
dzy, remont świetlic w OSP Zbludza i w Kamienicy.

Władysław Sadowski - wójt gminy
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czyn legionowy w latach 1914-1915 
na terenie gminy Kamienica (cz. 1) 

Hej strzelcy wraz, nad nami orzeł Biały,
a przeciw nam śmiertelny stoi wróg.
Władysław Ludwik anczyc

Fragment kroniki szkoły w Zalesiu z opisem sytuacji z początku grudnia 1914 r.

W bieżącym roku mija 100. rocz-
nica wybuchu I wojny światowej 
i powstania Legionów Józefa Pił-
sudskiego oraz słynnej bitwy li-
manowskiej. Wydarzenia te, wraz 
z epizodem limanowskim, weszły 
do podręczników historii, z  któ-
rych uczy się młodzież polska czy 
studenci kierunków humanistycz-
nych. Kampania limanowska roz-
grywająca się także na terenie 
obecnej Gminy Kamienicy, o czym 
często się zapomina, a także po-
byt Józefa Piłsudskiego w Kamie-
nicy, do tej pory nie doczekały się 
monograficznego opracowania.

Z pewnością, na przeszkodzie stał ni-
welowany świadomie patriotyzm w ca-
łym okresie PRL-u, przez system ko-
munistyczny, w  tym także miłość do 
małych ojczyzn. Proces ten rozpoczynał 
się od najmłodszych lat szkolnych, a po-
tem przez edukację licealną, działalność 
TPPR i ZSMP ugruntowywano w mło-
dzieży niechęć do poznawania prze-
szłości sprzed 1939 r. W okresie III RP, 
ciągle zmieniające się programy histo-
rii, liczne reformy realizowane na „ży-
wym organizmie” spowodowały i powo-
dują ogromne spustoszenie umysłowe 

młodego pokolenia w  kwestiach nie 
tylko patriotycznych, ale i podstawo-
wej faktografii z dziejów Polski od X 
do XX wieku. Niniejszy cykl artykułów 
ma na celu przekazanie minimum nie-
zbędnej wiedzy każdemu mieszkańco-
wi Gminy Kamienicy lub wczasowiczo-
wi wypoczywającemu wśród Gorców 
i Beskidu Wyspowego, który zastanawia 
się gdzieś w głębi swego serca czy Ka-
mienica ma coś wspólnego z Legiona-
mi Józefa Piłsudskiego? Czy wydarzenia 
sprzed stu lat powinny być obchodzone 
na tym terenie?

Początki ruchu niepodległościowego, 
z którego wyłoniły się Legiony, na któ-
rych czele stanął przyszły Marszałek J. 
Piłsudski, sięgają tradycji niepodległo-
ściowej XIX wieku, a w sensie organi-
zacyjnym początku XX wieku, tj. ruchu 
strzeleckiego. 

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że 
tak jak nie da się zrozumieć końca ko-
munizmu bez znajomości pontyfikatu 
Jana Pawła II, tak też nie da się ogar-
nąć polskiej drogi do niepodległości bez 
przypomnienia roli ruchu strzeleckie-
go. W końcu pierwszej dekady XX wie-
ku nastąpiła bowiem wydatna aktywi-
zacja środowisk niepodległościowych. 
Ich niekwestionowanym przywódcą 

był Józef Piłsudski. Galicja ciesząca się 
dużą autonomią miała odegrać rolę Pol-
skiego Piemontu.

W roku 1908 powstał Związek Wal-
ki Czynnej (ZWC), który miał przygo-
tować kadry dla przyszłego powstania. 
W oparciu o ZWC tworzono w Gali-
cji legalne organizacje paramilitarne - 
Strzelec i Związek Strzelecki. Pod pa-
rasolem tych organizacji powstawały 
konspiracyjne szkoły oficerskie i pod-
oficerskie, odbywały się ćwiczenia 
z bronią, zajęcia z taktyki, wykłady na 
tematy historyczne (Powstanie Stycz-
niowe, Listopadowe, Kościuszkowskie-
go, bitwa pod Wiedniem czy Grunwal-
dem, itp.).

W  celu gromadzenia pieniędzy na 
zakup broni, amunicji i umundurowa-
nia powołano Polski Skarb Wojskowy. 
W roku 1912 powstała Tymczasowa Ko-
misja Skonfederowanych Stronnictw 
Niepodległościowych (TKSSN), której 
podporządkowały się organizacje strze-
leckie. Tak szeroka działalność politycz-
no-wojskowa nie byłaby możliwa bez 
współpracy z cesarsko-królewską [c.k.] 
armią austriacką. W zamian za instruk-
torów i broń Austriacy liczyli na infor-
macje wywiadowcze dotyczące sił ro-
syjskich w Królestwie Polskim. Oprócz 

WcZORaJ KaMienicy

Wczoraj i dziś kamienicy
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Józef Piłsudski (1867-1935)

związków strzeleckich działały ponadto w Galicji: Drużyny 
Bartoszowe, Drużyny Podhalańskie, organizacje gimnastycz-
ne Sokoła oraz Drużyny Skautowe.

Polskie organizacje wojskowo-niepodległościowe liczyły na 
początku 1914 roku około 22 tysiące członków. W zbliżającej 
się wojnie, polscy niepodległościowcy zdecydowali oprzeć 
się na Austrii, gdyż była najmniej niebezpiecznym zaborcą.

Według koncepcji Piłsudskiego polska siła zbrojna miała 
samodzielnie ruszyć do walki z Rosją. Dywersja na tyłach 
wojsk rosyjskich była na rękę sztabowi c.k. armii, dlatego też 
2 sierpnia 1914 roku wyraził on zgodę na wkroczenie Strzel-
ców do Królestwa. Trzeba jednak podkreślić, że Strzelcy byli 
ledwie tolerowani przez komendę wojskową austriacką.

Piłsudski sądził, że Rosjanie opuszczą lewy brzeg Wisły, 
co ułatwiłoby zajęcie Warszawy. Wejście oddziałów do Kró-
lestwa – pisał przed laty Janusz Pajewski – miało w przeko-
naniu Piłsudskiego wznowić rok 1863 i 1905. Strzelcy wraz 
z królewiackimi powstańcami opanowaliby część Królestwa, 
gdzie można by organizować wojsko i przygotować kadry 
władz politycznych. Niewielka nawet część Kongresówki po-
zostając pod władzą Piłsudskiego musiałaby dać mu silną po-
zycję, zarówno wobec społeczeństwa polskiego, jak też wo-
bec zaborców.

Plany te zawiodły, ponieważ Rosjanie pozostawili w Kró-
lestwie duże siły, natomiast Austriacy nie zgodzili się na 
wkroczenie Strzelców do Zagłębia Dąbrowskiego, tylko na 
Kielecczyznę. Była to duża różnica. Zagłębie było bastionem 
wpływów PPS, czego nie da się powiedzieć o wiejskiej i ma-
łomiasteczkowej Kielecczyźnie.

Niezależnie od tego, Piłsudski 30 lipca zarządził mobiliza-
cję Strzelców i ich koncentrację w Krakowie. Józef Piłsudski 
przez cały czas od zamachu w Sarajewie, nie zaniedbywała 
działalności politycznej. Chciał bowiem wyjść spod kurateli 
austriackiej i uniezależnić się od TKSSN. Dla osiągnięcia tego 
zamierzenia posłużył się mistyfikacją. Ogłosił, że 3 sierpnia 
1914 roku w Warszawie powstał Rząd Narodowy: 

Polacy! W Warszawie utworzył się Rząd Narodowy.
Obowiązkiem wszystkich Polaków jest skupić się soli-
darnie pod jego władzą.
Komendantem polskich sił wojskowych mianowany zo-
stał ob. Józef Piłsudski,
którego rozporządzeniom wszyscy ulegać winni. 

Odezwa posiadała pieczęć Rządu Narodowego, co było na-
wiązaniem do mocy pieczęci „Rządu Tajemnego” z roku 1863. 
Odezwę tę, jak i odezwy do poborowych w liczbie kilkunastu 
tysięcy egzemplarzy mieli zawieźć za kordon Zofia Zawiszan-
ka i Leon Kozłowski. 

Sytuacja, którą mieli zastać strzelcy w Królestwie nie była 
łatwa. Niemiecki pogrom Kalisza, wybuch prorosyjskiego en-
tuzjazmu ludności Warszawy po odezwie księcia Mikołaja 
Mikołajewicza, to wszystko nie tworzyło dobrej atmosfery dla 
formalnych sojuszników Austrii, jakimi byli Strzelcy. 

W celu dokonania rozpoznania na linii Miechów-Jędrzejów, 
Piłsudski, wysłał 2 sierpnia, a więc trzy dni przed oficjalnym 
wypowiedzeniem wojny, patrol ułanów.

W jego skład wchodzili: Władysław Prażmowski „Belina”, 
Janusz Głuchowski „Janusz”, Antoni Jabłoński „Zdzisław”, 
Zygmunt Karwacki „Bończa”, Stefan Kulesza „Hanka”, Stani-
sław Skotnicki „Grzmot”, Ludwik Skrzyński „Kmicic”.

Był to patrol konno - pieszy, bo niósł siodła na plecach „wy-
szli pieszo, powrócili na koniach” pisał po wielu latach od tych 

wydarzeń Juliusz Kaden Bandrowski w artykule „Ukochany 
oficer wodza” z roku 1937. Patrol miał rozeznać teren, rozbić 
rosyjski punkt mobilizacyjny w Jędrzejowie i oczywiście po-
wrócić na koniach, jak przystało na kawalerzystów.

Była to operacja ryzykowna, Kazimierz Sosnkowski ostrze-
gał ich, że szanse iż wrócą żywi są niewielkie. Dlatego był to 
oddział złożony z ochotników. O czwartej rano zatrzymali się 
w domu Zawiszanki w Goszycach, zjedli posiłek, otrzymali 
dwa zaprzęgi i polnymi drogami pojechali na Jędrzejów. Jecha-
li rozpuszczając wieści, że są awangardą wielkiego oddziału. 
Po uzyskaniu tych informacji Rosjanie opuścili miasto. W ten 
sposób Strzelcy uratowali polskich chłopów przed wcieleniem 
do carskiego wojska.

Gdy w drodze powrotnej do Krakowa przejeżdżali przez 
Prandocin, miejscowy proboszcz ks. Romuald Wiadrow-
ski udzielił im błogosławieństwa Do symbolu urasta fakt, iż 
w młodości Wiadrowski brał udział w powstaniu styczniowym. 
Przechodząc obok Słomnik musieli zachować ostrożność, gdyż 
wcześniej stacjonowała tam brygada straży granicznej, która 
jak się okazało, rankiem została wycofana. W Skrzeszowicach 
do siódemki Beliny, dołączył Edward Kleszczyński „Dzik”. 
Zaopatrzeni w konie wrócili do Krakowa w poczuciu dobrze 
wypełnionego obowiązku. Tylko „Janusz” był niepocieszony. 
Bomba, którą wiózł na bryczce nie została użyta.
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Raduje się serce raduje się dusza,
Gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza
Tadeusz Ostrowski

Dnia 3 sierpnia na krakowskich 
Błoniach miało miejsce historycz-
ne wydarzenie. W obecności „Strzel-
ców” i „Drużyniaków” Józef Piłsudski 
powiedział:

Żołnierze! Spotkał was ten zaszczyt nie-
zmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa 
i  przestąpicie granice rosyjskiego zaboru, 
jako czołowa kolumna Wojska Polskiego 
idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. 
Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie nazna-
czam szarż, każę tylko doświadczeńszym 
wśród was, pełnić funkcje dowódców. Szarże 
uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zo-
stać oficerem, jak również każdy oficer może 
zejść do szeregowców, czego by nie było. Pa-
trzę na was jak na kadry z których rozwinąć 
się ma przyszła armia polskai pozdrawiam 
was jako pierwszą kompanię kadrową.

Po tych słowach wymienili się orzeł-
kami z komendantem oddziału „Dru-
żyniaków” Stanisławem Burchardt 
Bukackim Pierwsza kompania kadro-
wa wyruszyła do Królestwa 6 sierp-
nia 1914 roku. W jej skład wchodziło 
144 piechurów pod dowództwem po-
rucznika Tadeusza Kasprzyckiego i 8 
ułanów Beliny. Kompania miała jedno-
lite umundurowanie i uzbrojenie. Ka-
rabiny typu Manlicher, siwe mundury, 
koce, tornistry, chlebaki i łopatki a na-
wet indywidualne opatrunki i rezerwo-
we porcje. Wyposażenie żołnierzy zo-
stało zakupione z  funduszu Polskiego 
Skarbu Wojskowego.

Punktem docelowym marszu były 
Kielce. Strzelcy mieli do niego dotrzeć 
idąc przez Słomniki, Miechów, Książ 
Wielki i Jędrzejów. Wspominał to póź-
niej Marian Romocki:

Był to dla mnie niezapomniany moment 
na całe życie. Tłumy nas odprowadzające 
dławiły w sobie radość i płacz. Pewni siebie 
szliśmy w nieznane...

Wtórował mu pisarz i poeta Gustaw 
Daniłowski:

Z uczuciem podniosłej dumy przekraczali-
śmy kordon. Z niedającą się określić radością, 
pieśnią na ustach i werndlem w ręku wraca-
my po latach w otwarty bój.

Granicę rosyjską przekroczyli o go-
dzinie 9.45. Po drodze obalali słupy 
graniczne i niszczyli napisy rosyjskie. 
W Michałowicach zarządzono postój 
przeznaczony na odpoczynek i spoży-
cie posiłku. W drodze do Słomnik do-
szło do potyczki z dwoma strażnika-
mi rosyjskimi. Była ofiara śmiertelna. 

Jako ubezpieczenie szedł pluton pierw-
szy „Kazimierza Piątka Herwina”. Póź-
nym popołudniem Strzelcy z pieśnią 
na ustach wkroczyli do Słomnik i zo-
stali zakwaterowani w budynku szkoły. 
Zarząd miasta przygotował im kwate-
ry w domach straży ogniowej i szkoły 
miejskiej oraz kolację z chleba, wędli-
ny i herbaty. Na granicach miasta wy-
stawiono posterunki i wysłano wywia-
dowców cywilnych w  trzech rożnych 
kierunkach. Zgłosiło się kilkanaście 
osób z ofertą pomocy. Reszta przyjęła 
postawę bierną. Tak było w zasadzie aż 
do Kielc. Kampania kielecka nie odnio-
sła zamierzonych przez Piłsudskiego 
efektów, niemniej rozpoczęte działa-
nia militarne Rosji uzmysłowiły szta-
bowi austriackiemu, że ochotnicy spod 
skrzydeł Piłsudskiego będą przydatni 
na innym teatrze tej wojny. Niebawem, 
po krótkich sukcesach Austrii w Lu-
belskiem i Galicji, ruszył „walec” car-
skiej armii, złożonej z olbrzymich mas 
ludzi jednak o dość słabym wyszkole-
niu. Austria i walczące u jej boku żoł-
nierze Piłsudskiego wycofywali się na 
zachód. Widmo wojny zbliżało się do 
nieuchronnie Kamienicy: Przemyśl, 
Krosno, Gorlice, Nowy Sącz, Muszy-
na, i wiele innych osad zajmowanych 
przez rosyjskie wojska znaczyły obszar 
opanowywany przez wroga. Marzenia 
o  szybkiej wojnie, która zakończy się 
przed Wigilią 1914 r. prysły bezpow-
rotnie. Szlak pobytu rosyjskich wojsk 
wszędzie znaczyły rabunki, grabieże, 
gwałty i  niszczenie wszystkiego co 
można kojarzyć z  „Lachami”. Gdzie 
niegdzie uaktywniły się prorosyjskie 
nastroje (część społeczności łemkow-
skiej, żydowskiej, sympatycy endecji). 

W  Limanowej i  całym powiecie 
władze ewakuowały się w  kierunku 
Suchej i  Wadowic. Sztab wojsk au-
striackich, przerzucał pod Myślenice, 
Mszanę Dolną, Nowy Targ posiłki, aby 
za wszelką cenę powstrzymać wroga 
w Beskidach i na Pogórzu Wielickim. 
Rosjanie rozciągnęli swoje linie za-
opatrzeniowe, czołówki ich przednich 
straży dochodziły do Wieliczki i osią-
gały Łapanów, Gdów, Nowe Rybie, Li-
manową, Młyńczyska, Łącko a nawet 
dokonywały zwiadów pod Tylmano-
wą. Wszystko tylko po to, aby dolina-
mi rzek, przełęczami, wąskimi drogami 
prowadzącymi zboczami gór, pokony-
wać masywy górskie, na których tracili 
coraz więcej ludzi i szybko zająć Nowy 
Targ, który otwierał by drogę przez 
Orawę na Żylinę, Bratysławę i Wiedeń. 

W   s z ko l e  w   Z a l e s iu  w r a z 

z napływającymi coraz bardziej nie-
pokojącymi informacjami z linii fron-
tu przerwano naukę, nauczyciel Ste-
fan Boroki ewakuował się do Białej 
krakowskiej, a  budynek szkolny nie-
bawem zajęli Legioniści Piłsudskiego. 
Ich pobyt był krótkotrwały, przerzu-
ceni pod Łososinę, a  ich miejsce za-
jęli Węgrzy, walczący bardzo dziel-
nie i ofiarnie podczas całej kampanii 
łapanowsko-limanowskiej.

Limanowa na przełomie XI/XII 
1914 r. doświadczyła niszczycielskiej 
siły wroga i przechodziła z rąk do rąk. 
Ludność w  większości zachowywała 
się godnie, ale zdarzały się także mo-
menty zdrady wśród zwyczajnych chło-
pów czy wójtów w niektórych wsiach 
Limanowszczyzny (np. Sechna, Kro-
sna). Były to jednak na szczęście przy-
padki odosobnione, a zwolennicy cara 
po klęsce Rosjan pod Limanową byli 
przykładnie karani, a nawet zdarzały 
się samosądy.

Rosjanie opanowawszy w początku 
grudnia 1914 r. wieś Młyńczyska, ude-
rzyli przez Ostrą na dolinę Potoku Za-
lesiańskiego, zajmując Zalesie. Wkro-
czywszy do szkoły, zdemolowali ją, 
niszcząc książki szkolne, i całe wypo-
sażenie. Oto, jak opisuje te wydarzenia 
szkolna kronika (zachowana oryginal-
na pisownia):

„Szkołę zamieszkali żołnierze, najpierw 
Legioniści, a  potem żołnierze węgierscy. 
Podczas inwazyi rosyjskiej zamieszkali szko-
łę Moskale, odwieczni wrogowie oświaty pol-
skiej [podkr.-PS]. W  tym czasie poginęło 
wiele książek, a szczególnie zniszczeniu ule-
gły książki szkolne. Nieprzyjaciele otworzyli 
szafę szkolną i darli wszystko, co im pod rękę 
wpadło. Gdy nareście wroga odparto i miesz-
kańcy Zalesia weszli do izby szkolnej, zoba-
czyli na środku całą stertę podartych książek 
i papierów. Piece były porozbijane i w ogóle 
cały budynek tak zniszczony, że niemożliwy 
był do użytku.”

Pobyt Rosjan w Zalesiu był krótki, 
ale dotkliwy dla ludzi. Rabunki i gwał-
ty były na porządku dziennym. Na 
szczęście postawa mieszkańców była 
zdecydowanie wroga i  Moskale nie 
znając terenu i nie dysponując mapa-
mi nie wykorzystali sytuacji i nie podą-
żyli w kierunku Mogielicy na Mszanę 
Dolną, co mogło skończyć się tragicz-
nie dla legionistów pod Łososiną, Tym-
barkiem czy Dobrą.

Przemysław Stanko 

WcZORaJ KaMienicy
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8 czerwca 2014 r. odbyły się obchody 410 - lecia Zasadnego, które zostały uroczyście zainaugurowane 
Mszą św. odprawioną w Kościele bł. Karoliny Kózka w Zasadnem.

Po jej zakończeniu zaproszeni goście i mieszkańcy w 
korowodzie udali się do miejsca głównych uroczystości 
- na Wierch Młynne, gdzie oficjalnego otwarcia doko-
nał wójt gminy Kamienica - dr Władysław Sadowski. 
Następnie licznie przybyłych gości w imieniu organi-
zatorów powitała Agata Zięba - sołtys Zasadnego. W 
jubileuszu uczestniczyli m. in.: poseł - Wiesław Jan-
czyk, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego - 
Grzegorz Biedroń, starosta powiatu limanowskiego 
- Jan Puchała, sekretarz powiatu - Andrzej Matlęga, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Wojciech Wło-
darczyk, członkowie zarządu powiatu - Mieczysław 
Uryga i Jan Więcek, radni powiatu - Jolanta Grze-
gorzek, Mieczysław Kuziel, Jacenty Musiał, Grze-
gorz Dziadoń, dyrektor Szpitala Powiatowego w Li-
manowej - Marcin Radzięta, dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg w Limanowej - Marek Urbański, na-
czelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Limanowej - pod-

insp. Mieczysław Wojtas, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu 
Drogowego KPP w Limanowej - asp. sztab. Piotr Doll, kierownik Posterunku Policji w Kamienicy - asp. Krzysz-

tof Pach, proboszcz kamienickiej parafii - ks. Jan Betlej, rezydent kamienickiej parafii - ks. prałat Kazimierz Pach, rad-
ni gminy Kamienica z przewodniczącym Stefanem Kuchnią.

Po oficjalnej części na scenie wystąpili: Dziecięcy Zespół Regionalny „Zasadnioki”, Orkiestra Dęta im. św. Floriana 
ze Szczawy, muzykanci OCHOTNICKA CHAŁTURA, KGW z Zasadnego z programem artystycznym pt. „Rychtowa-
nie do wiosny”, Kapela „Cyrwone Korole” z Kamienicy oraz Kapela Kotlicek z Grywałdu.Na zakończenie obchodów 
odbyła się zabawa taneczna z Kapelą Byszczoniec z Zasadnego. 

Ponadto mieszkańcy i goście mogli liczyć na pyszne kulinaria, serwowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z naszej 
gminy. Dzieci mogły szaleć na dmuchanych zjeżdżalniach, skosztować darmowej waty cukrowej i popcornu. Podczas 
uroczystości miała też miejsce prezentacja albumu ks. Józefa Kurzei, pochodzącego z Zasadnego - budowniczego ko-
ścioła w Mistrzejowicach. S.F.

Obchody 410 - lecia Zasadnego

WcZORaJ i dZiŚ KaMienicy

dziś i jutro kamienicy
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10 maja br. w Szczawie odbyły 
się gminne obchody „Dnia Stra-
żaka”, na które przybyli przed-
stawiciele wszystkich jedno-
stek OSP z Gminy Kamienica.

Święto strażaków rozpoczęła Msza 
św., którą sprawował ks. Łukasz Kita 
- gminny kapelan strażaków.

Po nabożeństwie strażacy prze-
maszerowali na plac przy Remizie 
OSP, gdzie odbyła się dalsza część 
obchodów, połączona z wręczeniem 
odznaczeń i medali wyróżniającym 
się w pracy społecznej strażakom.

W uroczystościach udział wzię-
li m.in. przedstawiciele samorządu 
gminy: wójt - Władysław Sadowski 
i przewodniczący Rady Gminy - Ste-
fan Kuchnia, przedstawiciel Komen-
dy Powiatowej PSP w  Limanowej 
- kpt. Marcin Kulig oraz Prezes Za-
rządu Gminnego Związku OSP - Eu-
geniusz Rutka.

Obchody uświetniła Orkiestra 
Dęta im. św. Floriana ze Szczawy.

S.F.

Święto strażaków

WcZORaJ i dZiŚ KaMienicy
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Doroczne Dni Gorczańskie są okazją do wyróżnienia i nagrodzenia osób zasłużonych dla naszej lokalnej 
społeczności. W tym roku były to nagrody Wójta Gminy Kamienica dr Władysława Sadowskiego w postaci 
specjalnie wykonanej statuetki oraz wyróżnienie od samorządu Gminy Kamienica dla pana inżyniera Józefa 
Fajto od 1966 do 1979 r. dyrektora Zakładu Przemysłu Drzewnego w Kamienicy. Poniżej krótka prezentacja 
nagrodzonych osób, pomijam tu osobę pana Fajto, gdyż w obecnym numerze naszej gazety dokonano jego 
szerszej prezentacji w postaci rozmowy, którą prezentujemy na stronach 14-15 naszej gazety. 

Pani Anna Wierzycka

Od 25 lat pełni funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiej-
skich w  Zalesiu. Aktywnie promuje Gminę Kamienica przez 
udział w licznych, konkursach kulturalnych i kulinarnych - przy-
kład dobrej gospodyni. Jest mamą 10 - ciorga dzieci i babcią 27 
wnuków.

Pan Stefan Kuchnia 

Jest radnym gminy Kamienica od 16 lat, przewodniczy Radzie Gmi-
ny 3 kadencję. Jest zaangażowany w wiele przedsięwzięć na terenie 
gminy Kamienica. Był inicjatorem i pomysłodawcą wielu inwestycji 
Udziela się społecznie w licznych pracach związanych z rozwojem 
gminy. Jest osobą, która ma duży wpływ na łagodzenie wszelkich 
konfliktów w Radzie Gminy i lokalnej społeczności.

Pan Michał Mikołajczyk 

Od 16 lat jest sołtysem w Sołectwie Kamienica Dolna oraz drugą 
kadencje wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Jest bardzo zaanga-
żowany w wiele przedsięwzięć w gminie Kamienica, szczególnie 
w budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów, pomagając spo-
łecznie przy projektowaniu sieci. Aktywnie uczestniczy we wszel-
kich działaniach podnoszących standard życia mieszkańców naszej 
gminy

Pan Mieczysław Franczyk 

Od 45 lat członek Zespołu Regionalnego „Gorce” z Kamienicy. Jest 
bardzo zaangażowany w działalność kulturalną Gminy Kamienica - 
przykład postawy wiernej tradycji ojców. Promuje gminę przez udział 
w konkursach i przeglądach na szczeblu regionalnym i ogólnopol-
skim których jest wielokrotnym laureatem. Z zamiłowania pszcze-
larz, muzyk, śpiewak i tancerz

M. Marek

nagrody i wyróżnienia
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gminne zawody strażaków
W niedzielę 22 czerwca na stadio-
nie sportowym w LKS Gorce w Ka-
mienicy odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo - Pożarnicze. Rywaliza-
cja toczyła się wśród Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych oraz 
w gronie seniorów.

Drużyny rywalizowały ze sobą 
w dwóch konkurencjach: sztafecie po-
żarniczej z przeszkodami oraz ćwicze-
niach bojowych. Ostatecznie w turnie-
jowej rywalizacji najlepszymi okazali 
się reprezentanci jednostek ze Szczawy 
- seniorzy i Kamienicy - MDP (chłopcy). 

Wśród kobiet w  zawodach udział 
wzięła drużyna z OSP ze Szczawy. Pu-
chary i nagrody uczestnikom zawodów 
wręczyli: wójt gminy - dr Władysław Sa-
dowski, gminny kapelan strażaków - ks. 
Łukasz Kita oraz Prezes Zarządu Gmin-
nego Związku OSP - Eugeniusz Rut-
ka. Przebieg zawodów nadzorował kpt. 
Marcin Kulig - przedstawiciel Komen-
dy Powiatowej PSP w Limanowej. S.F.

Z nimi bezpiecznie 

Drużyna mieszana MIX OSP ze Szczawy zajęła trzecie miej-
sce w  II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowo - Pożarni-
czej, która odbyła się w Szczawnicy.

W dniach 12 - 13 lipca 2014 r. strażacy ze Szczawy, jako jedyni 
reprezentanci z powiatu limanowskiego, wzięli udział w II Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Sportowo - Pożarniczej w Szczawnicy. 

Na starcie zawodów stanęło ponad 50 pięcioosobowych zespołów 
OSP z dziewięciu województw, którzy rywalizowali w trzech kate-
goriach: mężczyźni, kobiety i drużyny mieszane MIX.

W dwudniowych zmaganiach strażacy mieli do wykonania wie-
le zadań sprawnościowych, m.in.: przeciąganie terenowego samo-
chodu strażackiego, przewracanie olbrzymiej opony, czy też bieg 
pomiędzy oponami samochodowymi.

W kategorii drużyn mieszanych MIX miejsce na podium wy-
walczyła OSP ze Szczawy, zajmując 3 miejsce. Natomiast męż-
czyźni ostatecznie uplasowali się drużynowo na 15 miejscu. S.F.

WcZORaJ i dZiŚ KaMienicy
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uszkodzony most na drodze wojewódzkiej w kamienicy 
dolnej - rwąca woda podmyła przyczółki, a w efekcie 
oberwała się część asfaltu

droga prowadząca na osiedle Zawodzie w kamienicy

osiedle Bulandy w szczawie - zerwany główny kolektor

Potok Zasadny

osiedle świnki w kamienicy - zabrana droga

Zniszczony most na osiedlu Bulandy w szczawie

Ulewne deszcze, które pojawiały się w maju doprowadziły do wielu zniszczeń i podtopień  
na terenie Gminy Kamienica.

skutki po majowych ulewach
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Wyniki wyborów do 
Parlamentu europej-
skiego

W  Gminie Kamienica upraw-
nione do głosowania były 5842 
osoby. Na poszczególne listy od-
dano 1152 głosów, w tym 1094 
ważnych. Najwięcej głosów zdo-
był Zbigniew Ziobro z Solidarnej 
Polski - 142. Z listy PiS najwię-
cej głosów oddano na Ryszarda 
Legutko - 128 i Andrzeja Dudę 
122. Na Jana Puchałę (Polska 
Razem Jarosława Gowina) gło-
sowało 88 wyborców, na Różę 
Thun z PO - 75. Frekwencja wy-
niosła 19,72%. 

W Polsce po podliczeniu wszyst-
kich protokołów Platforma Obywa-
telska uzyskała 32,13%. głosów wy-
borców, a  Prawo i  Sprawiedliwość 
31,78%. - wyślą do Europarlamentu 
po 19 posłów. Na trzecim miejscu 
znalazł się Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej, który uzyskał poparcie 
9,44%, co daje koalicji SLD - UP pię-
ciu parlamentarzystów. Kongres No-
wej Prawicy zdobył poparcie 7,15%, 
a Polskie Stronnictwo Ludowe 6,8% 
- komitety te wprowadzą po czterech 
posłów do Parlamentu Europejskiego. 
Progu wyborczego nie przekroczyły: 
Solidarna Polska - 3,98%, Koalicyjny 
Komitet Wyborczy Europa Plus Twój 
Ruch 3,58%, Polska Razem Jarosła-
wa Gowina 3,16% i Ruch Narodowy 
1,4%. Frekwencja w całym kraju wy-
niosła 23,82%.

S.F.

dotacja dla OsP w szczawie

9 lipca br. w sali ratuszowej Mia-
steczka Galicyjskiego w Nowym 
Sączu odbyła się uroczystość 
podpisania oraz wręczenia umów 
w ramach konkursu „Małopolskie 
Remizy 2014”.

Wzięli w niej udział burmistrzowie, 
starostowie i wójtowie z powiatów li-
manowskiego, nowosądeckiego, gorlic-
kiego oraz prezesi jednostek OSP.

Umowy gwarantujące przyznanie do-
tacji wręczył Stanisław Sorys - członek 
Zarządu Województwa Małopolskiego.

Wśród dotowanych jednostek znala-
zła się OSP w Szczawie, która otrzy-
mała promesę w  kwocie 31 995 zł. 

Umowę odebrali: wójt gminy - Włady-
sław Sadowski i prezes OSP w Szcza-
wie - Krzysztof Chlipała. 

Strażacy planują w  swojej remizie 
dokonać przebudowy sanitariatów na 
I  piętrze budynku w  tym: demontaż 
instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o., 
stolarki drzwiowej, demontaż wypo-
sażania sanitariatów, rozebranie ścian 
działowych, zerwanie posadzek, wy-
konanie ścianek działowych, rozpro-
wadzenie nowej instalacji elektrycznej, 
wykonanie nowych posadzek, malo-
wanie ścian, montaż drzwi, wykona-
nie nowej instalacji wodno - kanaliza-
cyjnej i c.o.

 S.F.

dZiŚ i JutRO KaMienicy

Udzielenie absolutorium nastąpiło po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu za 2013 r., sprawozdaniem finansowym za rok 2013, opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 

Podczas sesji radni podjęli również uchwały m.in. w sprawie: uchwalenia Progra-
mu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2014 – 2018 w gminie Kamienica; ogłoszenia tekstu jednolitego statutów sołectw 
Gminy Kamienica; opłat za świadczenia przedszkoli, prowadzonych przez Gminę 
Kamienica; współdziałania z Województwem Małopolskim, miastem Mszana Dolna 
oraz gminami: Lubień, Mszana Dolna, Łącko w celu realizacji programu Działanie 
9.3 - Przygotowanie inwestycji strategicznych pod nazwą „Modernizacja DW 968 Lu-
bień - Zabrzeż”; przystąpienia Gminy Kamienica do realizacji projektu „Poprawmy 
jakość edukacji Przedszkolnej w Gminie Kamienica; zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Szczawa na lata 2013 - 2021, zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Kamienica, wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Kamienica na lata 2013 - 2019.

Po zakończeniu głosowań gratulacje z wykonania budżetu odebrali: wójt - Włady-
sław Sadowski oraz skarbnik - Anna Faron.

S.F. 

23 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła 
się XXXIII sesja Rady Gminy Kamienica, podczas której radni 
jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi – dr Władysławowi 
sadowskiemu z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamienica za 
rok 2013.

sesja absolutoryjna
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WieŚci Ze staROstWa
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Panie inżynierze, proszę naszym czy-
telnikom opowiedzieć o sobie?

Pochodzę z Czernichowa koło Kra-
kowa, gdzie urodziłem się 21 sierp-
nia1930 roku. Po ukończeniu szkoły 
średniej w Krakowie podjąłem studia 
na Wydziale Mechaniczno - Chemicz-
nym Uniwersytetu w Poznaniu. Po uzy-
skaniu tytułu inżyniera w specjalno-
ści technologia drewna, w roku 1955, 
otrzymałem nakaz pracy do Rejonu 
Przemysłu Drzewnego w Starym Sączu 
na stanowisko technologa. W wyniku 
reorganizacji rejonu, w roku 1957 zo-
stałem przeniesiony na stanowisko kie-
rownika tartaku w Piwnicznej - Zdroju. 
Poznałem tam Marię z domu Sierszul-
ska, z którą się ożeniłem. Mamy dwóch 
synów Grzegorza i Wiesława. Po czte-
rech latach pracy w Piwnicznej prze-
niesiono mnie na stanowisko dyrek-
tora Zakładu Przemysłu Drzewnego 
w Kętach. 

Proszę nam powiedzieć, w jaki sposób 
i dlaczego trafił pan do Kamienicy?

W roku 1966 po wykonaniu prac mo-
dernizacyjnych zakładu w Kętach, za-
proponowano mi pracę na stanowisku 
dyrektora Zakładu Przemysłu Drzew-
nego w Kamienicy. Ja Kamienicy do-
brze nie znałem, ale ciągnęło mnie 
w góry, no i Kamienica była bliżej Piw-
nicznej rodzinnych stron mojej żony. 

Panie inżynierze, jakie były Pańskie 
pierwsze wrażenia po przybyciu do 
Kamienicy?

Gdy przyjechałem do Kamienicy 
i poddałem szczegółowym oględzinom 
zakład, zastana sytuacja mnie zaszoko-
wała. Zobaczyłem bardzo zaniedbany 
zakład, brak elementarnego wyposa-
żenia technicznego i archaiczne, na pół 
niewolnicze warunki pracy. Zakład nie 
był zmechanizowany, wszystkie prace 
były wykonywane ręcznie. Robotnicy 
przenosili tarcicę na swoich ramionach, 
na których mieli pozapinane naramien-
niki, ich praca była bardzo ciężka. Po-
myślałem wówczas, że jest to najbar-
dziej zaniedbany zakład państwowy 
w Małopolsce. Byłem tym stanem prze-
rażony i w tym momencie żałowałem, 
że się tu zgodziłem pracować. 

Co udało się zmienić w tej kwestii pod-
czas Pańskiego szefowania w tartaku?

Niezwłocznie przystąpiłem do 
usprawnienia mechanizacji procesu 
technologicznego i  poprawy warun-
ków BHP oraz socjalno bytowych za-
trudnionych pracowników w  zakła-
dzie. Było tych usprawnień bardzo 
dużo, wymienię tylko najważniejsze. 
Przebudowano skład surowca, wybu-
dowano rampę do wyładunku surow-
ca tartacznego, rampę do załadunku 
tarcicy i wełny drzewnej na samocho-
dy na której zainstalowano elektrowy-
ciąg. Przeprowadzono mechanizację 
hali traków, elektryfikację zakładu, 
wybudowano zespół instalacji odpyla-
jącej. W celu poprawy warunków pracy 
i dojazdu wybudowana została jadal-
nia z zapleczem sanitarnym oraz zaku-
piony samochód do przewozu pracow-
ników. Tak, że po kilku latach moich 
starań tartak w Kamienicy dorównał 
pod względem techniczno - organiza-
cyjnym innym zakładom w tej branży, 
a nawet był za to nagradzany i wyróż-
niany przez jednostki nadrzędne. Do 
tego od roku 1974 doszły mi dodatkowe 
obowiązki, bo do zakładu w Kamieni-
cy został przyłączony Wydział Galan-
terii Drzewnej w Szczawie. Osobnym 
tematem była budowa zakładowego bu-
dynku mieszkalnego dla pracowników 
pozostających w bardzo trudnych wa-
runkach mieszkaniowych. Był to pro-
blem złożony, bo trzeba było załatwić 
lokalizację, dokumentację, pozyskać 
środki finansowe, materiały oraz wy-
konać i nadzorować tę budowę. W efek-
cie wybudowałem dwupiętrowy sze-
ściorodzinny budynek mieszkalny dla 

pracowników, chociaż Nadleśniczy 
Nadleśnictwa w Limanowej Jerzy Ho-
nowski oświadczył mi w moim gabine-
cie, „że szybciej mu na dłoni wyrosną 
kudły, niż ja ten dom wybuduję, a jak 
pracownicy nie mają gdzie mieszkać, 
to niech sobie kupią wóz Drzymały”.

Co produkowały te zakłady?
Tartak w Kamienicy produkował tar-

cicę iglastą na potrzeby rynku krajowe-
go i tarcicę bukową na potrzeby zakładu 
w Szczawie, produkowano także wełnę 
drzewną w  czterech rozmiarach. Za-
kład w Szczawie, jak sama nazwa wska-
zuje, produkował galanterie drzewną, 
taką jak: szeroki asortyment wiesza-
ków ubraniowych, narzędzia pracy ku-
chennej: stolniczki i stolnice, spinacze 
do bielizny, taborety dziecięce itp. Ga-
lanteria ta była wykonywana w zakła-
dzie w Szczawie - Bukówka oraz przez 
chałupników.

Proszę nam powiedzieć, ilu ludzi Pan 
zatrudniał w Kamienicy i Szczawie?

Tartak w Kamienicy zatrudniał 130 
pracowników, a  w  Szczawie, łącznie 
z produkcją nakładczą, pracowało po-
nad 220 osób. Razem było to około 350 
osób. Szkoda, że w okresie przemian 
lat 90 nie utrzymano potencjału pro-
dukcji drzewnej na tym terenie, choć-
by zmieniając nieco profil, na przykład 
na produkcję palet lub innego drzewne-
go asortymentu. Bo najtańsza produk-
cja jest tam, gdzie jest surowiec. Może 
dlatego dzisiaj tak dobrze prosperu-
ją Niemcy, bo tam w każdej miejsco-
wości jest przynajmniej jeden zakład 
produkcyjny. 

Wywiad z inż. Józefem Fajto, by-
łym długoletnim dyrektorem Za-
kładu Przemysłu drzewnego 
w kamienicy.

ROZMOWa Z ...
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Na ile Pan zapamiętał ludzi z tamtych 
lat, z którymi Pan współpracował jako 
dyrektor Zakładu Przemysłu Drzewne-
go w Kamienicy? 

Do opracowanych zmian moderni-
zacyjnych zakładów załoga podeszła 
z pełnym zrozumieniem. Zmiany te do-
prowadziły do polepszenia warunków 
pracy i do podniesienia wynagrodzeń. 
Do wyróżniających się pracowników 
tartaku w Kamienicy i Wydziału Galan-
terii Drzewnej w Szczawie należeli: Po-
strożny Eugeniusz - główny mechanik, 
Adamczyk Andrzej - elektryk, Marmu-
szewska Stanisława - główna księgowa, 
Dudzik Władysława - księgowa, Kyrcz 
Maria - fakturzystka, Mikołajczyk Cze-
sława - kasjerka, a także pracownicy fi-
zyczni z Kamienicy - Duda Stanisław, 
Majchrzak Jan, Sukiennik Eugeniusz, Ce-
bula Stanisław, Brzeczek Jan, Opyd Sta-
nisław, Rusnarczyk Bronisław, Cebula 
Józef, Faron Roman, Kusyk Franciszek, 
Opyd Kazimierz. Ze Szczawy - Kowalik 
Aniela, Majerski Stanisław, Pawłowski 
Julian, Hyrc Edward, Śląski Józef, Śląski 
Adam, Rusnak Józef, Rusnak Franciszek. 
Z Zasadnego - Wąchała Jan i Sopata Jó-
zef. Czech Bronisław i Mikołajczyk Mie-
czysław z Zalesia. Magdziarczyk Józef ze 
Zbludzy i wielu, wielu innych.

Z tego co wiem, Pańska działalność nie 
ograniczała się tylko do kierowania za-
kładem, ale był Pan inicjatorem i wyko-
nawcą wielu prac społeczno - użytecz-
nych na terenie naszej gminy? 

Oprócz mojej pracy zawodowej chętnie 
uczestniczyłem w pracach społecznych 
na terenie Gminy Kamienica, takich jak: 
pomoc przy budowie rynku w Kamieni-
cy, remoncie budynku starej Szkoły Pod-
stawowej, czy wykonanie prac ziemnych 
na rzecz LZS w Kamienicy. Udzielałem 

także pomocy Naczelnikowi Gminy, 
panu Janowi Kuzielowi w usilnych sta-
raniach ujęcia w planie budowy nowej 
Szkoły Podstawowej w Kamienicy, co do-
prowadziło do jej budowy. Innym polem 
mojej społecznej działalności było zago-
spodarowanie ujęcia wód mineralnych 
w Szczawie. Wobec braku zainteresowa-
nia w tym temacie ze strony Państwo-
wego Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego 
w Rabce, do którego należało to ujęcie, 
a mając na uwadze duże nasilenie ruchu 
turystycznego w Szczawie, z własnej ini-
cjatywy wraz z moimi pracownikami za-
gospodarowałem otoczenie tego ujęcia 
oraz utwardziłem drogę dojazdową do 
tego miejsca.

Czym różnił się tamten czas od 
obecnego?

Tamte czasy charakteryzowały się du-
żym zaniedbaniem i niedbałością miesz-
kańców o dobro własne i publiczne. Na-
tomiast relacje międzyludzkie (rodzinne, 
sąsiedzkie) były znacznie lepsze niż dzi-
siaj. Jednak czasy obecne to milowy skok 
cywilizacyjny, zwłaszcza w sferze ma-
terialnej, w budownictwie, motoryzacji, 
dbałości o zdrowie, ubiorze i wielu in-
nych dziedzinach. Obserwuję natomiast 
negatywne zmiany w sferze społecznej, 
w stosunkach międzyludzkich, braku sza-
cunku dla starszych, ordynarności języka 
i wiele innych spraw w tej kwestii.

Kiedy zakończył Pan pracę w Kamie-
nicy, jaka była dalsza Pańska droga 
zawodowa?

W roku 1979 miałem zaległe cztery 
miesiące urlopu, które musiałem wyko-
rzystać. Z dyrekcji w Gorlicach przysła-
no wówczas dwie osoby które miały mnie 
zastępować w Kamienicy. Podczas tego 
urlopu z dyrekcji Okręgowej w Krakowie 

otrzymałem propozycję objęcia stanowi-
ska dużego Zakładu Przemysłu Drzew-
nego „Roman” w Tarnowie. Moją decyzję 
na tak przeważył fakt, że moim dorasta-
jącym synom łatwiej było w Tarnowie 
zapewnić odpowiednią edukację. Prze-
nieśliśmy się wówczas do Tarnowa, gdzie 
pracowałem do roku 1993, kiedy to prze-
szedłem na emeryturę. 

Podczas ostatnich Dni Gorczańskich 
otrzymał Pan nagrodę i wyróżnienie od 
Wójta Gminy Kamienica. Czym dla Pana 
jest to wyróżnienie?

Bardzo dziękuję za otrzymane wyróż-
nienie. Cieszę się, że obecny Wójt oraz 
Rada Gminy w Kamienicy nie zapomnia-
ła o moim zaangażowaniu na rzecz roz-
woju Gminy Kamienica, gdy byłem tu 
aktywny zawodowo. Przecież najlepsze 
lata swojej pracy zawodowej poświęci-
łem Kamienicy. Odchodząc, zostawiłem 
w Kamienicy i Szczawie zmodernizowa-
ne, nowoczesne i rentowne zakłady prze-
mysłu drzewnego. 

Na koniec proszę o kilka refleksji dla 
czytelników Gorczańskich Wieści. 

Według mojej oceny, w ostatnich kil-
kunastu latach Gmina Kamienica do-
konała dynamicznego rozwoju i spełnia 
wszelkie warunki do nadania jej praw 
miejskich.

Zasługą tego bez wątpienia jest prawi-
dłowa i aktywna działalność oraz wytę-
żona praca aktualnego zespołu Gminy, 
kierowanego przez utalentowanego ab-
solwenta prestiżowej Wyższej Uczelni 
w Krakowie, która wydała mu dyplom 
doktora nauk technicznych.

Wójt Gminy Kamienica dr Włady-
sław Sadowski wspólnie z Radą Gminy 
i jej Przewodniczącym, panem Stefanem 
Kuchnią, wkłada dużo energii, wiedzy, 
zapału i zdrowia, by piękniała i rozwijała 
się kamienicka ziemia, aby mieszkańcom 
żyło się lepiej, szczęśliwie i bezpiecznie. 
W Gminie jest miejsce, aby wspólnym 
i zgodnym wysiłkiem można było zro-
bić coś wyjątkowego dla tej pięknej zie-
mi gorczańskiej.

Życzę panu Wójtowi i  Radzie Gmi-
ny oraz Panu i pracownikom Gminne-
go Ośrodka Kultury dalszych owocnych 
wyników w pracy samorządowej oraz 
w  krzewieniu kultury i  regionalnego 
folkloru.

Panie inżynierze, dziękuję za rozmowę.

M. Marek

tartak w kamienicy - lata siedemdziesiąte XX wieku
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Dzierżawca lub zarządca obwodu 
łowieckiego (koło łowieckie) zo-
bowiązany jest do wynagradzania 
szkód wyrządzonych w uprawach 
i płodach rolnych przez dziki łosie, 
jelenie daniele i sarny. Uwaga! Za 
szkody spowodowane przez bobry, 
wilki, rysie, żbiki i niedźwiedzie od-
powiada Skarb Państwa na podsta-
wie Prawa Ochrony Przyrody. 

Schemat postępowania w przypadku 
wystąpienia szkody łowieckiej

W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia 
szkody (lub 14 dni od dnia jej powstania 
w sadach) należy zawiadomić na piśmie 
osobę upoważnioną przez koło łowieckie 
do przyjmowania zgłoszeń (informacje 

o osobach uprawnionych w urzędzie gmi-
ny) o wystąpieniu szkody (druk zgłosze-
nia szkody w załączeniu).

W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody 
koło łowieckie dokonuje oględzin, za-
wiadamiając o  ich terminie poszkodo-
wanego na dwa dni przed ich dokona-
niem. Na żądanie jednej ze stron może 
w nich uczestniczyć przedstawiciel izby 
rolniczej. Z wykonanych czynności spo-
rządzany jest protokół (wzór protokołu 
w załączeniu).

Ostatecznego szacowania oraz określe-
nia wysokości odszkodowania dokonuje 
się najpóźniej na dzień przed sprzętem 
uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub 
płodu rolnego. Na 7 dni przed zbiorem 
uszkodzonej uprawy należy termin zbio-
ru zgłosić na piśmie do koła łowieckiego 

w  celu dokonania ostatecznego szaco-
wania szkód .Na żądanie jednej ze stron 
może w nim uczestniczyć przedstawiciel 
izby rolniczej. Z wykonanych czynności 
sporządzany jest protokół.

Jeżeli szkoda powstała i została zgło-
szona bezpośrednio przed sprzętem lub 
w jego trakcie, dokonuje się jedynie osta-
tecznego szacowania. Należy pamiętać, 
że nieuprzątnięcie płodów z uszkodzo-
nej uprawy po dokonaniu ostatecznego 
szacowania wyklucza możliwość ponow-
nego szacowania, w przypadku dalsze-
go zwiększenia się szkody. Dopuszcza się 
ponowne szacowanie szkody – za poro-
zumieniem stron – jeżeli nieuprzątnięcie 
płodów spowodowane było warunkami 
atmosferycznymi.

Podpisanie protokołu bez uwag oznacza 
zgodę na wysokość odszkodowania w nim 
wyliczoną! Jeżeli nie zgadzasz się ze spo-
sobem dokonania szacowania lub wyso-
kością odszkodowania dopilnuj by było 
to zawarte w podpisywanym protokole!

Wypłata odszkodowania następuje 
w terminie 30 dni od sporządzenia pro-
tokołu ostatecznego szacowania szkody 
(ponownego szacowania szkody).

W przypadku sporów organem media-
cyjnym jest właściwy miejscowo urząd 
gminy. W przypadku nie dojścia do ugody 
możliwe jest wstąpienie na drogę sądową 
z pozwem o zapłatę.

Sprawę zgłaszania szkody, szacowania, 
wyceny i wypłaty odszkodowania regu-
luje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ŚRODOWISKA z dnia 8 marca 2010 r. 
(Dz. U. z dnia 24 marca 2010 r.).       W.Ć.

Rosną kwoty dopuszczalnego dochodu dla świad-
czeniobiorców KRUS

Od 1 czerwca 2014 r. zmieniają się kwoty przychodu de-
cydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent 
- informuje KRUS.

W  związku z  ogłoszeniem przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego komunikatu o  wysokości prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2014 
r., które wyniosło 3.895,31 zł, kwoty przychodu decydu-
jące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent od 1 
czerwca 2014 r. wynoszą:

- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2 
726,80 zł 80 (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu nie-
zdolności do pracy oraz rent rodzinnych), 

- 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 5 
063,90 zł (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdol-
ności do pracy oraz rent rodzinnych). S.F.

AGROPOROMOCJA 2014
Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 6 - 7 września 
2014 r., tradycyjnie w Nawojowej koło Nowego Sącza.

AGROPOROMOCJA jest 
największą wystawą rol-
niczą w regionie. Wysta-
wa stanowi niepowtarzal-
ną okazję do zaprezentowania nowoczesnych rozwiązań 
technicznych w zakresie produkcji rolnej, ekologii, ochrony 
środowiska, przetwórstwa rolno- spożywczego, ogrodnic-
twa, nasiennictwa, budownictwa wiejskiego i budynków in-
wentarskich, środków ochrony roślin i nawozów, pasz, do-
datków paszowych, jak również dziedzictwa kulturowego 
i folkloru małopolskiej wsi oraz żywności produkowanej 
metodami ekologicznymi. Podczas wystawy swój dorobek, 
wyroby i usługi zaprezentuje blisko 400 firm z branż rol-
niczych i około rolniczych. Ponadto w AGROPOROMOCJI 
2014 udział wezmą takie podmioty i wystawcy indywidual-
ni jak: twórcy rzemiosła ludowego, właściciele gospodarstw 
agroturystycznych, pszczelarze, urzędy gmin promujące 
swój region, placówki naukowe, banki, wydawnictwa pism 
branżowych, instytucje obsługi rolnictwa.
Najciekawsze stoiska wystawiennicze zostaną wyróżnione 
i nagrodzone. Wystawie towarzyszyć będą koncerty zespo-
łów folklorystycznych. (red)
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XXXV dni gORcZańsKie

Oficjalne otwarcie i powitanie przez wójta zaproszonych gości

nagrodzeni przez wójta gminy za działalność na 
rzecz rozwoju i promocji Gminy Kamienica

Uroczysta Msza św.

Kapela góralska i prowadzący imprezę

Zaproszeni goście
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Pokazy rękodzielnictwa, sztuki plastycznej 
i kulinarnej
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KGW z Zasadnego w programie artystycznym 
„Rychtowanie do wiosny”

Konkurs sołectw o Puchar Wójta  
Gminy Kamienica
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Orkiestra Dęta ze szczawy

 spotkanie z balladą - Kabaret z KopydłowaKoncert Teresy Werner

Zespół Regionalny Dolina Dunajca

Zespół CIUPAGA

Zespół GÓRALsI 

Koncert zespołu VIDEOZespół TYRLIK 

Publiczność

Występ Zespołu Regionalnego ZAsADnIOKI Zespół Regionalny GORCE z Kamienicy 



Festyn Parafialny

Z Życia PaRaFii

Wesoło i rodzinnie

W niedzielę, 1 czerwca, w Kamie-
nicy odbył się Festyn Parafialny. 
Bogaty program artystyczny, za-
bawy dla dzieci i serwowane ku-
linaria to tylko niektóre atrakcje 
tego dnia.

Na scenie wystąpili między inny-
mi: Orkiestra Dęta im. św. Floriana ze 
Szczawy, Dziecięcy Zespół Regionalny 
„Zasadnioki” z Zasadnego, Zespół Re-
gionalny „Młode Gorce” - działający 
przy GOK w Kamienicy, Zespół „Cyr-
wone Korole”, Dziecięcy Zespół Regio-
nalny „Gronicki” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kamienicy. Zebrani mogli 
też oglądać „paradę motocyklową”, po-
kaz tańca nowoczesnego, laureatów 
gminnego konkursu gawędziarskiego. 
Na zakończenie festynu z koncertem 
wystąpił Zespół JARE ZYTKO.

 
S.F.
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W dniach 26 – 27 lipca 2014 r. od-
były się główne obchody XXXV Dni 
Gorczańskich w Kamienicy. 

W sobotę 27 lipca imprezę zapocząt-
kował koncert Orkiestry Dętej im. św. 
Floriana ze Szczawy. Następnie na sce-
nie zaprezentowało się Koło Gospodyń 
Wiejskich z Zasadnego z programem ar-
tystycznym pt. „Rychtowanie do wiosny” 
oraz Zespół Regionalny Zasadnioki.

W  dalszej części uroczystości miał 
miejsce Konkurs Sołectw o Puchar Wój-
ta Gminy Kamienica, w którym wzięli 
udział przedstawiciele Kamienicy, Zblu-
dzy i Zasadnego. Każda drużyna musiała 
się składać z trzech kobiet, trzech męż-
czyzn oraz po dwie osoby młodzieży (od 
13 do 18 lat) i  dzieci (do lat 13).

Zespoły rywalizowały w następują-
cych konkurencjach:
•	 przeciąganie liny - drużyna męsko 

- żeńska, 
•	 rzut kapeluszem góralskim do celu - 

jeden zawodnik wytypowany przez 
drużynę, 
•	 bieg w  worku - konkurencja 

młodzieżowa, 
•	 konkurencja niespodzianka „ z jajami” 

- jeden zawodnik wytypowany przez 
drużynę, 
•	 cięcie drzewa piłą ręczną - konkuren-

cja męska, 

•	 sprawdzian wiedzy na temat Gminy 
Kamienica i Gorców - konkurencja dla 
dzieci.

Pierwsze miejsce i Puchar Wójta zdo-
była drużyna ze Zbludzy, wyprzedzając 
ekipy Zasadnego i Kamienicy.

Po zmaganiach sołectw odbyło się ofi-
cjalne otwarcie Dni Gorczańskich, doko-
nane przez wójta Gminy Kamienica - dr 
Władysława Sadowskiego, który powi-
tał licznie przybyłych gości; wśród nich 
byli m.in.: senator RP - Stanisław Ko-
gut, radny Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego - Leszek Zegzda, wicestaro-
sta limanowski - Franciszek Dziedzina, 
członek zarządu - Mieczysław Uryga, 
radni powiatu - Agata Zięba, Mieczy-
sław Kuziel, Paweł Talar, Jacenty Mu-
siał, samorządowcy z sąsiednich gmin, 
a także goście z zaprzyjaźnionych regio-
nów Wutha - Farnroda z Niemiec z bur-
mistrzem Torstenem Gieß, Smiżan ze 
Słowacji z wicestarostą - Ľudmilą Tro-
šanová, Erdohorvati z Węgier z wójtem 
- Zsolti Rátkai, Komorniki z wójtem - 
Janem Brodą, radni gminy Kamienica 
z przewodniczącym Stefanem Kuchnią.

Dni Gorczańskie są okazją do wyróż-
nienia ludzi zasłużonych dla naszej „ma-
łej ojczyzny”. W tym roku były to na-
grody Wójta Gminy Kamienica, które 

otrzymali: Anna Wierzycka - Przewod-
nicząca Koła Gospodyń z Zalesia, Stefan 
Kuchnia - Przewodniczący Rady Gmi-
ny Kamienica, Michał Mikołajczyk - za-
stępca Przewodniczącego Rady Gminy 
Kamienica, Mieczysław Franczyk - sta-
rosta Zespołu Regionalnego Gorce oraz 
inż. Józef Fajto - długoletni kierow-
nik Zakładu Drzewnego w Kamienicy 
(w latach 1960 - 1980), który otrzymał 
również dyplom uznania za wieloletnią 
współpracę z Gminą Kamienica, wspie-
ranie wielu przedsięwzięć na rzecz roz-
woju gminy oraz pomoc materialną i fi-
nansową udzielaną jednostkom oraz 
organizacjom społecznym gminy.

Po oficjalnej części odbył się Konkurs 
Kulinarny „Gorczański Festiwal Smaku", 
w którym oprócz KGW z naszej gminy 
udział wzięli przybyli goście z niemiec-
kiego Wutha - Farnroda oraz węgierskie-
go Erdőhorváti.

Każde koło przygotowało do prezenta-
cji jedną potrawę regionalną do degusta-
cji, podlegającą odrębnej ocenie Komisji 
Konkursowej. Były to:
•	 KGW Kamienica - „Rosół z gęsi ze 

swojskim makaronem”,
•	 KGW Szczawa - „Mięso z kapustą, gro-

chem i pęcakiem”,
•	 KGW Zalesie - „Żurek po zalesiańsku”
•	 KGW Zbludza - „Kwaśnica z żeberkami”,

KultuRa

DNI GORCZAŃSKIE

Zabawa z nagrodami
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Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy składa po-
dziękowanie wszystkim, którzy finansowo i rze-
czowo wsparli XXXV Dni Gorczańskie. Są to:

•	Województwo Małopolskie – jako PARTNER 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
•	 Po w i a t  L i m a n o w s k i  –  j a k o  PA RT N E R 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 
•	Wójt i Rada Gminy Kamienica 
•	Wacław Majchrzak – Firma „INFOnet” - Sprzedaż 

i Serwis Komputerowy w Kamienicy
•	Wi nce nt y  Szerszeń  –  Fi r m a „W IGMORS” 

z Wrocławia 
•	 Firma Arrow ECS – wyspecjalizowany dystrybutor 

produktów informatycznych z siedzibą w Krakowie
•	 Andrzej Stawiarski – Firma Gastronomiczna „RAJ” 

z Gołkowic 
•	 PPHU „EURO CODE” – Rozlewnia Wód Mineral-

nych w Szczawie
•	 Barbara Matlęga i   Stanisław Pięta - PHU KAMI-

NEX w Kamienicy
•	Kazimierz Więcławek – Ośrodek Rekreacyjno Wy-

poczynkowy „Osada” w Kamienicy
•	 Ignacy Zając  –  Fi r ma Usł ugowa „Geodez” 

w Kamienicy
•	Grzegorz Zając – Przedsiębiorstwo Budowlano – 

Usługowe „ZIBUD” w Kamienicy 
•	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

w Kamienicy
•	 Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Limanowa
•	 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Kamienicy
•	 Bank Spółdzielczy w Limanowej 
•	Gorczański Ośrodek Medyczny GOR - MED 

w Kamienicy
•	 Firma Usługowa „Luk - Luks” – Łukasz Senderow-

ski z Krakowa
•	 Firma STEFAR z siedzibą w Zabrzeży – Transport 

Międzynarodowy i Spedycja oraz Skład Materiałów 
Budowlanych i Opału 
•	Marian Wąchała – Usługi Ogólnobudowlane 

w Kamienicy
•	 Józef Faron – Zakład Elektroinstalacyjny w Zasadnem
•	 Firma AVON
•	 Bogdan Grabiec i Wspólnicy S. J. w Kamienicy
•	 Zbigniew Kwit – Przewóz Osób - Kamienica
•	 Ignacy  Groma la  –  Pracow n ia  R zeźbia rsk a 

w Kamienicy
•	 Salonik Fryzjerski EWA w Kamienicy
•	 Ochotnicza Straż Pożarna z  Kamienicy, Szczawy, 

Zalesia, Zasadnego i Zbludzy

Dyrektor GOK 
Mieczysław Marek

PODZIĘKOWANIA•	 KGW Zasadne - „Knedle ze śliwkami”
•	 Gmina Wutha - Farnroda - „Chleb z turyngiską kiełbasą”, 
•	 Gmina Erdohorvati - „Pieczone kiełbaski z tokajem”.

Oceniane były przede wszystkim walory smakowe, sposób 
i jakość podania oraz wygląd stoiska. Jury najlepiej smakowało 
„Mięso z kapustą, grochem i pęcakiem”, podane przez KGW 
ze Szczawy (I miejsce w konkursie).

Nagrody i  dyplomy ufundowane ze środków Gminnego 
Ośrodka Kultury wręczyli: Władysław Sadowski - wójt Gmi-
ny Kamienica, Leszek Leśnik - kierownik Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego w Limanowej, Eugeniusz Rut-
ka - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Gminy Kamienicy oraz 
Mieczysław Marek - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kamienicy.

Następnie na scenie wystąpił Zespół Regionalny Gorce, dzia-
łający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy, a swo-
imi „gadkami” bawił publiczność Mieczysław Franczyk - sta-
rosta zespołu.

O godz. 20.00 odbył się koncert gwiazdy wieczoru - zespo-
łu VIDEO, a po nim do późnych godzin nocnych trwała dys-
koteka prowadzona przez DJ’a z udziałem zespołu Jare Zytko.

W niedzielę 28 lipca uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
z intencji władz samorządowych, z prośbą o błogosławieństwo 
dla turystów, gości oraz mieszkańców naszej gminy. 

Od godz.14.00 rozpoczęła się zabawa dla najmłodszych, a po-
tem zgodnie z planem wystąpił Zespół Regionalny Dolina Du-
najca z Nowego Sącza. Kolejno odbyło się „Spotkanie z balladą” 
w wykonaniu Kabaretu z Kopydłowa, występ zespołu Tyrlik 
oraz koncert gwiazdy tego dnia - Teresy Werner.

Wieczorem na scenie pojawił się najpierw zespół CIUPAGA 
z Łącka, a następnie GÓRALSI z Kamienicy. Obydwa zespoły 
przywitano i pożegnano gromkimi brawami. 

S. F.
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIóW OGNISKA MUZyCZNEGO 

Odebrali świadectwa  
i dyplomy

24 czerwca br. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w  Kamienicy odbyło 
się zakończenie roku szkolnego 
2013/2014 dla uczniów Ogniska 
Muzycznego, działającego przy 
tutejszym ośrodku.

W bieżącym roku do ogniska uczęsz-
czało 73 uczniów, którzy uczyli się gry 
na skrzypcach, fortepianie, keyboar-
dzie, akordeonie, gitarze, klarnecie, f le-
cie, saksofonie, trąbce.

Zakończenie roku szkolnego trady-
cyjnie miało oprawę muzyczną. Tym 
razem na scenie zaprezentowali się ab-
solwenci kończący czteroletni cykl na-
uki, dla których występ był jednocze-
śnie egzaminem końcowym.

Dyplomy i nagrody dla wyróżniają-
cych się uczniów wręczyli wójt gmi-
ny - dr Władysław Sadowski i dyrektor 
GOK Mieczysław Marek.

Uroczystość zakończyło odebranie 
przez wychowanków świadectw i dy-
plomów ukończenia ogniska..

S.F.

KultuRa
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na słopnickiej scenie

W niedzielę 20 lipca Zespół Regionalny „Gorce”, działa-
jący przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy 

gościł na słopnickiej scenie podczas odbywającego się tam II 
Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego. Jak zwykle, występ 
naszego Zespołu – muzyka, taniec i śpiew - wniósł w pro-
jekt imprezy, promującej kulturę ludową, żywiołowość, radość 
i entuzjazm. 

S.F.

Karpackie biesiadowanie

15 czerwca przy dźwię-
kach regionalnej muzy-

ki i w otoczeniu arcydzieł lu-
dowego rzemiosła, odbyła się 
dwunasta już Biesiada Karpac-
ka. Na tych, którzy wybrali się 
do Miasteczka Galicyjskiego 
w Nowym Sączu, czekało wie-
le atrakcji, przygotowanych, jak 
co roku, przez Instytut Europa 
Karpat. 
Do wspólnego świętowania kar-
packiej kultury zaprosili artyści 
ludowi, którzy swoją muzyką, 

tańcem i śpiewem wprawili wszystkich w wyjątkowy nastrój. 
Wśród nich na scenie zaprezentowała się Grupa Obrzędowa 
z Kamienicy, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury, 
która przedstawiła swój 
zabawny program pt.: 
„Łoskubek”.
 Wydarzeniom na sce-
nie, przez cały czas 
trwania imprezy, towa-
rzyszył kiermasz sztuki 
ludowej oraz prezenta-
cja tradycyjnych potraw 
i smakołyków.           S.F.

nagrodzeni w konkursie

5 czerwca 2014 r. w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kamienicy od-
było się podsumowanie i wręcze-
nie nagród laureatom Gminnego 
Konkursu Plastycznego.

W  konkursie wzięło udział 148 
uczniów, których prace oceniali: Maria 
Winkiewicz (pracownik GOK) - prze-
wodnicząca komisji, Zofia Kuchnia 
(Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), 
Maria Franczyk (emerytowany nauczyciel) i Wiktoria Duda (emerytowany nauczyciel).
W rozdaniu dyplomów i nagród uczestniczyli: wójt gminy - dr Władysław Sadowski i dyrektor GOK - Mieczysław Ma-
rek. Nagrody w konkursie ufundował Wójt Gminy Kamienica ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy.                                                                                   S.F.
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Zasadnioki na karpackim festiwalu

W  dniach 14 - 15 czerwca br. w  Rabce - Zdroju 
odbył się XXXVIII Karpacki Festiwal Dziecięcych 
Zespołów Regionalnych. Na scenie rabczańskie-
go amfiteatru wystąpiło 13 dziecięcych zespołów 
folklorystycznych, a  wśród nich Dziecięcy Zespół 
Regionalny „Zasadnioki”, który zakwalifikował się 
do tego festiwalu, zdobywając I miejsce na Festi-
walu Folklorystycznym Limanowska Słaza w listo-
padzie 2013 r.

Występy oceniała Komisja Artystyczna w  składzie: 
Aleksandra Szurmiak - Bogucka (etnomuzykolog), dr Ur-
szula Janicka – Krzywda (etnograf), Wiesława Hazuka 
(choreograf) oraz Benedykt Kafel (etnograf MCK SOKÓŁ 
w Nowym Sączu) . Festiwal ma formę przeglądu, a nie 
konkursu, dlatego komisja wyróżnia w każdej prezentacji 
najbardziej wartościowe elementy prezentujące tradycyjny 
strój, muzykę, śpiew i taniec oraz obyczajowość. DZR „Za-
sadnioki” wystąpił z programem „Na polonie pod lasom”, 
a za najbardziej wartościowe komisja uznała pomysł wpro-
wadzenia do programu motywu pozyskiwania runa leśne-
go, dobry śpiew oraz obyczajowe podziękowanie muzyce.

Wszystkie zespoły otrzymały wyróżnienia w  postaci 
dyplomów, słodycze oraz nagrody pieniężne w wysoko-
ści 1000 zł. Ponadto komisja rekomendowała 6 zespołów 
na XXIII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespo-
łów Regionalnych Święto Dzieci Gór, który odbędzie się 
w Nowym Sączu w dniach 26 lipca – 2 sierpnia 2015r. Do 
tych zespołów należy również Dziecięcy Zespół Regional-
ny „Zasadnioki”! Członkowie Zespołu wraz z opiekunem 
serdecznie dziękują Panu Władysławowi Sadowskiemu - 
wójtowi gminy za wsparcie finansowe - pokrycie kosztów 
wyjazdu.

B. Gierczyk

Klaudia Jurkowska, uczestniczka 
warsztatów plastycznych prowa-
dzonych przez Magdalenę Leszko, 
została nagrodzona na Między-
narodowym Konkursie Plastycz-
nym dla dzieci i młodzieży „MOJA 
PRZyGODA W MUZEUM” za pracę 
pt. „Martwa natura wg obrazu M. 
Ritter”, wykonaną farbami akrylo-
wymi na płótnie. 

Był to pierwszy etap regionalny, na 
który nadesłano ok. 360 prac. Prace na-
grodzone zostaną przekazane do fina-
łu w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 

które jest organizatorem konkursu 
przy wsparciu Ministerstwa Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego, 
Fundacji Bankowej im. Leopol-
da Kronenberga i Urzędu Miasta 
Torunia. 

W konkursie brały udział rów-
nież inne osoby, które rozwijają 
swój talent pod okiem Magdaleny 
Leszko podczas cotygodniowych 
zajęć w Świetlicy Środowiskowej 
w Kamienicy.                                                     

                 
S.F.

Klaudia JuRKOWsKa lauReatKĄ KOnKuRsu PlastycZnegO

KultuRa
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Festyn sportowy w Zalesiu

22 czerwca 2014 r. przy Szkole Podstawowej i Gim-
nazjum w Zalesiu odbył się Festyn Sportowy zorga-
nizowany przez członków UKS „Wierchy”, Świetlicę 
Środowiskową oraz OSP w Zalesiu. 

Imprezę rozpoczęto powitaniem przez prezesa klubu 
Agatę Ślazyk zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: 
wójt gminy Kamienica - dr Władysław Sadowski, Pełno-
mocnik Wójta d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych - Zofia Kuchnia, ks. proboszcz - Ry-
szard Kochanowicz, dyrektor szkoły - Maria Buczek, prezes 
OSP w  Zalesiu - Jan Kulig, naczelnik OSP - Kazimierz 
Kwit, nauczyciele, rodzice i dzieci. 

Dzieci i młodzież wraz z  rodzicami chętnie angażowali się w  rozgrywki sportowe, prowadzone przez pana Rafała 
Franczyka, którym towarzyszyła zdrowa rywalizacja, dobry humor oraz gorący doping. 

Wszyscy, którzy skorzystali z zaproszenia, byli częstowani ciastem, kawą oraz regionalnymi przysmakami.
Były również inne atrakcje: zabawy z animatorem, materac ze zjeżdżalnią, grill z kiełbaskami, lody, wata cukrowa 

oraz bufet z zimnymi napojami. Można także było zobaczyć wystawę prac plastycznych, wykonanych przez dzieci ze 
Świetlicy Środowiskowej w Zalesiu. 

Uczestnicy zabawy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dy-
plomami i nagrodami ufundowanymi przez rodziców i panie 
z Kółka Szydełkowego „Koronki”. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz wozu bojowego oraz sprzętu strażackiego, 
przygotowany przez OSP w Zalesiu. Festyn wzbudził wiele 
pozytywnych emocji, zyskał nowych sympatyków i na długo 
pozostanie w pamięci uczestników.

Zarząd UKS „Wierchy” w Zalesiu
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Z okazji dnia dziecka

 2 czerwca 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Zalesiu uczestniczyli w imprezie z oka-
zji Dnia Dziecka. Program imprezy, prowadzonej przez 
animatorów firmy „Warsztaty sukcesu”, dostosowany 
był do poszczególnych grup wiekowych (odziały przed-
szkolne, klasy I - III oraz uczniowie starszych klas szko-
ły podstawowej i gimnazjum.

Wśród atrakcji przygotowanych przez rodziców i anima-
torów znalazły się: zabawy z chustą animacyjną, maty ta-
neczne, puszczanie dużych baniek mydlanych, skręcanie 
baloników, malowanie buziek, zabawy ruchowe.

Ponadto dzieci mogły wziąć udział w  licznych konkur-
sach oraz loterii z nagrodami. 

Dużym powodzeniem cieszyła się fontanna z  sokami 
i  wata cukrowa. Wszystkie dzieci otrzymały także upo-
minki. Nad całością czuwały Panie z Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum, które były inicjatorkami i orga-
nizatorkami zabawowego dnia.

Impreza nie byłaby tak udana, gdyby nie sponsorzy: 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kamienicy (z udziałem Świetlicy 
Środowiskowej w Zalesiu), Bank Spółdzielczy w Limano-
wej, Firma Biurowiec ze Starego Sącza, którym w imieniu 
organizatorów serdecznie dziękujemy.

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zalesiu

na podium w Pucharze europy

Sukcesem zakończył się występ kamieniczanki Ilo-
ny Kurzeji, podczas odbywającego się w Bieruniu 
Pucharu Europy Juniorów i Seniorów Federacji IBF 
w Formach Sztuk Walki, z którego przywiozła srebr-
ny medal.

W zawodach wystartowało ponad 240 zawodników z 6 
państw: Ukrainy, Węgier, Czech, Holandii, Belgii i Pol-
ski. Rywalizacja przebiegła z podziałem na kategorie wa-
gowe (walki semi - kontakt) i wiekowe w konkurencjach: 
kata, kata zwierzopodobne, kata z bronią, kata synchro-
niczne, kata synchroniczne z bronią oraz DUO SYSTEM.

Po wcześniejszych walkach i turniejach eliminacyjnych 
do udziału i rywalizacji w Pucharze Europy zakwalifi-
kowała się 14 osobowa ekipa zawodników z klubu Bushi 
Łącko, na co dzień trenująca pod okiem trenera Stani-
sława Majchrzaka (9 dan) - w  tym trójka zawodników 
z naszej gminy.

Oprócz Ilony, która zdobyła II miejsce w Pucharze Eu-
ropy punktowali również Remigiusz Majchrzak ze Zblu-
dzy, który wywalczył IV miejsce oraz Wojciech Opyd 
z Kamienicy zajmując V miejsce w swojej kategorii wa-
gowej.                                                                           S.F.

 

spotkanie koordynatorów kampanii

Gmina Kamienica przy-
stąpiła do 3 ogólnopol-
skich kampanii profi -
laktycznych pod nazwą: 
„ Z a c h ow a j  Tr z e ź w y 
Umysł”, „Postaw na ro-
dzinę” i  „No promil - No 
problem”.

Spotkanie szkoleniowe dla koordynatorów kampanii 
w szkołach dla gmin: Kamienica i Łukowica odbyło się 
w Łukowicy.

Takie spotkania napełniają nas przekonaniem, że wspól-
nie osiągniemy cele kampanii. Dla dobra naszych najbliż-
szych i naszych społeczności lokalnych.

Dziękuję za aktywny udział w  spotkaniu pedagogom 
szkolnym z naszej gminy.

Z. Kuchnia

RóŻne/sPORt
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Wkrótce nowy rok szkolny, nowe 
wymogi, tym bardziej, że realia 
rzeczywistości stawiają przed 
współczesną szkołą wyzwanie wy-
chowania młodego człowieka do 
wielokulturowości, przy jednocze-
snym zachowaniu poczucia tożsa-
mości narodowej, więzi z tradycją, 
środowiskiem lokalnym. To zada-
nie w minionym roku szkolnym 
Gimnazjum w Kamienicy realizo-
wało przez włączenie do procesu 
edukacyjnego innych niż zwykle 
form. Były to przede wszystkim 
lekcje wyjazdowe, działalność 
charytatywna i konkursy.

EDUKACJA W PODRóŻy
Podstawowym zadaniem, zrealizo-

wanym w ramach partnerstwa szkół - 
Gimnazjum w Kamienicy i niemieckiej 
szkoły w Wutha-Farnroda, był wspól-
ny wyjazd do Anglii. Nasi gimnazjaliści 
udali się w tę dziewięciodniową podróż  
z wielkim entuzjazmem i nadzieją na 
edukacyjną przygodę.

Po dobowym pobycie w Niemczech, 
w kilku niemieckich rodzinach, pod-
czas którego mieli okazję bliżej poznać 
kulturę i obyczaje oraz najbliższy Park 
Narodowy, wraz z grupą opiekunów  i 
uczniów zaprzyjaźnionej szkoły Wutha 
- Farnroda  wyruszyli do Anglii. Celem 
wspólnego wyjazdu było praktyczne 
doskonalenie umiejętności komunika-
cji w języku niemieckim i angielskim 
(wzbogacenie słownictwa, poprawna 
wymowa), uczestnictwo w atrakcjach 

kulturalnych, poznanie historii An-
glii,  porównanie kultur – angielskiej i 
niemieckiej.

Miejscem wypadowym w Wielkiej 
Brytanii było miasteczko Hastings – 
uczestnicy zagranicznego wyjazdu zo-
stali zakwaterowani u miejscowych ro-
dzin – skąd codziennie wyruszali na 
zwiedzanie – lekcje w terenie. Dobrze 
poznali Londyn. Płynęli Tamizą, jeź-
dzili London Eye, byli w Chinatown. 
Oglądnęli musical „Thiller”. Odwiedzi-
li muzeum figur woskowych. Wyjechali 
na klify „Siedem Sióstr” . Ostatni dzień 
pobytu w Anglii grupa poświęciła na grę 
terenową w Hastings i zwiedzenie zam-
ku w Dover. 

Po powrocie do Niemiec kamienickich 
gimnazjalistów czekały jeszcze kilku-
godzinne atrakcje, które były ostatnimi 
przed planowym powrotem do Polski. 

Uczestnicy projektu edukacyjne-
go, stworzonego w ramach współpra-
cy międzynarodowej, wrócili z podró-
ży z mnóstwem pozytywnych wrażeń, 
pamiątkowymi zdjęciami i certyfikata-
mi  odbytego kursu „EDUCATIONAL 
TRIPS” . 

Zagraniczny wyjazd był dla naszych 
gimnazjalistów niezwykłą lekcją, boga-
tą w różnorodne  treści.

OTWARTA MOTyWACJA
Kamienickie gimnazjum, w minio-

nym roku szkolnym, nie tylko uczestni-
czyło w licznych konkursach, zawodach 
pozaszkolnych, ale też było organiza-
torem części z nich. Spośród konkur-
sów o zasięgu gminnym szczególnym 

zainteresowaniem cieszyły się: kolejna 
edycja matematycznej wyobraźni „A 
to ci bryła”, profilaktycznego „Postaw 
na rodzinę”, pierwsze edycje konkursu 
gawędziarskiego: „Chcę się poczuć jak 
Sabała” i ortograficznego ”Z ortografią 
za pan brat”. Zorganizowane konkursy 
były dla uczniów z terenu gminy okazję 
sprawdzenia się,  motywacją do wzmoc-
nienia posiadanych umiejętności i roz-
woju zainteresowań, wiązały też z trady-
cja rodzinną, lokalną. Zwracały uwagę 
na wagę czystości języka pisanego.

NIE TyLKO DLA SIEBIE
Postawy empatyczne kształtowali 

gimnazjaliści, angażując się w niesie-
nie pomocy innym. Aktywnie uczestni-
czyli w licznych akcjach ogólnopolskich, 
gminnych i szkolnych organizowanych 
przez SU czy Szkolne Koło Caritas. 
Wśród nich była m.in.  „Świąteczna 
paczka”.

ZDROWE CIAŁO I DUCH
By rozwój młodego człowieka był har-

monijny, niezakłócony patologią, nasza 
szkoła szczególny nacisk położyła na 
profilaktykę zachowań. Podejmowa-
no zadania wzmacniające u młodzieży 
świadome wybory zdrowego stylu życia. 
Jako alternatywę biernej, zanurzonej w 
cyfrowym świecie postawy wskazywano 
aktywność fizyczną.

Zaangażowany udział w lekcjach wf 
i dodatkowych treningach  zaowocował 
licznymi sukcesami sportowymi (biegi, 
pływanie, gry zespołowe – siatka, piłka 
nożna, koszykówka).                           fal

JAK SPROSTAĆ WyZWANIOM? 
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Pierwsze i drugie miejsce w Ogól-
nopolskim Turnieju Piłki Noż-
nej „Gorce 2014” zajęły drużyny 
z Międzyszkolnego Uczniowskie-
go Klubu Sportowego HALNy, 
działającego przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Kamienicy.

W dniach 7 i 8 czerwca br. po raz trzy-
nasty na stadionie LKS Gorce i boisku 
Orlika odbył się Ogólnopolski Turniej 
Piłki Nożnej „Gorce 2014”. W tym roku 
rywalizowali ze sobą młodzi sportowcy 

urodzeni w 2002 r. i 2004 r. W turnie-
ju udział wzięły 24 drużyny, w tym m. 
in.: z Krakowa, Nowego Sącza, Muszy-
ny, Zakopanego, Limanowej. 

W rozgrywkach rocznika 2004 r. naj-
lepsi okazali się piłkarze MUKS HAL-
NY Kamienica, którzy w finale poko-
nali w rzutach karnych 3:1 „DWÓJKĘ” 
Zakopane (w  regulaminowym czasie 
spotkanie zakończyło się wynikiem 
1:1). Trzecie miejsce przypadło druży-
nie MUSZYNIANKI z Muszyny.

Wśród drużyn z  rocznika 2002 r. 

zwyciężył zespół KRAKUSA z Kra-
kowa, który w finale pokonał pierwszą 
drużynę HALNEGO z Kamienicy 1:0. 
Trzecią pozycję wywalczyli piłkarze 
GALICJI z Nowego Sącza. 

Organizatorami turnieju był Mię-
dzyszkolny Uczniowski Klub Sporto-
wy „HALNY” przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Kamienicy przy współpracy 
z Urzędem Gminy Kamienica, SP nr 
1 w Kamienicy oraz LKS „GORCE” 
Kamienica.

 S.F.

OGóLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „GORCE 2014”

dominacja drużyn  

MuKs halny Kamienica

sPORt
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W Warszawie rozegrany został Fi-
nał Ogólnopolski XIV edycji Tur-
nieju „Z  podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku”. Historyczny 
sukces w kategorii U - 10 zanoto-
wała na swoim koncie reprezen-
tująca Małopolskę drużyna pił-
karska MUKS Halny Kamienica.

To co się stało w Warszawie prze-
rosło nasze oczekiwania, a mogło być 
jeszcze lepiej - tak można streścić 
nasz pobyt w  f inale Turnieju Piłki 
Nożnej „Z podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku”.

Warszawa przywitała nas piękną 
słoneczną pogodą. Po zakwaterowa-
niu się w  hotelu Atos pojechaliśmy 
na otwarcie turnieju na Plac Defilad, 
gdzie nastąpił przemarsz wszystkich 
drużyn do miejsca, w którym oficjal-
nie nas przywitano, a następnie nastą-
piło losowanie drużyn do poszczegól-
nych grup eliminacyjnych. 

Trafiliśmy do „grupy śmierci”, gdzie 
spotkały się drużyny, które wygrały 
już ten turniej rok i dwa lata temu. 

W  pierwszym meczu spotkaliśmy 
się z reprezentacją województwa łódz-
kiego - szybko straciliśmy pierwszą 
bramkę i było bardzo ciężko - ruszyli-
śmy do ataku i strzeliliśmy dwie bram-
ki, które dały nam zwycięstwo 2:1 (br. 
Mariusz Kutwa, Krystian Ciapała).

Po meczu organizator turnieju za-
brał nas na zwiedzanie Stadionu Na-
rodowego. Byliśmy w  szatniach pił-
karzy reprezentacji, potem mogliśmy 
być na murawie, kończąc na samym 
szczycie stadionu. Dla dzieci było to 
niesamowite przeżycie. Drugi mecz 
zagraliśmy z województwem zachod-
niopomorskim, remisując 2:2 - znów 
tracąc bramkę na początku meczu (br. 
strzelili Wojciech Urbański, Krystian 
Ciapała). 

Trzeci mecz z  reprezentacją woje-
wództwa kujawsko - pomorskim to ka-
pitalna gra całej drużyny i  wysokie 
zwycięstwo 5:0 (br. Mariusz Kutwa - 
2, Andrzej Sikora - 2, Michał Palacz). 

W  ćwierćfinale mecz z  wojewódz-
twem świętokrzyskim to znów świet-
na gra i zwycięstwo 2:0 (br. Wojciech 
Urbański, Krystian Ciapała).

W  trzecim dniu zagraliśmy mecz 
półfinałowy z  drużyną z  wojewódz-
twa warmińsko - mazurskim. Mecz 
rozpoczęl iśmy fata lnie,  t racąc 2 
bramki, ale chłopcy nie załamali się 

i  szybko strzelili kontaktową bram-
kę. Potem trafiliśmy dwa razy w po-
przeczkę i straciliśmy trzecią bramkę. 
Spotkanie kończy się niestety poraż-
ką. Jedyną bramkę w tym meczu strze-
lił Mariusz Kutwa. 

Został nam mecz tylko, a  może aż 
o trzecie miejsce, tu na drodze stanę-
ła nam drużyna z Podkarpacia. Był to 
chyba najlepszy mecz całego turnieju. 
Oglądali go wszyscy trenerzy repre-
zentacji i działacze PZPN z Prezesem 
Zbigniewem Bońkiem na czele. Obie 
drużyny grały szybko, kombinacyjnie 
i mocno ofensywnie. Rozpoczęliśmy 
od straty bramki, którą szybko odro-
biliśmy, ale przeciwnik znów wyszedł 
na prowadzenie 3:1, atakujemy i odra-
biamy straty, aż wreszcie wychodzi-
my na prowadzenie 4:3. W ostatnich 
sekundach meczu Podkarpacie ataku-
je, sędzia nie zauważył, że piłka wy-
szła na aut - jest 4:4 i karne. Trzy kar-
ne strzelamy bezbłędnie, przeciwnik 
trafia 2 razy (br. Mariusz Kutwa 2, 
Wojciech Urbański, Krystian Ciapa-
ła. (karne- 3: 2 Michał Palacz, Kry-
stian Ciapała, Dominik Faltyn.) - trze-
cie miejsce w turnieju i wielka radość 
całej drużyny oraz rodziców, którzy 
przyjechali nas dopingować. 

Otrzymaliśmy gratulacje od Zbi-
gniewa Bońka, który zainteresował się 
najzdolniejszymi zawodnikami naszej 
drużyny - wyjadą na obóz treningo-
wy organizowany przez PZPN, pro-
wadzony przez trenerów reprezenta-
cji Polski. 

Po oficjalnej dekoracji pojechaliśmy 
oglądać mecze finałowe na stadionie 
narodowym. Do domu wróciliśmy 
późną nocą zmęczeni, ale szczęśliwi. 

Skład drużyny MUKS „Halny”
Hubert Gurgul, Mateusz Czech, Ja-

kub Ligęza, Andrzej Sikora, Mariusz 
Kutwa, Kacper Czepielik, Dominik 
Faltyn. Wspomagali nas zawodnicy 
z Harnasia Tymbark: Patryk Sporek, 
Wojciech Urbański, Michał Palacz 
oraz Krystian Ciapała - TENHOK 
Brzezna, Przemysław Kosiba OR-
KAN Niedźwiedź.

Trenerzy: Janusz Piotrowski oraz Ja-
rosław Majeran.

Główny sponsor: Urząd Gminy 
Kamienica.

Podziękowania dla RODZICÓW za 
pomoc, opiekę i dopingowanie druży-
ny w czasie meczów oraz wszystkim 
sympatykom klubu.

J. Piotrowski

Mocny powiew HALNEGO w Warszawie
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W dniach 14 - 15 czerwca 2014 r. 
MUKS Halny Kamienica wyjechał 
do Wiednia na Turniej Piłki Noż-
nej „FRUGO CUP 2014”, zorgani-
zowany przez klub polonijny FC 
Polska Wien. 

Bardzo dobrze zaprezentowały się na-
sze drużyny, które w rocznikach 2002 
oraz 2004 dotarły do finałów i  osta-
tecznie zajęły drugie miejsca.
Nagrodą dodatkową „najlepszego bram-
karza” został nagrodzony Hubert Gur-
gul z  MUKS „Halny” Kamienica. 
Puchary wręczał Konsul Generalny 
Wiednia Andrzej Kaczorowski.
 
Podczas wyjazdu do Wiednia mieliśmy moż-
liwość zwiedzenia wzgórza Kahlenberg (500 
m.n.p.m.) - relacjonuje Janusz Piotrowski, 
trener MUKS Halny Kamienica. Stojąc 
nad urwiskiem, można było poczuć się jak 
nasz wielki przodek- Jan III Sobieski, który 
z tego miejsca obserwował bitwę naszej Hu-
sarii z  Turkami. Oprócz przepięknych wi-
doków znajduje się tam także kościół p.w. 
św. Józefa prowadzony przez polskich księ-
ży Zmartwychwstańców. Wizytówką impe-
rialnego Wiednia jest Pałac Schönbrunn 

- rezydencja cesarska! Rodzina 
władcy miała do swojej dys-
pozycji 1441 pokoi. Obecnie 
zwiedzający mogą podziwiać 
„zaledwie” 45 z nich. Pałaco-
wy park pełen jest architekto-
nicznych perełek! Znajduje się 
w nim też zoo, które w 2010 r. 
otrzymało tytuł najlepszego 
ogrodu zoologicznego w Eu-
ropie. Odwiedziliśmy rów-
nież olbrzymi park rozrywki 
na Platerze, gdzie nasze dzie-
ci mogły się zrelaksować, ko-
rzystając z tutejszych atrakcji.
Bardzo ciepło przywitała nas 
miejscowa Polonia. Jeden 
z  rodaków oprowadził nas 
po Wiedniu, reszta opieko-
wała się nami i dopingowa-
ła nam przez cały czas trwa-
nia turnieju. Mieliśmy także 
możliwość spotkać się z by-
łym reprezentantem polski 
Markiem Świerczewskim, 
który jest obecnie trenerem 
FC Polska Wien.

J.P.

FRUGO CUP 2014 WIEDEŃ

sPORt
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Robert Faron z Noraf Sport /UKS Watra Kamienica konsekwent-
nie zmierza do zdobycia Pucharu Polski Skyrunning, powiększa-
jąc równocześnie przewagę w Montrail Lidze Biegów Górskich 
- rankingu polskich biegaczy górskich w 2014 r.

Po ostatnich sukcesach w biegach górskich - zdobyciu brązowego me-
dalu Skyrunning,, zdobyciu złotego medalu Mistrzostw Polski Masters M 
40 i złotego medalu Mistrzostw Europy Masters w drużynie, Robert Fa-
ron w Maratonie Karkonoskim zajął 3 miejsce i powiększył swą przewa-
gę nad drugim w tabeli - Michałem Jachymkiem z Warszawy do 104 pkt.

Bieg Wysokogórski im. dh Franciszka Marduły, który rozegrano 7 
czerwca w Zakopanem, był nie tylko Mistrzostwami Polski w Biegach 
Wysokogórskich Skyrunning, ale także drugim biegiem z cyklu Skyrun-
ner® Poland Series (Pucharu Polski Skyrunning).

Trasa prowadziła przez Krupówki, podbiegiem na Nosal, dalej Doliną 
Jaworzynki do Murowańca, na Karb, przez Czerwone Stawki na Prze-
łęcz Liliowe, przez Kasprowy Wierch do Kuźnic z metą na Kalatówkach. 
Łącznie do pokonania było 25,3 km i ponad 1 900 m podbiegów. Dosko-
nale na tej wymagającej trasie spisał się Robert Faron, zdobywając brą-
zowy medal Mistrzostw Polski, a w kategorii M 40 został najlepszym 
biegaczem w Polsce.

Następny sukces Robert Faron zanotował podczas zawodów, które od-
były się 14 czerwca w Ludwikowicach Kłodzkich. To trzy rywalizacje 
w jednym - Mistrzostwa Europy Masters w Biegu Górskim, Mistrzostwa 
Polski Weteranów w Biegu Górskim i Bieg na Wielką Sowę.

Na trasie liczącej 9,4 km w kategorii M 40 wywalczył 5 miejsce Mi-
strzostw Europy, złoty medal Mistrzostw Polski oraz złoto w klasyfikacji 
drużynowej Mistrzostw Europy.

W Maratonie Karkonoskim, który odbył się w sobotę 2 sierpnia 2014 
r. Robertowi zupełnie nie przeszkadzał 30-stopniowy upał, przybiegając na metę na trzecim miejscu.

Start i metę zlokalizowano w Szklarskiej Porębie, przy wyciągu na Szrenicę. Trasa prowadziła m.in. przez Śnieżne Ko-
tły, a największym wyzwaniem dla zawodników była Śnieżka, najwyższy szczyt Karkonoszy.

W rankingu Montrail Liga Biegów Górskich 2014 - na najlepszego biegacza górskiego, Robert wyprzedza drugiego 
w tabeli Bartosza Gorczycę o 265 pkt.                                                                                                                                S.F.

RANKING POLSKICH BIEGACZy GóRSKICH

blisko zdobycia 
Pucharu Polski
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Poziomo: 1) urwis 
4) stolica Kenii, 8) 
zbiór zbóż 9) część 
składowa jakiejś 
całości, 10) ryba 
z  rodziny okonio-
watych, 11) wyso-
ki głos męski, 12) 
exposé,  przesła-
nie, 14) program 
informacyjny, 16) 
dwutlenek krze-
mu, 17) obszar po-
larny wokół biegu-
na pn., 18) rzymski 
mówc a ,  f i lo z of 
i  mąż stanu, 21) 
ze stolicą Santia-
go, 23) w mitologii 
greckiej królewna 
etiopska, 25) rzeka 
w Hiszpanii i Por-
tugalii, 26) przed-
miot z  formy, 28) 
w i e l k o l u d ,  32) 
długotrwały okres 
czasu bez desz-
czu, 33) do parze-
nia kawy, 34) ga-
t u nek  w ie r zby, 
35) ludowy poeta 
w  krajach Wscho-
du muzułmańskie-
go, 36) w  silniku 
tłokowym przesu-
nięcie tłoka mię-
dzy dwoma kolej-
nymi położeniami 
zwrotnymi.

Pionowo: 1) dno, 
fosa, placenta, 2) 
dwojaczki, 3) ina-
czej spór ,waśń 4) 
d z ień t ygod nia , 
5) rozpoznawanie 
czegoś lub kogoś, 6) w starożytnej Grecji budowla przeznaczona na występy muzyczne i śpiewacze, 7)rozdzielność ma-
jątkowa 13) składacz, 15) gra sportowa, zbliżona do palanta, 16) autor „Odprawy posłów greckich”, 19) objawienie, 20) 
ssak latający, 22) jednostka pracy i energii w układzie CGS, 24) szkolnictwo, 27) kula rehabilitacyjna, 29) osęka, 30) 
rysunek, 31) wzniesienie, grzbiet.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 21, utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać do 30 wrze-
śnia 2014 r. na adres GOK. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.

Za rozwiązanie krzyżówki nr 97, której hasło brzmi: „Szczeble kariery od zera do premiera”, nagrody ufundowane przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Kamienicy wylosowali: Paweł Faron - Zalesie, Patryk Cedzidło - Kamienica. Nagrody do odebrania w GOK Kamienica.

HASŁO:

RelaKs Krzyżówka nr 98

relaks



kGW kaMieNica

kGW zBLUDza

kGW szczaWa

kGW zasaDNe

kGW zaLesie

kwiecień - lipiec  2014 Gorczańskie Wieści 35

KOnKuRs KulinaRny „gORcZańsKi FestiWal sMaKu”



ZatRZyMane W ObieKtyWie

na podium w Warszawie
Historyczny sukces w kategorii U - 10 zanotowała na swoim koncie reprezentująca 
Małopolskę drużyna piłkarska MUKs Halny Kamienica, zajmując trzecie miejsce 
w Finale Ogólnopolskiego Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

gminne Zawody sportowo - Pożarnicze 22 czerwca 2014 r. 


