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Złote gody. Uroczystość wręczenia 10 parom małżeńskim z naszej gminy medali
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” - przyznanych przez Prezydenta RP.

Jubileusz orkiestry. Jubileusz 10 - lecia działalności artystycznej świętowało
Stowarzyszenie Orkiestry Dętej im. św. Floriana ze Szczawy.
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Z samorządu
Po wyborach samorządowych i ukonstytuowaniu się nowej Rady Gminy Kamienica rozpoczęto
prace nad planem przedsięwzięć na najbliższe lata, który musi być opracowywany w kontekście powstałego już Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2015 - 2019 oraz strategii rozwoju Gminy
Kamienica do 2020 roku. Te dokumenty będą podstawą realizacji najważniejszych przedsięwzięć
na najbliższe lata. Pod koniec ubiegłego roku przyjęto uchwałę budżetową na 2015 rok i rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych, niektóre z nich, jak: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach
Chlipały w Szczawie, Pod Kątami w Kamienicy, Farony w Kamienicy Dolnej, domy koło drogi przed
Zbludzą, już są realizowane. Ukończenie tego zadania planowane jest na koniec czerwca tego roku.
Rozpisano przetarg na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamienicy.
Obiekt ten o wymiarach boiska 12x24 ma być oddany do użytku w grudniu przyszłego roku. Przy
Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kamienicy planowana jest hala widowiskowo - rekreacyjna o wymiarach 20 x 40 (istniejąca sala gimnastyczna pozostanie na dotychczasowym miejscu).
Obecnie jest wyłaniany wykonawca projektu. Planowany jest remont zaplecza socjalnego obok sali
gimnastycznej.
W trakcie budowy znajduje się również boisko sportowo - rekreacyjne (wielofunkcyjne do piłki
nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa o nawierzchni z poliuretanu) przy SP w Zasadnem. Termin
zakończenia zadania to 30 czerwiec 2015 r.
W budżecie na 2015 roku zapisano również: budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 968 od
Bukówki do os. Berkówka. Na to zadanie mamy zagwarantowane środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Zaplanowano też modernizację dróg gminnych i osiedlowych, termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Szczawie i budynku UG w Kamienicy, budowę kładki na os. Wysopale,
remont kładki na os. Kuźle i Kurnyty w Szczawie, odnawialne źródła energii - montaż kolektorów
słonecznych II etap. Przeznaczono również środki finansowe na bieżące remonty szkół w Szczawie,
Zasadnem i Zbludzy. W planach na ten rok zakłada się jeszcze budowę oświetlenia ulicznego do
os. Poręby w Zbludzy i w Kamienicy Dolnej.
Ponadto przyjęto wykonanie kilku ważnych projektów: w tym m.in. projekt zagospodarowania
brzegów rzeki od Kamienicy Dln do Szczawy, z budową kąpielisk w Kamienicy i w Szczawie, projekty kanalizacji sanitarnej w Zalesiu i uzupełnień w Szczawie oraz Kamienicy, uzupełnienie wodociągu w Kamienicy i Szczawie, wykonanie projektu rewitalizacji rynku w Kamienicy i w Szczawie.
Łączne wydatki inwestycyjne zaplanowane na ten rok to 5 mln 528 tys. zł.
Plany na ten rok są dość ambitne, mamy nadzieję, że wszystkie zadania zostaną zrealizowane.
Samorząd Gminy przygotowuje się na kolejny okres środków unijnych przeznaczonych na lata 20142020. Do ubiegania się o nie ważne jest posiadanie niezbędnych dokumentacji projektowych i pozwoleń na budowę, które są podstawą aplikacji. Dlatego rozmawiamy o nowych zadaniach związanych z rozwojem turystyki (ścieżki rekreacyjne wzdłuż brzegów rzeki z kąpieliskami, nowe szlaki
turystyczne), a także o zadaniach ważnych z punktu widzenia utworzenia uzdrowiska w Szczawie.
Ważnym tematem są również inwestycje drogowe, komunikacyjne, które stanowią podstawę rozwoju każdej gminy.
Po pierwszych 3 miesiącach nowej kadencji należy przyznać, że pojawiła się optymistyczna wizja
przyszłości. Jest nadzieja, że dzięki wzajemnej współpracy wójta i Rady Gminy będzie można dobrze
wykorzystać pojawiające się możliwości realizacji ważnych dla naszych mieszkańców przedsięwzięć,
aby nasza gmina była gminą atrakcyjną turystycznie i przyjazną nie tylko dla swoich mieszkańców,
ale również dla przyjeżdżających tu turystów i kuracjuszy.
Władysław Sadowski
wójt gminy Kamienica
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PODZIĘKOWANIE
Pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim Mieszkańcom Gminy Kamienica za ogromne poparcie mojej kandydatury w wyborach na wójta. Dziękuję za zaufanie i deklaruję uczciwą pracę dla
dobra Was wszystkich. Zapewniam kontynuację działań podnoszących standard życia i rozwijających
naszą gminę we wszystkich ważnych kierunkach życia społeczno - gospodarczego.

Kwartalnik Gminy Kamienica. Redaguje zespół GOK-u
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów
oraz zastrzega sobie prawo zmian i skrótów. Materiałów niezamówionych
nie zwraca.
Skład komputerowy: Memo Art, tel. 725-473-600

Adres redakcji:
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Czyn legionowy w latach 1914-1915
na terenie Gminy Kamienica (cz. 3)

Z początkiem wojny, dotychczasowa Komisja Skonfederowanych
Stronnictw Niepodległościowych
oraz utworzony we Lwowie przez
endecję Centralny Komitet Narodowy postanowiły się połączyć.
Dnia 16 sierpnia 1914 r. został
powołany Naczelny Komitet Narodowy (NKN), w ramach którego
utworzono podległe mu departamenty: Wojskowy, Organizacyjny
i Skarbowy, później Opieki oraz
Sekretariat Generalny. Najważniejszą rolę, z oczywistych względów, odgrywał Departament Wojskowy, który stał się łącznikiem
między powstającym Wojskiem
Polskim, a władzami austro-węgierskimi. Do podstawowych zadań wspomnianego departamentu
należało: zaopatrzenie materiałowe oddziałów walczących na froncie, rekrutacja ochotników i ich
szkolenie, prowadzenie szeroko
rozumianej działalności informacyjno-propagandowej i agitacyjnej wśród żołnierzy i społeczeństwa polskiego.

Na terenach Galicji, Śląska Cieszyńskiego i Zagłębia Dąbrowskiego w bardzo szybkim czasie zaczęły powstawać
powiatowe komitety NKN, które stały
się de facto komórkami rekrutacyjnymi legionistów, jak również łącznikiem
informacyjnym i propagandowym między polskimi władzami wojskowymi
a społeczeństwem. Także w Limanowej
już 22 sierpnia 1914 r. utworzono Powiatowy Komitet NKN. W gronie założycieli wspomnianego komitetu znajdowali się patrioci ziemi limanowskiej
w tym m.in.: Józef Bek, dr Wincenty
Kwieciński, Walenty Jońca, Walery
Zubrzycki czy Jerzy Żuk-Skarszewski.
Sprawami organizacyjnymi z początku

kierował marszałek powiatu Zygmunt
Mars. Dnia 31 sierpnia 1914 r. na zgromadzeniu powiatowym NKN wybrane
zostały władze Komitetu Powiatowego. Przewodniczacym został Zygmunt
Mars, jego zastepcą Stanisław Gałziński, sekretarzem Adam Buliński,
a skarbnikiem z kolei Józef Bek. Niebawem grono członków tego komitetu uległo powiększeniu, wstąpili bowiem do
NKN właściciele ziemscy z okolic Limanowej, duchowieństwo (m.in. Kazimierz Łazarski proboszcz limanowski),
inteligencja, urzędnicy, mieszczaństwo
Limanowej. Ze struktur Powiatowego
Komitetu NKN w Limanowej wyłączono okolicę Mszany Dolnej. Obszar
ten, pokrywający się z terenem działania mszańskiego sądu powiatowego,
stał się terenem działania Powiatowego Komitetu NKN w Mszanie Dolnej.
Limanowski komitet NKN objął swoim
zasięgiem m.in. obecną Gminę Kamienica. Komitet, poza nadzorem nad rekrutacją legionistów, organizował przez
cały czas zbiórki pieniężne wśród społeczeństwa ziemi limanowskiej, które
przeznaczane były na zakup mundurów, bielizny dla walczących legionistów, paczki świąteczne czy rocznicowe, a także na prezenty dla rannych
legionistów, przebywających w szpitalach wojskowych (Kraków, Bielsko,
Biała, Jabłonków i Nawsie na Zaolziu).
Oprócz tego Komitet Powiatowy był
w stałym kontakcie z Ligą Kobiet, organizacją charytatywną, której celem
było wspomaganie polskich żołnierzy
walczących z Rosjanami, poprzez ofiary pieniężne czy dary. Panie z Ligi Kobiet oprócz składanych datków, szyły
legionistom czapki, skarpety, kalesony
czy odzież a także poprzez sprzedaż
różnego rodzaju ozdób świątecznych
czy patriotycznych chusteczek, wspomagałay finansowo Powiatowy NKN.
Ofiary społeczeństwa, zwłaszcza ze
strony rolników czy bogatszego mieszczaństwa, przekazywano natomiast
w postaci naturaliów (głównie wszelkiego rodzaju zboże, ziemniaki, buraki,
owoce). Pozyskane naturalia spieniężano na targu w Limanowej, a uzyskane
pieniądze wpłacano na konto Komitetu
Powiatowego NKN. Komitet rozliczał
się z centralą w Krakowie z wszelkich

4 Gorczańskie Wieści grudzień - luty 2014/15

darowizn i ofiar pieniężnych w systemie comiesięcznym bądź kwartalnym.
Prowadził także akcję propagandową
w terenie, głównie za pośrednictwem
swoich członków. Jeździli oni po wsiach
powiatu limanowskiego i na zorganizowanych spotkaniach czy wykładach
przedstawiali nie tylko bieżącą sytuację geopolityczną w Galicji czy w Europie, ale w szczególności informowali
ludzi o sukcesach i klęskach polskiego
wojska walczącego u boku Austro-Węgier i Niemiec przeciwko carskiej Rosji.
Najczęściej spotkania takie, od strony
logistycznej, przygotowywali miejscowi nauczyciele szkół ludowych, czasem
także je prowadzili, o ile byli członkami NKN. Jeżeli natomiast byli jedynie
sympatykami czynu legionowego, całe
spotkanie prowadził członek limanowskiego Komitetu Powiatowego NKN.
Pierwszy sposób organizacji spotkań
był prowadzony m.in. na terenie obecnej gminy Kamienica
Trzeba zaznaczyć, że w dotychczasowej literaturze regionalnej brak jest
informacji na temat czynnego lub biernego udziału mieszkańców Kamienicy w czynie legionowym. Z zachowanych licznych dokumentów z czasów
I wojny światowej, wiadomo, że spotkania z ramienia NKN prowadzono
na terenie obecnej gminy z całą pewnością w Zbludzy. Była to zasługa przede
wszystkim Józefy Blizinkównej, kierowniczki zbludzkiej szkoły ludowej
(działającej od 1902 r.). Blizinkówna
od 1905 r. do połowy 1914 r. pracowała w szkole w Kamienicy. Jej angaż do
Zbludzy nastąpił w najbardziej oczekiwanym momencie, tj. w chwili wybuchu I wojny światowej. Związek Blizinkównej ze sprawą legionową musiał
być już z całą pewnością wcześniejszy,
jednakże o jej patriotycznej działalności w Kamienicy źrodła milczą. Stanowisko w Zbludzy Blizinkówna objęła
po Klementynie Młynarskiej, pierwszej kierowniczce zbludzkiej placówki oświatowej. Z chwilą rozpoczęcia
przez Blizinkównę pracy w Zbludzy,
po kilku tygodniach zawiązał się Powiatowy Komitet NKN w Limanowej
a kierowniczka szkoły była w gronie
pierwszych jego członków. Praca patriotyczna w Zbludzy znalazła szybkie
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uznanie we władzach powiatowych
NKN. Józefie Blizinkównej w pracy legionowej pomagał ofiarnie Józef Franczyk. Nie wiadomo, czy był on mieszkańcem Zbludzy czy też, co bardziej
prawdopodobne mieszkał w Woli Piskulinej, gdyż z osiedli Parysz i Jedliczany dzieci uczęszczały wówczas do
szkoły w Zbludzy.
Działalność Blizinkównej i Franczyka, w świetle zachowanego materiału
źródłowego, jest jedyną, jaką na obecnym etapie badań nad omawianym tematem udało się zarejestrować. Niewykluczone jednak, że w Kamienicy czy
w Szczawie prowadzono również, podobną do zbludzkiej, pracę nad pozyskaniem społeczeństwa do idei legionowej, ale źródła historyczne, niestety, jak
dotąd nie wspominaja o tym fakcie. Być
może, nieodległa przyszłość pozwoli
poszerzyć dotychczasową wiedzę w tej
materii i ukaże wkład społeczeństwa
tych, i innych wsi, w zwycięstwo, jakie
przyszło w listopadzie 1918 r.
Postacie Józefy Blizinkównej i Józefa Franczyka zasługują niewątpliwie na
pamięć i szacunek pokoleń, ponieważ
były one, jak wiele innych działających
w NKN czy w poszczególnych formacjach wojskowych pod egidą Józefa Piłsudskiego, częścią wielkiego ruchu, który w ostateczności dał naszej Ojczyźnie
niepodległość i suwerenność.
Przedstawione w niniejszym cyklu
wydarzenia sprzed 100 lat zasługują
na upamiętnienie w postaci tablicy czy
obelisku albo pomnika w przestrzeni
publicznej w Kamienicy. Pomnika, którego Gmina Kamienica nie doczekała
się przez cały wiek. Pamiętać bowiem
trzeba, że właśnie tu, w południowo-zachodnim zakątku powiatu limanowskiego pogrzebana została ostatecznie
myśl szybkiego i łatwego przedarcia się
wojsk rosyjskich w grudniu 1914 r. na
Podhale i dalej przez Słowację na Wiedeń. Boje legionistów między Zalesiem
- Zbludzą - Kamienicą i Łąckiem, jak
również obecnośc komendanta Piłsudskiego w Kamienicy i nocleg w tej miejscowości 9/10 grudnia 1914 r., wszystko to powinno stanowić argument za
podjęciem decyzji o budowie pomnika
upamiętniającego wydarzenia, opisane
w trzech częściach niniejszego cyklu,
oraz najwyższą ofiarę złożoną na ołtarzu Ojczyzny przez legionistów na
styku Beskidu Wyspowego i Gorców.

Przemysław Stanko

Spotkanie seniorów

Okres adwentowy - oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia to również okazja do organizowania spotkań opłatkowych
dla różnych grup, w tym seniorów, osób samotnych.

W bieżącym roku w naszej gminie
takie spotkanie odbyło się 22 grudnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury emeryci, renciści, osoby
starsze, samotne spotkali się na
tradycyjnym opłatku. Zaproszonym gościom towarzyszyli m.in.: wójt gminy
- Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy - Janusz Opyd, ks.
prałat - Kazimierz Pach, dyrektor GOK - Mieczysław Marek, prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” - Józef Rusnarczyk, siostra zakonna - Katarzyna Ciesielka (autorka oprawy artystycznej spotkania).
W świąteczny nastrój, przy tradycyjnie zastawionych wigilijnymi potrawami stołach, wprowadził program artystyczny przedstawiony przez
Dziewczęcą Służbę Maryjną.
S.F.
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50 lat razem
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stycznia 2015 r. w Ośrodku
Szkoleniowo - Turystycznym Dworek Gorce odbyła się
uroczystość wręczenia okolicznościowych medali „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” - przyznanych przez Prezydenta RP - 10 parom małżeńskim z naszej gminy.

„Złote Gody” - jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego obchodzili:
• Władysława i Michał Adamczyk
z Kamienicy
• Ju st y n a i St a n i sław Ced z id ło
z Zalesia
• Anna i Jan Chlipała ze Szczawy
• Zofia i Andrzej Dutka ze Szczawy
• Zofia i Stanisław Grucel ze Szczawy
• Justyna i Józef Karcz z Zasadnego
• Stanisława i Władysław Kurzeja
z Kamienicy
• Józefa i Józef Mikołajczyk
z Kamienicy
• Wi ktor ia i M ichał R a i n f us ze
Szczawy
• Bronisława i Stanisław Wierzycy
z Zalesia
Medale przyznane przez Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego dostojnym Jubilatom wręczył wójt - dr Władysław Sadowski.
Z tej wyjątkowej okazji serdeczne
gratulacje "Złotym Jubilatom" złożyli
obecni na uroczystości: przewodniczący Rady Gminy - Janusz Opyd, sekretarz gminy - Rozalia Cedzidło, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Jarosław
Augustyniak i proboszcz kamienickiej
parafii - ks. Jan Betlej, jednocześnie życząc małżonkom pomyślności, radości
oraz zdrowia na następne lata wspólnego życia. Tradycyjnie Jubilaci zostali obdarowani okolicznościowymi upominkami, kwiatami i dyplomem.
S.F.
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Jubileusz orkiestry

Jubileusz 10 - lecia działalności artystycznej świętowało pod koniec minionego roku Stowarzyszenie Orkiestry Dętej im. św. Floriana ze Szczawy.

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Parafialnym w Szczawie, której przewodniczył ks. proboszcz Leon Królczyk. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Powitania muzyków dokonał wójt gminy - dr Władysław Sadowski, dyrektor ośrodka kultury - Mieczysław Marek i radna Elżbieta Citak.
Członkowie stowarzyszenia orkiestry, za wkład w rozwój tej muzycznej formacji i promocję naszej gminy, zostali nagrodzeni listami gratulacyjnymi. Specjalną nagrodę finansową i rzeczową dla orkiestry wręczył wójt gminy - dr Władysław Sadowski, a drobne
upominki dla najmłodszych członków orkiestry prezes stowarzyszenia - Tadeusz Florek.
Stowarzyszenie zostało założone w 2004 r. Wielki wkład w powstanie i działalność stowarzyszenia
orkiestry, zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym włożył ówczesny proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Szczawie ksiądz kanonik Zygmunt Warzecha. Orkiestra mimo, że działa w formie stowarzyszenia, to zawsze była związana z OSP w Szczawie, choćby przez to, że większość członków stowarzyszenia to strażacy
i zawsze występują w strażackich mundurach. Dzięki gościnności strażaków orkiestra dostała pomieszczenie w remizie OSP w Szczawie - mówi
prezes stowarzyszenia Tadeusz Florek. Jako stowarzyszenie część środków staramy się zdobyć sami, jednak nie wystarcza to na utrzymanie
orkiestry, dlatego wdzięczni jesteśmy samorządowi gminy, że poprzez Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy otrzymujemy co roku środki na
opłacenie dyrygenta oraz przewóz muzyków z Zalesia i Kamienicy, co umożliwia nam dalsze funkcjonowanie - dodaje.
						
S.F.

Upamiętnili ostatni zrzut
28 grudnia 2014 r. w Szczawie Krakowski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP zorganizował uroczystą rekonstrukcję historyczną lotu,
upamiętniającego ostatni zrzut dla Armii Krajowej wykonany w 1944 r. przez mjr pilota Antoniego Tomiczka.

Najpierw uczestnicy spotkania zwiedzili Muzeum 1 PSP AK,
a następnie przeszli na „Polanki” nad Szczawą, gdzie odbyła się
rekonstrukcja ostatniego zrzutu dla AK w 70 rocznicę tego wydarzenia. Odtwórcami zadania były m.in.: Grupy Rekonstrukcji Historycznych - 1 PSP AK z Limanowej i Nowego Targu.
Pasjonaci lotnictwa, AK i okoliczni mieszkańcy uczcili to
wydarzenie, doceniając wysiłek zbrojny lotnictwa polskiego
w okresie II wojny światowej oraz żołnierzy AK.
Współorganizatorem przedsięwzięcia byli: Zespół Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie, OSP Szczawa oraz
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych - 1 PSP AK
w Limanowej.
Antoni Tomiczek w ramach 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia - 301 Dywizjonu "Ziemi Pomorskiej - Obrońców Warszawy" odbył

23 skrajnie niebezpieczne loty ze zrzutami: 5 razy nad Polskę, 11 nad północne Włochy, 3 nad Jugosławię, 2 nad Czechosłowację, 1 raz nad Grecję i 1 raz nad nieustalonym krajem. Ostatnim zadaniem lotniczym był
zrzut dla 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK na placówkę "Wilga" na
Polankach nad Szczawą w Gorcach nocą z 28 na 29 grudnia 1944 r. (był
to jednocześnie ostatni lot specjalny do Polski). Antoni Tomiczek zmarł
19 listopada 2013 r. Odszedł w wieku 98 lat.
S.F.
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WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY

Strażacy podsumowali rok

Jednostki OSP w Gminie Kamienica skupiają obecnie
w swych szeregach 344 członków,
z czego 285 to członkowie zwyczajni (czynni), 42 - honorowi,17 wspierający. Wśród naszych strażaków są kobiety (21).

4 stycznia 2015 roku w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kamienica odbyły się Walne
Zebrania Sprawozdawcze za rok 2014.
Druhowie podsumowali działalność
swoich jednostek w minionym roku oraz
przyjęli plany działalności na 2015 rok.
W organizowanych w tym celu zebraniach wzięli również udział zaproszeni
goście, wśród których obecni byli m.in.:
Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Limanowej - bryg. Janusz Kurzeja, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - druh
Kazimierz Czyrnek, Kierownik Sekcji
Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego
Komendy Powiatowej PSP - kpt. Marcin
Kulig, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP
RP w Kamienicy - Eugeniusz Rutka,
Kapelan Gminny OSP – ksiądz Łukasz
Kita, przedstawiciele samorządu gminy:
Wójt Gminy Kamienica - dr Władysław

Sadowski, Przewodniczący Rady
Gminy - Janusz Opyd oraz Radni Gminy Kamienica.
Rok 2014 był kolejnym rokiem wytężonej pracy strażaków - ochotników,
zarówno w zakresie działalności ratowniczej, szkoleniowej, jak i pracy na
rzecz jednostek i lokalnego środowiska.
Strażacy uczestniczyli w organizacji
i zabezpieczeniu imprez kulturalnych,
sportowych, uroczystości patriotycznych i świąt kościelnych, rywalizowali w zawodach sportowo-pożarniczych,
zimowych i letnich ogólnopolskich
olimpiadach strażaków-ochotników.
Członkowie Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych poprzez udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej poszerzali wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
W minionym roku strażacy - ratownicy brali udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych, m.in.: z zakresu
kwalifikowanej pierwszej pomocy, kursie kierowców-konserwatorów sprzętu
ratowniczego, szkoleniu podstawowym
dla strażaków-ratowników OSP, ćwiczeniach w komorze dymowej.
Na terenie Gminy Kamienica w 2014
roku odnotowano 113 zdarzeń, z czego
13 stanowiły pożary, a 100 miejscowe
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zagrożenia (m.in.: wypadki i kolizje drogowe, usuwanie skutków wichur i powodzi, poszukiwania osób zaginionych,
usuwanie zagrożeń ze strony agresywnych zwierząt). Największa ilość interwencji związana była z usuwaniem
skutków majowej powodzi. W likwidacji tych wszystkich zdarzeń brały udział
jednostki OSP. Ilość wyjazdów ratowniczych jednostek OSP gminy Kamienica
w ubiegłym roku: OSP Kamienica - 52,
OSP Szczawa - 57, OSP Zalesie - 16, OSP
Zbludza - 15, OSP Zasadne - 1.
Najważniejszym zadaniem strażaków jest prowadzenie działań ratowniczych i niesienie pomocy w czasie pożarów i innych zagrożeń. A skuteczne
prowadzenie działań ratowniczych wymaga wyposażenia jednostek i ratowników w odpowiedni sprzęt ratowniczy
oraz umundurowanie. Dlatego też jednostki OSP na bieżąco doposażane są
w niezbędny sprzęt, a strażacy uczestniczą w szkoleniach i doskonalą swoje
umiejętności. Zakupy sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej finansowane są ze
środków budżetu gminy, dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
oraz środków własnych jednostek OSP.
Wyszkolenie strażaków i wyposażenie jednostek OSP Gminy Kamienica
pozwala na podjęcie działań: ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa powodziowego i nawodnego,
ratownictwa medycznego, ratownictwa
wysokościowego. Jednostki OSP Kamienica i OSP Szczawa należą do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dlatego też na nich spoczywa główny ciężar prowadzenia działań ratowniczych
na terenie gminy. Jednostkom tym stawiane są również większe wymagania
w zakresie wyszkolenia i wyposażenia
w specjalistyczny sprzęt.
P. K.

dziś I Jutro Kamienicy

Sołtysi wybrani na kolejną kadencję

Kamienica Górna

Do rady sołeckiej weszli: Michał Bieniek, Józef Dybiec, Wacław Gorczowski,
Kazimierz Groń, Władysław Mikołajczyk
i Józef Podgórni.
Kamienica Dolna

Zasadne

Zalesie

Zbludza

W lutym 2015 r. w naszej gminie odbyły się zebrania
wiejskie, na których wybierano sołtysów i radę sołecką. Funkcję sołtysów objęli: Stanisław Kulig (Kamienica Górna), Michał Mikołajczyk (Kamienica Dolna), Zofia Bulanda (Szczawa), Zbigniew Wierzycki (Zalesie),
Agata Zięba (Zasadne), Stanisław Poręba (Zbludza).

Wyniki wyborów w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:
W sołectwie Kamienica Górna zgłoszono dwóch kandydatów:
Stanisława Kuliga - otrzymał 138 głosów i Krzysztofa Farona,
który uzyskał 42 głosy.
Do rady sołeckiej wybrano: Marię Opyd, Wojciech Kęskę,
Franciszka Kuliga, Jana Majewskiego, Annę Dudzik, Mieczysława Kuźla i Eugeniusza Adamczyka.
W sołectwie Kamienica Dolna na stanowisko sołtysa zgłoszono trzy kandydatury: Michała Mikołajczyka - 76 głosy, Czesława Gronia - 24 głosy i Józefa Dybca - 16 głosów.
W głosowaniu największą liczbę głosów otrzymał Michał
Mikołajczyk, który został po raz kolejny wybrany sołtysem.

W Szczawie było trzech kandydatów:
Zofia Bulanda - 51 głosów, Lucyna Faron
- 34 głosy, Stanisław Kuziel - 29 głosów.
Do rady sołeckiej wybrano: Janusza
Chlipałę, Zofię Kurzeję, Grzegorza Kukuczkę, Stanisława Gancarczyka, Franciszka Chlipałę i Jana Cepielika.
W Zalesiu było czterech kandydatów:
Zbigniew Wierzycki - otrzymał 27 głosy, Hubert Wierzycki - 8 głosów, Wiesław
Szczepaniak - 6 głosów, Józefa Wierzycka - 0 głosów.
Radę sołecką tworzą: Józefa Wierzycka,
Wiesław Szczepaniak, Sabina Kolawa, Jan Ślaga, Tadeusz Karabin, Jan Faron i Władysław Smajda.
W Zasadnem zgłoszono dwóch kandydatów: Agatę Ziębę, która otrzymała 77 głosów i Wiesławę Wąchałę - uzyskała 22 głosy.
Do rady sołeckiej weszli: Jan Faron, Agata Gorczowska, Stefan Gorczowski, Maria Gierczyk, Krystyna Głogoczowska, Jan
Zasadni i Wojciech Zasadni.
W Zbludzy na sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Stanisława Porębę (60 głosów) i Andrzeja Gorczowskiego (53 głosy).
Do rady sołeckiej wybrano: Juliana Zasadniego, Grażynę Wierzycką, Michalinę Rucińską, Karolinę Majdę, Marię Czech, Stanisława Śliwę i Andrzeja Gorczowskiego.
Oprócz mieszkańców, w zebraniach uczestniczyli wójt - dr
Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy - Janusz
Opyd oraz radni i pracownicy Urzędu Gminy w Kamienicy.
Spotkania kończyły się prezentacją inwestycji zaplanowanych
na rok 2015 oraz dyskusją nad sprawami bieżącymi.
(red)
grudzień - luty 2014/15 Gorczańskie Wieści 9

dziś I Jutro Kamienicy

Z sesji Rady Gminy

Uroczyste ślubowanie, wybór Przewodniczącego
i Komisji Stałych Rady Gminy było głównymi punkami I sesji Rady Gminy Kamienica.

Pierwszą część do momentu wyboru Przewodniczącego
poprowadził najstarszy wiekiem wśród radnych - Stefan
Kuchnia.
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni
złożyli ślubowanie. Uroczyste ślubowanie złożył także
wójt - dr Władysław Sadowski.
Następnie w głosowaniu tajnym radni dokonali wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
Jedynym zgłoszonym kandydatem na stanowisko Przewodniczącego był Janusz Opyd - został wybrany na tę funkcję jednogłośnie. Wiceprzewodniczącym Rady wybrano
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Józefę Gorczowską - przy jednym głosie nieważnym.
Po tym głosowaniu dalszą część sesji prowadził już Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Opyd.
Kolejnym punktem sesji było wybranie i ukonstytuowanie się Komisji Stałych Rady Gminy.
Ustalono składy osobowe Komisji Stałych Rady Gminy
Kamienica, a członkowie tych Komisji wybrali spośród
siebie przewodniczących i ich zastępców.
Skład Komisji po ich ukonstytuowaniu przedstawia się
następująco:
Komisja Budżetu, Gospodarki Finansowej oraz Rozwoju,
Inicjatyw i Budownictwa:
Halina Śmierciak - Wierzycka - przewodnicząca, Krzysztof Wysowski - zastępca, Paweł Bednarczyk, Hilary Majewski, Andrzej Matlęga, Marian Opyd, Eugeniusz Rutka.

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia: Stefan Kuchnia
- przewodniczący, Jadwiga Kusyk - zastępca, Elżbieta
Citak, Jan Franczyk, Genowefa Majewska, Andrzej Matlęga, Halina Śmierciak - Wierzycka.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa: Paweł Bednarczyk - przewodniczący, Piotr Kaliciński - zastępca, Jan Franczyk, Jadwiga
Kusyk, Hilary Majewski, Eugeniusz Rutka, Krzysztof
Wysowski.
Komisja Rewizyjna: Elżbieta Citak - przewodnicząca,
Genowefa Majewska - zastępca, Stefan Kuchnia, Hilary Majewski.
Budżet Gminy Kamienica na 2015 rok to główny temat
II Sesji Rady Gminy Kamienica, która odbyła się 30
grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Najważniejszym punktem porządku obrad sesji Rady
Gminy Kamienica było przyjęcie w formie uchwały Budżetu Gminy Kamienica na 2015 rok. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
Dochody zaplanowane na 2015 r. to 27 063 597,00 złotych, natomiast wydatki wyniosą 26 440 104,00 złotych.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 623 493,00 złotych,
z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.
Na inwestycje władze gminy zamierzają przeznaczyć
4 672 898,00 złotych.
Za te pieniądze będą zrealizowane takie zadania, jak
m.in.: modernizacja dróg gminnych, budowa chodnika w Szczawie i kładki pieszej na osiedlu Wysopale
w Kamienicy, budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Kamienicy i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy, uzupełnienia kanalizacji sanitarnej w gminie, program odnawialnych źródeł energii - solary, "Odnowa
wsi Zasadne poprzez przebudowę obiektu sportowo
- rekreacyjnego".
W dalszej części głos zabrał zaproszony gość - starosta
limanowski Jan Puchała, który przedstawił zakres prac
Zarządu Powiatu Limanowskiego w bieżącym czasie
- w tym wspomniał o podpisanej umowie na budowę
Uzdrowiska Termalnego w Porębie Wielkiej oraz omówił aktualną sytuację Szpitala Powiatowego w Limanowej. Podziękował także włodarzom Gminy Kamienica
za dobrą i owocną współpracę z Powiatem Limanowskim w realizacji inwestycji.
26 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się III Sesja Rady Gminy Kamienica. Janusz Opyd
- Przewodniczący Rady Gminy po przywitaniu gości,
stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad oraz
protokołu z ostatniej sesji dokonał otwarcia spotkania
i przedstawił poszczególne punkty posiedzenia.
Podczas sesji radni podjęli uchwały dotyczące m.in.:
zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamienica na lata 2015 – 2019, zmian w statucie gminy,
zmian w miejscowym planie zagospodarowania Gminy Kamienica oraz zmian w budżecie gminy na 2015r.
(red)

Powstaną
nowe solary
Dzięki oszczędnościom, powstałym przy realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”, zostanie
wykonane około tysiąca dalszych instalacji solarnych na terenie gmin biorących udział w projekcie. W Gminie Kamienica zamontowane zostanie 167 instalacji solarnych z listy rezerwowej,
sporządzonej w 2014 r.

- Do końca czerwca 2014 r. zamontowano 2 152 instalacji
w budynkach mieszkalnych oraz 6 instalacji w budynkach publicznych na terenach gmin biorących udział w projekcie. Ponadto do grudnia 2014 r. zostało wykonanych dodatkowych 145
instalacji w budynkach mieszkalnych w ramach robót uzupełniających z uwagi na korzystny wynik pierwszego postępowania przetargowego. Strona szwajcarska bardzo wysoko oceniła
sposób realizacji projektu, uznając go za jeden z najlepiej wykonanych w Polsce. Dzięki temu możliwe stało się uzyskanie zgody strony szwajcarskiej na wykorzystanie całych oszczędności
w ramach projektu oraz kwot powstałych z różnic kursowych
na wykonanie dalszych instalacji. Stosowne w tym względzie
wystąpienie Wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława Żaby oraz
Kierownika Projektu Antoniego Roga i pozytywna akceptacja strony szwajcarskiej umożliwi wykonanie dalszego tysiąca instalacji indywidualnych na terenie gmin biorących udział
w projekcie (Mszana Dolna, Kamienica, Raba Wyżna, Dobra,
Niedźwiedź, Miasto Mszana Dolna) - informuje Urząd Gminy Mszana Dolna.
Obecnie trwają procedury przetargowe do wyłonienia wykonawcy instalacji na zamontowanie ich w budynkach mieszkalnych na terenach gmin uczestniczących w projekcie.
Zakończenie inwestycji planowane jest do końca
września 2015 r.
S.F.
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ROZMOWA Z ...

Rozmowa z Januszem Opydem
- Przewodniczącym Rady Gminy Kamienica

Priorytety na
kolejne cztery lata
Panie Januszu, proszę się przedstawić naszym czytelnikom.

Mam 44 lata, urodziłem się i mieszkam w Szczawie. Jestem
absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskie, ukończyłem także studia podyplomowe w zakresie
Ekspertyza Wypadku Drogowego organizowane przez Politechnikę Krakowską przy współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Zarządzanie Firmą w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Pełnię funkcję biegłego
sądowego. Jestem również oficerem rezerwy Wojska Polskiego. Pracuję w Nowym Sączu, zawodowo zajmuje się wyceną szkód komunikacyjnych oraz dochodzeniem roszczeń
odszkodowawczych.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować do Rady Gminy?

Szczawa jest miejscowością o walorach głównie turystycznych, z dużym potencjałem, który moim zdaniem nie jest
w pełni wykorzystywany. Zauważyłem, że w okresie ostatnich
kilku lat systematycznie spada liczba turystów odwiedzających naszą miejscowość, co nie dziwi, bo niewiele mamy im
do zaoferowana. Samo bogactwo wód mineralnych i mikroklimat, dla współczesnego turysty, a w szczególności rodzin
z dziećmi, już nie wystarczą. Konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystycznej, m.in. modernizacja
szlaków turystycznych, stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku, placów zabaw. Powstały i działają w Szczawie organizacje pozarządowe, pozyskujące fundusze z zewnątrz przy
znikomym wsparciu samorządowców w poprzednich latach.
Wielu mieszkańców Szczawy ma podobne zdanie. Kiedy zaproponowano mi kandydowanie, uznałem, że może warto.

W listopadzie został Pan po raz pierwszy wybrany do Rady
Gminy Kamienica, zostając jednogłośnie jej przewodniczącym. Minęły dwa miesiące tej działalności, jak ocenia Pan
pracę radnego?

Z perspektywy mieszkańca Szczawy nie spodziewałem
się, że zostanę wybrany na przewodniczącego Rady, było to
dla mnie dużym zaskoczeniem. Cieszę się, że zostałem obdarzony aż tak dużym zaufaniem i po tych dwóch miesiącach spodziewam się, że globalne i perspektywiczne myślenie
radnych z wszystkich miejscowości zaprocentuje rozwojem
naszej gminy.

Czy to jest to, czego się Pan spodziewał? Czy coś Pana
zaskoczyło?

Panie Redaktorze, jestem w takim wieku, że niewiele rzeczy
jest mnie w stanie zaskoczyć. Oczywiście, jak już wcześniej
wspomniałem, zakończeniem był wybór na przewodniczącego.
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Czy to poparcie to sygnał, że ta Rada będzie funkcjonowała
w zgodzie, pracując na rzecz mieszkańców naszej gminy?

Rozumiem, że pyta Pan o poparcie na przewodniczącego Rady Gminy, jeżeli tak, to zaskakująca jest sugestia, że
w ubiegłych kadencjach było inaczej? W moim odczuciu, po
tych kilku miesiącach wspólnej pracy widzę gotowość całej
Rady do współpracy na rzecz rozwoju całej gminy i każdej
miejscowości z osobna.
Zadając Panu to pytanie, myślałem o tym, że radni gminy
po raz pierwszy byli wybierani w okręgach jednomandatowych, co może być powodem tego, że bardziej będą zabiegać o interesy swojego okręgu niż o dobro wspólne, poza
tym większość radnych to osoby wybrane po raz pierwszy.

W tak małej gminie interesy okręgu to w zdecydowanej
większości przypadków także interes gminy, więc nie widzę
takiego zagrożenia.

Panie przewodniczący, proszę nam przedstawić, jakie są
główne funkcje i zadania Rady Gminy?

Pozycja ustrojowa Rady Gminy określona jest ustawą o samorządzie gminnym, której to wymieniona ustawa przypisuje funkcje uchwałodawcze i kontrolne w stosunku do Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, jakimi są sołectwa. Zakres kompetencji Rady
Gminy określony przepisami prawa, w tym w szczególności
kompetencje do stanowienia prawa miejscowego, są realizowane w zakresie delegacji ustawowych. Zatem Rada Gminy
w tych kwestiach może podejmować decyzje tylko i wyłącznie w zakresie wyznaczonym przepisami prawa.
Precyzując Pana pytanie, użyję sformułowania „uprawnienia” Rady Gminy, konkretyzują się one m.in. w procedurze
uchwalania budżetu, określania w ramach ustawowych granic stawek podatków i opłat lokalnych, przyjmowania zmian
w planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalania programów gospodarczych czy też rozpatrywania skarg na działalność Wójta Gminy.
Obok realizacji funkcji uchwałodawczych i kontrolnych
chciałbym, aby sala obrad Rady Gminy Kamienica, z poszanowaniem wymogów proceduralnych, stała się również
miejscem wymiany myśli i poglądów nie tylko pomiędzy
radnymi, ale również między radą a mieszkańcami, których
reprezentujemy.
Słuchanie opinii i ocen mieszkańców gminy nie powinno
sprowadzać się do spotkań organizowanych w okresie przedwyborczym, ale dialog z mieszkańcami winien być utrzymywany przez całą kadencję. W tym miejscu chciałbym z całym

naciskiem podkreślić, iż obrady Rady Gminy są jawne i otwarte dla każdego zainteresowanego, a ogłoszenia o sesjach publikowane na stronach internetowych gminy.
Co do ogłoszenia programu na sesje to będzie to zrealizowane, bo my prowadzimy stronę internetową gminy, a co do
obecności mieszkańców na sesjach to może już trzeba pomyśleć o powiększeniu sali posiedzeń w Urzędzie Gminy?

Mieszkańcy już są i liczę, że w przyszłości będą obecni na
sesjach, a z perspektywy kilku pierwszych posiedzeń nie widzę, aby przeszkodą były tu problemy lokalowe. W moim odczuciu (pomijając aspekt ekonomiczny) nie ma potrzeby budowy odrębnej hali obrad w tym celu.
Moją intencją jest natomiast, aby głos mieszkańców był słyszalny na poziomie Rady Gminy i brany poważnie pod rozwagę. Bezpośredni udział mieszkańców w procesie decyzyjnym na poziomie rady jest warunkiem dobrego i skutecznego
rządzenia. Partycypacyjny charakter procesu decyzyjnego
w radzie zapewni w sposób najbardziej bezpośredni udział
mieszkańców w zarządzaniu gminą, co gwarantuje wspólnotom lokalnym Europejska Karta Samorządu Terytorialnego.
W moim przekonaniu istotne wydaje się inicjowanie działań,
które bezpośrednio będą angażowały mieszkańców. W dłuższej perspektywie powinno to zaprocentować większym ich
poczuciem wpływu na procesy decyzyjne w sferze publicznej, przynajmniej na poziomie lokalnym.
Jakie wyzwania czekają Radę przez najbliższą kadencję?

Podstawowym wyzwaniem Rady na najbliższą kadencją jest
w mojej ocenie zapewnienie stałego i równomiernego rozwoju
wszystkim miejscowościom Gminy Kamienica.
Cel ten nie może zostać osiągnięty bez podjęcia kroków prowadzących do określenia priorytetowych kierunków rozwoju
gminy oraz podporządkowania im planowanych inwestycji.
Decyzja o realizacji nowych przedsięwzięć musi uwzględniać stanowisko mieszkańców gminy w tym zakresie, a także podlegać ocenie wg kryterium celowości i ekonomicznej
opłacalności, zwłaszcza w kontekście koniecznych do poniesienia kosztów utrzymania zrealizowanych w ramach inwestycji obiektów.
Kolejnym priorytetowym celem działalności Rady Gminy
powinny stać się działania na rzecz rozwoju gospodarczego
gminy. Gmina w ramach ustawowych kompetencji dysponuje
szeregiem narzędzi pozwalających prowadzić aktywną politykę w tym zakresie. Przede wszystkim Rada Gminy posiada
uprawnienia w zakresie możliwości kształtowania wysokości
podatków od nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej oraz prawo ustalania zasad dokonywania zwolnień od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji. Ponadto gmina w ramach władztwa
planistycznego określa sposób zagospodarowania nieruchomości, a także poprzez inwestycje komunalne może wpływać
na ich atrakcyjność dla inwestorów.
Nie bez znaczenia jest również możliwość wykorzystania
instrumentów niefiskalnych, takich jak wsparcie doradcze dla
przedsiębiorców w zakresie poszukiwania źródeł finasowania
przedsięwzięć gospodarczych czy też praktycznie nieistniejąca promocja gospodarcza gminy i przedsiębiorców działających na jej terenie.
Dużym problem naszej gminy jest stosunkowo niska aktywność społeczna mieszkańców. Przyczyn tego stanu rzeczy jest
wiele. Nie wchodząc w tym miejscu w ich ocenę, chciałbym
zaproponować utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, która

stałaby się kuźnią przyszłych liderów lokalnych i samorządowców.
Będę również popierał uchwałę o przyjęciu funduszu sołeckiego na terenie naszej gminy. Ustawa o funduszu sołeckim gwarantuje bowiem mieszkańcom każdego z sołectw
wpływ na wydatkowanie środków gminnych, a także daje
prawo zebraniom wiejskim wskazywania konkretnych przedsięwzięć do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego przyznanych sołectwu. Nie przekonuje mnie przy tym
argument przeciwników, iż wydzielane w ramach funduszu
sołeckiego środki będą stosunkowo niewielkie (gmina zawsze
może zwiększyć tę pulę) lub fakt, iż wydatkowanie środków
wymaga przygotowania i złożenia przez sołtysa wniosku do
rady gminy. Jestem przekonany, iż wybrani sołtysi ze wsparciem Urzędu Gminy poradzą sobie z tym wymogiem ustawy
o funduszu sołeckim. Trzeba również dodać, że fundusz sołecki jest stosowany z powodzeniem w ponad połowie gmin
wiejskich w Polsce.
Do powszechnego stosowania w naszej gminie należy
również wprowadzić „inicjatywę lokalną” dającą możliwość
mieszkańcom realizacji wspólnych przedsięwzięć z samorządem. W tym celu konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy oraz szersza promocja tego narzędzia
współpracy samorządu z mieszkańcami.
Pozostając przy problematyce budowy kapitału społecznego, chciałbym wskazać na konieczność stworzenia przez
samorząd stałych mechanizmów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przykłady wielu samorządów lokalnych
wskazują, iż przy pomocy stowarzyszeń i fundacji działających na ich terenie pozyskiwane są znaczne środki finansowe przeznaczane następnie na realizację projektów o charakterze lokalnym (np. imprezy kulturalne, zajęcia edukacyjne,
wydawnictwa). Gminy te premiują aktywne organizacje, zapewniając im wsparcie w zakresie organizacyjnym oraz pomoc w pokryciu kosztów wkładu własnego do projektów. Dążąc do wypracowania partnerskich relacji z organizacjami
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ROZMOWA Z ...

pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Kamienica,
zaproponuję zwołanie spotkania władz gminy z przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji, a docelowo powołanie gminnej
rady pożytku publicznego.
Wobec kryzysu finansów samorządów lokalnych, spadku liczby mieszkańców oraz starzenia się społeczeństwa konieczne będzie podjęcie działań mających na celu poszukiwanie nowych
źródeł dochodów własnych Gminy Kamienica. Trzeba bowiem
pamiętać, iż wg danych ministerstwa finansów nasza gmina
znajduje się w grupie gmin o najniższych dochodach własnych
na głowę mieszkańca w Polsce. Szansę na zwiększenie dochodów własnych gminy dają działania na rzecz rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim budowa nowoczesnej infrastruktury
turystycznej oraz promocja turystyczna gminy.
Przedstawionym wyżej planom inicjatyw towarzyszy przekonanie, iż jedynie dobra współpraca samorządu gminnego
z mieszkańcami, organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na naszym
terenie może przyczynić się do wzrostu jakości i poziomu życia w Gminie Kamienica.
Przewodniczenie radzie gminy to zadanie wymagające wniesienia sporego zaangażowania. Jak wygląda Pana praca na
tym stanowisku?

Jeżeli poważnie traktuje się Wyborców, to pełnienie funkcji
przewodniczącego, a przede wszystkim radnego wymaga dużego zaangażowania, kosztem własnego czasu.

Czy jest ona w jakikolwiek sposób wynagradzana?

Radny gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nie
otrzymuje wynagrodzenia za pełnienie funkcji, a jedynie dietę
mającą gwarantować zwrot kosztów poniesionych w związku
z pełnieniem obowiązków radnego. Obecna Rada Gminy nie
podwyższyła diet przyjętych z zeszłej kadencji.

A ile ona wynosi?

Zgodnie z uchwałą podjętą w poprzedniej kadencji dieta radnego wynosi 350 zł, przewodniczącego komisji 400 zł, wiceprzewodniczącego rady 500 zł, a przewodniczącego 1000 zł.
Czego Pan jako radny i Przewodniczący Rady Gminy życzyłby sobie na te cztery lata?

Aby zrealizować założone cele, a dzięki temu aby nasza gmina stała się przyjazną dla jej mieszkańców i odwiedzających ją
turystów.
Jakie są Pana zainteresowania? Jak Pan lubi spędzać wolny czas?

Prościej byłoby mi odpowiedzieć, czym się nie interesuję. Należę do grona szczęśliwców, którym udało się powiązać pasję
z pracą zawodową. Dziedzina, którą zajmuję się zawodowo, wymaga dużej interdyscyplinarności i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, co pochłania znaczną część mojego, i tak już „okrojonego” dodatkowymi obowiązkami, wolnego czasu. Wytchnienia
i odpoczynku szukam zazwyczaj na górskich szalkach. Jeżeli
pogoda na to pozwala i nie koliduje to z innymi obowiązkami,
pakuję plecak i w góry!
Dziękuję za rozmowę

Dziękuję, serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników
Gorczańskich Wieści.
M. Marek
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10 stycznia br. przypadła 78. rocznica urodzin Sługi
Bożego ks. Józefa Kurzei, twórcy parafii w Mistrzejowicach w Nowej Hucie, w której był duszpasterzem
i budowniczym kościoła.

Z tej okazji w kaplicy w Zasadnem została odprawiona
Msza św. w intencji jego szybkiej beatyfikacji. Homilie
wygłosił ks. Zygmunt Filip Badurski z Bazyliki Mariackiej w Krakowie, który swoją ref leksję oparł na tematyce
przypadającej niedzieli chrztu Pańskiego. - W kontekście
jutrzejszej niedzieli chrztu Pańskiego popatrzmy na chrzest
ks. Józefa Kurzei, który przyjął w Kamienicy 12 stycznia
1937 r., a ochrzcił go ks. Jan Żelawski. To łaska właśnie
tego sakramentu, zaowocowała w jego życiu. Sprzyjała do
tego pozytywna atmosfera domu rodzinnego, matki, ojca,
licznego rodzeństwa i przyjaciół. W atmosferze wzajemnej miłości domowej, modlitwy, wiary i pobożności łaska
sakramentu Józia zaowocowała rozczytaniem powołania
kapłańskiego. Nie było by pięknego kapłaństwa ks. Józefa,
gdyby nie obmywająca moc wody chrzcielnej ze źródeł tutejszej ziemi, która spłynęła po główce małego Józia. To ta
woda i spływająca z nią łaska sakramentu chrztu tak uzdolniła ks. Józefa, że najpierw rozczytał plan Boży co do mistrzejowickiej ziemi bez świątyni, a potem wybudował zieloną budkę i zgromadził wiernych, by i tam od 4 lipca 1971
roku też udzielać sakramentu chrztu św. .... - Dziękujemy
Panu Bogu za was, tutejsi parafianie wraz z waszymi władzami, ks. proboszczem i księżmi, p. Wójtem i p. Sołtys, że
tak pięknie chlubicie się swoim krajanem, podtrzymujecie
pamięć o nim, a i nas tu dzisiaj gościcie, byśmy mogli razem świętować, dziękować i modlić się o pomyślny dalszy
przebieg procesu beatyfikacyjnego, mimo tylu trudności,
byśmy doczekali się dla was, tej ziemi tego środowiska, parafii, wielkiej łaski, beatyfikacji.
W uroczystości udział wzięli m.in. członkowie Stowarzyszenia Artystów fabs z Łodzi i Warszawy: Katarzyna Krasińska-Kencka, Małgorzata Sidor i Piotr Szymor.
S.F.

Z ŻYCIA PARAFII
26 grudnia 2014 r. Zespół Regionalny Zasadnioki, podobnie jak
w roku ubiegłym, zaprosił wszystkich chętnych do kaplicy w Zasadnem na wspólne kolędowanie.

Kolędowanie z Zespołem
Regionalnym Zasadnioki

Przybyli na to świąteczne spotkanie
mogli wysłuchać historii o narodzeniu Jezusa opowiedzianej i przedstawionej przez występujących. Ilustracją
muzyczną tej opowieści były odpowiednio dobrane kolędy i pastorałki.
Zgromadzonym w kaplicy towarzyszyła atmosfera radości, jakby naprawdę znaleźli się w stajence betlejemskiej posłuszni słowom:
„Cas zostawić tą roboto,
syćkie sprawy, wielkie, małe,
Kie Bóg ku nom s nieba schodzi
w chaupie zostać się nie godzi”
Nie zabrakło też tradycyjnych życzeń i sypania owsem, bo to przecież
dzień św. Szczepana. Na koniec tego
wspólnego spotkania wszyscy z ochotą odśpiewali jedną z najpiękniejszych
naszych pastorałek , czyli Hej ponad
regle, turnice.
B.G.

Koncert noworoczny
1 stycznia 2015 r. w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Kamienicy odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów Góralsi i Ciupaga.

Zespołom towarzyszył chórek składający
się z uczniów Ogniska Muzycznego, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Kamienicy. Organizatorów nie zawiodła
publiczność, która licznie wypełniła kamienicki kościół. Koncert prowadził znany limanowski konferansjer Marian Wójtowicz.
S.F.
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Wieści Ze Starostwa

Zarząd Powiatu podpisał
umowę na budowę Zakładu
Przyrodoleczniczego

13 lutego br. Zarząd Powiatu Limanowskiego podpisał
umowę z wykonawcą na realizację pierwszego etapu
budowy Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód
geotermalnych w Porębie Wielkiej. Wykonawcą inwestycji jest firma budowlana ze Stalowej Woli.

Strategiczna inwestycja Powiatu Limanowskiego w I etapie
obejmować będzie budowę Centrum Rekreacji i Balneologii.
Tym samym powstanie Zakład Przyrodoleczniczy, na bazie
przebudowanego Domu Wczasów Dziecięcych. Koszt całkowity tego etapu wyniesie ok. 12 mln zł. W wyniku postępowania
przetargowego, najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy budowlanej REM-BUD I ze Stalowej Woli.
W podpisaniu umowy uczestniczyli; Starosta Limanowski
Jan Puchała, Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego
Tomasz Krupiński, Wicestaosta Mieczysław Uryga, Członek
Zarządu Agata Zięba, Sekretarz Powiatu Andrzej Matlęga, Dyrektor Wydziału Rozwoju Inwestycji i Pozyskiwania Środków
Zewnętrznych Elwira Handzel Stochel, kierownik Biura Zamówień Publicznych Katarzyna Skolarus a także wykonawcy
inwestycji.
- Koszt realizacji tej inwestycji został zwiększony, ponieważ
według opinii osób przygotowujących kosztorys inwestorski,
pierwotne wykonanie oparte na bazie cen usług budowlanych
z II-go kwartału 2014 roku, zamykało się w kwocie ponad 9 mln
zł. Natomiast wzrost kosztów wykonania tego zadania do 12
mln zł wynika z uwarunkowań przedstawionych przez oferentów w postępowaniu przetargowym - powiedział Jan Puchała
Starosta Limanowski – Oferenci przedłożyli ceny oparte o kalkulacje uwzględniające termin zakończenia budowy (przyp.
2016 r.), np. zmiany cen robocizny w wyniku przewidywanego
wzrostu płacy minimalnej, wzrostu cen materiałów i wyposażenia w wyniku osłabnięcia kursu złotego w stosunku do euro
i dolara oraz koszt ryzyka wynikającego z ceny ryczałtowej.
Biorąc pod uwagę publikowane na branżowych stronach internetowych zmiany cen usług budowlanych w roku 2014, widać,
że ceny stopniowo wzrastały nawet o ok. 10% w jednym roku.
Według osób trudniących się sporządzaniem kosztorysów, planowane na 2016 rok zakończenie realizacji inwestycji, uzasadnia
właśnie ze względów wskazanych powyżej na zarezerwowanie
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na ten cel kwoty ok. 12 mln zł. - zakończył starosta.
Realizacja pierwszego etapu budowy Centrum Rekreacji
i Balneologii wód geotermalnych jest zadaniem realizowanym
wyłącznie przez Powiat Limanowski. Według warunków postępowania pierwszy etap ma zostać zakończony w połowie
grudnia 2016 roku.
Inwestycja obejmuje budowę części nowych obiektów i przebudowę istniejącego budynku Domu Wczasów Dziecięcych
w Porębie Wielkiej. Zakład Przyrodoleczniczy połączony zostanie z istniejącym budynkiem Domu Wczasów Dziecięcych
oraz częścią hotelową realizowaną w ramach II etapu.
W nowej części budynku znajdować się będą:
HALA BASENOWA:
• basenem rekreacyjnym o powierzchni lustra wody 91 m2 wyposażonym w hydromasaż ścienny, ławeczkę powietrzną, tryskacze, gejzery powietrzne
• wannami hydromasażowymi
• biczami wodnymi
• zapleczem hali
• zespołem saun (w tym fińską, infrared)
STREFA PROFILAKTYKI ZDROWIA:
• pomieszczenia do hydroterapii, pomieszczenia do zawijań borowinowych, pokoje masażu, gabinet krioterapii miejscowej,
gabinet inhalacji, pomieszczenia fizykoterapii, kriokomora,
salka do ćwiczeń.
(red)

Mogielica zimą

Trasy narciarstwa biegowego Mogielica to nie tylko alternatywa dla biernej formy spędzania wolnego czasu, nie
tylko miejsce do pracy nad zdrowiem fizycznym i psychicznym czy bodziec wrażeń etycznych i estetycznych.
To również promocja naszej pięknej Ziemi Limanowskiej.
Na trasie można spotkać tak mieszkańców najbliższych
Mogielicy okolic, jak i z dalszych miejscowości. W lutym,
np. w Kamienicy gościł Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Jak na gospodarza przystało, Kamienica zadbała o atrakcyjny pobyt grupy. Hrubieszowianie świetnie
bawili się na trasie narciarskiej - to punkt w programie ich
pobytu, który nie tylko zapadnie im w pamięć, jest też formą promocji tego zakątka.
(red)

DLA ROLNIKÓW

PROW 2014 - 2020

W Polsce zdecydowana większość
gospodarstw rolnych ma niewielką powierzchnię , nieprzekraczającą kilku hektarów. W nowym
programie przewidziano wparcie
dla rolników posiadających takie
gospodarstwa. Jednym z działań
wspierających gospodarstwa rolne w tym programie jest działanie:
„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw)".

Celem programu jest wsparcie gospodarstw rolnych zajmujących się wytwarzaniem żywnościowych i nieżywnościowych produktów rolnych, przygotowanie
do sprzedaży produktów wytwarzanych
w gospodarstwie. Pomoc można przeznaczyć również na przetwarzanie produktów, jednak w przeważającej części
powinny one pochodzić z gospodarstwa.

Efektem otrzymanej pomocy powinna
być zwiększona rentowność prowadzonej
produkcji mierzona wzrostem wielkości
ekonomicznej gospodarstwa. Wielkość
ekonomiczna gospodarstwa, najprościej
definiując, jest to średnia wartość produkcji z 5 lat określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana w ciągu 1 roku z 1 ha lub od 1
zwierzęcia (z wyjątkami: grzyby jadalne - 100 m2, drób - 100 szt., pszczoły 1 pień pszczeli, czyli 1 rodzina pszczela), w przeciętnych dla danego regionu
warunkach produkcyjnych. Warunkiem
ubiegania się o premię jest złożenie biznesplanu, który stanowić będzie integralną część dokumentów niezbędnych
do otrzymania pomocy. Pomoc przyznawana będzie w formie premii, w dwóch
transzach, podobnie jak w premii dla
młodych rolników. Wysokość pierwszej
80 proc., drugiej 20 proc. Beneficjent
takiego wsparcia będzie mógł liczyć

na 60 tys. zł dofinasowania. Otrzymanie drugiej transzy uzależnione będzie
od realizacji biznesplanu. Beneficjentem pomocy może być osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników
(musi być ubezpieczona w KRUS) oraz
posiadająca gospodarstwo, którego wielkość ekonomiczna nie przekracza 10000
euro. Takie warunki mogą istotnie ograniczyć dostępność tego działania, ponieważ gospodarstwa o takim potencjale produkcyjnym posiadają często osoby
będące na etacie, zatem nie są ubezpieczone w KRUS. Przyznaną premię można przeznaczyć na inwestycje związane
z przygotowaniem produktów do sprzedaży tj. linie do sortowania, pakowania,
przetwórstwo produktów pochodzących
głównie z gospodarstwa. Na preferencje
mogą liczyć beneficjenci zajmujący się
produkcja ekologiczną, posiadający odpowiednie kwalifikacje. Ponadto pomoc
można przeznaczyć na inwestycje w budynki, zakładanie plantacji wieloletnich
(plonujących efektywnie co najmniej 5
lat), zakup gruntów.
Z powyższego działania wyłączone
są osoby, które korzystały z programów
w poprzednim PROW z działań; modernizacja gospodarstw rolnych, premia dla
młodych rolników, różnicowanie działalności nierolniczej oraz zamierzają skorzystać z pomocy w obecnym PROW
2014-2020 z powyższych działań; modernizacja gospodarstw rolnych, premia
dla młodych rolników, premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
Witold Ćwikowski
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Planowane stawki poszczególnych
schematów w ramach płatności bezpośrednich w latach 2015-2020
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KULTURA
Spotkanie warsztatowe

Kolędować każdy może

16 grudnia 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy
odbyło się warsztaty manualne robienia bombek świątecznych, tzw.
karczochowych, zwanych inaczej
bombkami wstążkowymi.

Metoda ta wymaga odpowiednich produktów (kula styropianowa, wstążka
atłasowa, cekiny, koraliki, koronki i inne
dodatki do ozdabiania), nieco wolnego
czasu, chęci i cierpliwości. Każdy może
stworzyć swoje własne cudeńko.
Zajęcia prowadzili: Edyta Kolawa, Iwona Kuzak i Mateusz Dutka ze Stowarzyszenia "Razem dla Regionu" z Limanowej.Wszyscy biorący udział
w zajęciach wykonali niezwykle kunsztowne bombki, które zachwycały precyzją wykonania.
Spotkanie zorganizowano w ramach projektu FIO pn. "Świadomi i ambitni - lokalnie
aktywni".

Teatrzyk dla
najmłodszych

19 lutego br. Gminny Ośrodek
Kultury w Kamienicy zaprosił
najmłodszych mieszkańców naszej gminy na teatrzyk kukiełkowy, który przedstawił spektakl
pt. "Maciuś - Strażak".

Przedstawienie o charakterze edukacyjnym miało na celu uświadomić
dzieciom, jak należy zachować się
w sytuacjach, które zagrażają życiu
oraz kto może zostać dzielnym strażakiem. Barwne kukiełki, oryginalne obrazy stanowiące tło kolorowych
wydarzeń sprawiły, że dzieci przez
chwilę poczuły się jak w prawdziwym teatrze.
S.F.

W dniach 24 - 25 stycznia 2015 r. w
Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie już po raz osiemnasty odbył się Dziecięcy Festiwal
Kolędowy "Kolędować każdy może".

W sobotę 24 stycznia odbyły się przesłuchania wszystkich uczestników, w których udział wzięło 73 solistów i 19 duetów.
W niedzielę miały miejsce: ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz występ laureatów. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać także koncertu
w wykonaniu byłych laureatów z poprzednich edycji festiwalu oraz wziąć udział
w "Festiwalowej loterii fantowej".
Laureatami w poszczególnych kategoriach tegorocznego konkursu zostali:
Kategoria przedszkolna (od lat 3 do klasy 0)
Soliści: I miejsce - Jakub Rusnak; II miejsce - Martyna Opoka; III miejsce - Sandra
Szczerba, Jakub Hyrc. Wyróżnienie: Kinga
Węglarz i Wiktoria Franczyk.
Duety: I miejsce - Emilia Subik i Aleksandra Talar; II miejsce - Magdalena Pasiut
i Jessica Samek; III miejsce - nie przyznano.
Kategoria młodsza szkolna (od klasy 1
do klasy 3)
Soliści: I m - Kaja Ciaś, Weronika Kądziołka; II m - Andrzej Ziemianin, Jakub
Kuczaj; III m - Amanda Tokarczyk, Joanna
Rucińska. Wyróżnienie: Edyta Limanówka, Julia Milaniak, Laura Plata, Gabriela Wójcik, Dominika Krzysztof i Wioleta
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Wiatr.
Duety: I m - Julia Nazimek i Karol Kosikidis; II m - Anna Rucińska i Joanna
Rucińska, III m - Patrycja Faron i Anna
Więcławek. Wyróżnienie: Marlena Opyd
i Aleksandra Opyd.
Kategoria starsza szkolna (od klasy 4 do
klasy 6)
Soliści: I m - Gabriela Truty; II m - Julia
Jasińska; III miejsce - Łucja Jasiurkowska.
Wyróżnienie: Sylwia Leśniak, Karolina
Wójcik, Bartosz Talarek, Zuzanna Rusnak
i Martyna Wąchała.
Duety: I m - Urszula Woźniak i Jakub Jasiński; II - Dorota Potaczek i Patrycja Dudzik; III m - Dominika Pierzchała i Katarzyna Kiklica. Wyróżnienie: Aleksandra
Wąchała i Alicja Kowalczyk.
Kategoria gimnazjalna (od klasy 1 do 3
gimnazjum)
Soliści: I m - Magdalena Mól, Paweł Wysowski; II m - Wioletta Smajdor; III miejsce - Justyna Opyd, Ewelina Syjud. Wyróżnienie: Alicja Pietrzak i Kinga Chlipała.
Duety: I m - Justyna Opyd i Ewelina Syjud; II m - nie przyznano; III m - nie przyznano. Wyróżnienie: Monika Franczak, Patrycja Koza.
Nagrody w kategorii 1 i 2 zostały ufundowane przez sponsorów oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - Oddział Szczawa. W kategorii 3
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy,
natomiast w kategorii 4 przez Starostwo Powiatowe w Limanowej.
S.F.

Ginąca architektura
Promujmy pierwotny krajobraz, pielę gnujmy miejscową tradycję, zachowajmy zwyczaje, to nasz skarb - tak można
podsumować wernisaż wystawy „Ginąca
architektura drewniana Beskidu Wyspowego”, który pod koniec ubiegłego roku
w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie. Był
to jednocześnie finał projektu „Architektura drewniana - promocja i ochrona wartości kulturowych Beskidu Wyspowego”.

Porywczy wiatr historii stopniowo i bezpowrotnie zdmuchuje dzieła architektury drewnianej z polskiej wsi. „W ciągu ostatnich dekad
budownictwo drewniane Polski zaczęło gwałtownie zanikać. Budynki wiejskie, zwykle kryte strzechą, stały się przeżytkiem i niechcianym elementem krajobrazu. Te, które jeszcze
zostały, z reguły chylą się ku upadkowi, a trwać
będą tak długo, jak długo wystarczy sił ich
właścicielom i opiekunom, którymi są często ludzie starsi.
Nowe pokolenie nie jest zbytnio zainteresowane utrzymywaniem rodzimego dziedzictwa, gdyż oczywiste jest, że do
mieszkania w drewnianym domu, często zabytkowym, konieczne są spore wyrzeczenia” - opowiada Marek Piątkowski
- fotograf, właściciel LosPolacos.eu, pomysłodawca i partner
w projekcie.
Warsztaty polegały na cyklu pięciu spotkań z prowadzącym
je fotografem - Markiem Piątkowskim. Na każdych z zajęć
dzieci uczyły się czegoś nowego. Zaczynając od podstaw fotografii, kompozycji zdjęć, podstaw oświetlenia, budowy aparatu, po metody fotografii tego typu szczególnej architektury,
podstawy obróbki zdjęć w programie graficznym i sposoby
przeprowadzania wywiadów z mieszkańcami fotografowanych obiektów. Ważnym elementem było zaszczepienie ciekawości o historii i tradycji drewnianych domów. Na ostatnich zajęciach uczestnicy warsztatów mieli szanse stworzenia
kilkunastu makiet inspirowanych wcześniej obserwowanymi
i uwiecznionymi na fotografiach budynkami. Nie zabrakło
oczywiście prac, które były

tworem wyobraźni, ale były
też takie, które niemal idealnie odwzorowały obecnie
istniejące drewniane budynki.
Uwieńczeniem projektu był wernisaż, który otworzyła pomysłodawczyni i koordynatorka projektu „Architektura drewniana - promocja i ochrona wartości kulturowych Beskidu
Wyspowego” Joanna Mieszkowicz.
Centralnym punktem programu był wykład prowadzony
przez pracowników Politechniki Krakowskiej: dr inż. arch.
Krzysztofa Wielgusa oraz dr inż. arch. Jadwigę Środulską-Wielgus, którzy przybliżyli nam historię architektury drewnianej Beskidu Wyspowego.
Finałem wieczoru było rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze fotografie dzieci i młodzieży, uczestniczących w warsztatach oraz wręczenie nagród. W konkursie wzięły udział 42
fotografie. Wręczono 11 nagród. Za najlepsze uznano prace: Roberta Majchrzaka - I miejsce, Alicji Kwit - II miejsce,
Klaudii Mikołajczyk - III miejsce, Katarzyny Franczyk - IV
miejsce. Każdy ze wspomnianych laureatów otrzymał cyfrowy aparat fotograficzny.
Warsztaty zostały bardzo pozytywnie odebrane
przez młodych uczestników oraz ich rodziców. 10-letnia Ania tak relacjonuje swój udział:
„Warsztaty były bardzo ciekawe, sporo się nauczyłam. Przede wszystkim, jak fotografować
pop¬rawnie: ustawiać czas, przesłonę, czułość
aparatu. Ale również, jak poprawnie kadrować
architekturę. By nic się nie „przewracało”, by
wszystko ze sobą harmonizowało. Zauważyłam
również dużo bu¬dynków, na które nigdy wcześniej nie zwracałam uwagi. Drewnianych, z pięknymi okiennicami, rzeźbionych. Mam nadzieję,
że będę kiedyś robiła zdjęcia profesjonalnie, jak
moja ciocia i wujek”.
Partnerem Fundacji Aeris Futuro w projekcie
jest Urząd Gminy Kamienica oraz firma Marek
Piątkowski „Los Polacos". Projekt został współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
(red)
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KULTURA

Promocja książki

13 grudnia 2014 r. w Pijalni Wód
Mineralnych w Szczawie odbyła
się promocja książki Józefa Bieńka Izba Pamięci 1.Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Szczawie pod redakcją mgr
Elżbiety Dutki i dr. Dawida Golika.

Uczestnicy tego wydarzenia zostali zapoznani z sylwetką autora, którą przedstawiła mgr Elżbieta Dutka
oraz z historią Muzeum 1. PSP AK
w Szczawie - przedstawioną przez dr.
Dawida Golika - historyka, pracownika naukowego Instytutu Pamięci
Narodowej.
Ciekawe fakty z życia Józefa Bieńka wspominał także Jerzy Leśniak

- przedstawiciel władz miasta Nowego Sącza, dziennikarz, reporter, dokumentalista, autor i współautor wielu
cennych książek i wydawnictw regionalnych tematycznie związanych
z Nowym Sączem i z Sądecczyzną.
Natomiast Leszek Migrała - historyk, przewodniczący oddziału Civitas Christiana w Nowym Sączu, autor
wartościowych publikacji historycznych, sekretarz komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”, redaktor
naczelny „Almanachu Sądeckiego” czasopism, w których publikował Józef
Bieniek - wspominał swoją współpracę
z dokumentalistą dziejów Sądecczyzny czasów wojny i okupacji.
W promocji udział wzięła najbliższa
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rodzina nieżyjącego już autora książki
- córki oraz wnuki - w imieniu których
Robert Bieniek podziękował Elżbiecie
Dutce za trud i determinację w dążeniu do wznowienia wydania książki.
Honorowy Patronat nad książką objął Jan Puchała - Starosta Limanowski. Patronat objęli także: Wójt Gminy Kamienica, Parafia Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Szczawie oraz
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie.
Promocję książki uświetnił koncert
Kwartetu Smyczkowego Krakauer,
w skład którego wchodzą muzycy wielokrotnie zapraszani do udziału w nagraniach muzyki filmowej oraz teatralnej.
S.F.

Ukazała się po raz drugi...
Do wielu książek napisanych
przez Józefa Bieńka
należy
jeszcze dołączyć jedną, znaną
tylko wąskiej grupie odbiorców:
Izbę Pamięci 1. Pułku Strzelców
Podhalańskich Armii Krajowej
w Szczawie.

Książka ta ukazała się pierwszy raz
w 1990 roku jedynie w nakładzie 100
egzemplarzy w formie powielonego
maszynopisu wydanego przez Podhalańskie Zakłady Przemysłu Owocowo
-Warzywnego w Tymbarku. Dotarła tylko do byłych żołnierzy AK i ich rodzin. Trafiła również w moje ręce. Skoro los
tak sprawił, więc podjęłam działania zmierzające do wznowienia tej publikacji. W pracy redakcyjnej pomagał mi dr Dawid
Golik, pracownik naukowy Krakowskiego Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej. Dzięki życzliwości wielu osób udało mi
się ten zamiar zrealizować - książka pojawiła się po raz drugi
w grudniu 2014 roku, wzbogacona zdjęciami oraz niezbędnymi uzupełnieniami.
Kilka powodów wpłynęło na decyzję o wznowieniu tej cennej publikacji: wiele rocznic historycznych, które przypadały
w 2014 roku, a związanych również z 1.PSP AK, 70. rocznica
bitwy szczawskiej w 2015 roku.
Jednym z ważniejszych powodów podjęcia działań zmierzających do ponownego wydania książki była chęć ocalenia dzieła
napisanego przez Józefa Bieńka - monografii Odpustów Partyzanckich w Szczawie, bo tym także jest Izba Pamięci (...). Można w niej znaleźć listy kardynała Karola Wojtyły i Jana Pawła
II skierowane do uczestników szczawskich nabożeństw. Tekst
ten pokazuje również historię budowy kościoła partyzanckiego
– a taki jest tylko jeden w Polsce, właśnie w Szczawie. Zatem
warto poznać jego dzieje.

Ważnym również motywem, dla mnie jako nauczyciela, był
fakt, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie oraz
Gimnazjum w Szczawie - szkół noszących imię 1. PSP AK – nie
mieli materiałów, z których mogliby zdobywać wiedzę o swoim
patronie. Zatem książka ta stanie się dla nich lekturą - z pewnością nie tylko z okazji obchodów Święta Patrona Szkoły, zawiera bowiem wiele zagadnień związanych z ich małą ojczyzną.
Józef Bieniek podejmował wiele działań związanych ze „sprawami szczawskimi”, jak o nich mawiali byli żołnierze 1. PSP
AK. Zaangażowany był m.in. w organizowanie Odpustów Partyzanckich, tworzenie Muzeum 1. PSP AK i wzbogacanie jego
zbiorów. Dlatego też książka napisana przez niego nabiera szczególnej wartości - to dzieło nie tylko historyka - dokumentalisty,
ale także uczestnika i świadka. Jest źródłem informacji o wydarzeniach i faktach, nad wyborem i opracowaniem których
czuwały również osoby bezpośrednio z nimi związane: ppłk
Jan Cieślak „Maciej” oraz zespół redakcyjny pierwszego wydania Izby Pamięci 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, tj.:
mgr Józef Kulpa – jeden z głównych organizatorów Odpustów
Partyzanckich, por. Zygmunt Joniec - komendant placówki AK
Limanowa oraz ks. dr Władysław Szczebak - dyrektor Muzeum
Diecezjalnego w Tarnowie.
Józef Bieniek, pisząc Izbę Pamięci (...), dał Szczawie wartościowy prezent. Dzięki książce jego autorstwa promocja tej
miejscowości, Gminy Kamienica i całej Limanowszczyzny,
może nabrać szczególnego znaczenia.
Elżbieta Dutka
Praca związana z przygotowaniem do publikacji Izby Pamięci 1. Pułku
Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej została wykonana społecznie.
Całe koszty związane z jej kolejnym wydaniem zostały pokryte z prywatnych środków finansowych, bez dotacji instytucji państwowych. Książka
jest rozprowadzana do sprzedaży po kosztach druku. Można ją nabyć
w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie, a także w księgarniach na terenie, m.in. Limanowej, Nowego Sącza, Krakowa.

Spotkanie z poezją

W

dniu 28 stycznia 2015 roku Szkoła
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szczawie gościła uczniów szkół
podstawowych z terenu Gminy Kamienica na IV już Gminnym Konkursie
Recytatorskim pt „Spotkanie z poezją”.
Tym razem, w zimowej scenerii, mogliśmy posłuchać utworów Jana Brzechwy
w wykonaniu uczniów klas I-III oraz
poezji ks. Jana Twardowskiego, którą
przygotowali uczniowie klas starszych.
Celem naszego konkursu było przede
wszystkim zainteresowanie poezją,
kształtowanie wrażliwości na słowo oraz
doskonalenie sztuki recytacji. Uczestnicy
byli oceniani w dwóch kategoriach: klasy
I-III i IV-VI.
Komisja Konkursowa w składzie: ksiądz
Leon Królczyk - proboszcz Szczawy,
duchowy przyjaciel ks. Twardowskiego, jeden z organizatorów wielu konkursów, festiwali dla dzieci i młodzieży, Pani
Zofia Kuchnia - pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie Kamienica,
zasiadała jako juror w wielu konkursach zarówno w sferze profilaktyki jak
i kultury, Pani Elżbieta Citak- instruktor,
pracownik GOK w Kamienicy, czynnie działa na rzecz rozwoju kulturalnego
w naszej gminie w skupieniu wysłuchała wszystkich deklamujących, zwracając uwagę na następujące kryteria: opanowanie utworu, kulturę słowa (dykcję,
tempo, modulację, intonację, akcentowanie) i ogólny wyraz artystyczny (mimika,
gestykulacja). Po burzliwych obradach,
gdyż poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany, jury wyłoniło laureatów:
Kategoria klas I-III:
I miejsce - Karolina Gromala „Na straganie” - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy, II m - Maciej Chlipała „Wrona
i ser” - Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie, III m - Dominika Sopata „Leń” Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy.
Wyróżnienie: Łukasz Sopata „ Kaczka
dziwaczka” - Szkoła Podstawowa nr 1

w Szczawie.
Kategoria klas
IV-VI: I m - Karolina Marek
„Niewidoma
dziewczynka”Zespół Szkoły i Przedszkola
w Zbludzy, II m - Martyna Ścianek „Żal”- Szkoła
Podstawowa nr 2 w Kamienicy, III m Dominika Sopata „Na wsi” - Szkoła Podstawowa w Zalesiu. Wyróżnienie: Ewa
Kucia „Kąkol i złośnicy” Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie.
Dziękujemy Komisji Konkursowej
za obiektywność i poświęcony czas.
Wszystkim wykonawcom i opiekunom
serdecznie gratulujemy, dziękując za
wkład pracy włożony w przygotowanie
prezentacji konkursowych i wyrażamy
nadzieję, że za rok znów wspólnie spotkamy się z poezją.
opr. Justyna Kuziel i Magdalena Zygmunt
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KULTURA

LAUREACI KONKURSU

2 lutego br. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kamienicy odbyło się
podsumowanie i wręczenie nagród
laureatom Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego (nagrodzono 55
prac).

W konkursie wzięło udział 167
uczniów, których prace oceniali: Maria
Winkiewicz (pracownik GOK - bibliotekarz) - przewodnicząca, Zofia Kuchnia (Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), Maria Franczyk (emerytowany nauczyciel), Wiktoria Duda (emerytowany nauczyciel).
W rozdaniu dyplomów i nagród uczestniczyli wójt gminy - dr Władysław Sadowski i dyrektor GOK - Mieczysław
Marek.
Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
KATEGORIA: Grupy przedszkolne
i klasy „O”
I miejsce: Magdalena Kurzeja - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Szczawie, Karolina Hybel - Przedszkole Samorządowe w Kamienicy.
II miejsce: Jakub Opyd - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie, Natalia Mikołajczyk - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy, Martyna
Mikołajczyk - Szkoła Podstawowa nr
2 w Kamienicy.
III miejsce: Weronika Kaim - Zespół

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Szczawie, Dawid Wilczyński - Samorządowe Przedszkole w Kamienicy, Marek Morzywołek - Zespół Szkoły
i Przedszkola w Zbludzy.
Wyróżnienie: Mateusz Ruciński – Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy.
Martyna Kalicińska - Zespół Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie.
KATEGORIA: Klasy I – III (Szkoła
Podstawowa)
I miejsce: Aleksandra Faltyn - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy, Gabriela Janeczek - Świetlica Środowiskowa
w Zbludzy, Joanna Wierzycka - Świetlica
Środowiskowa w Zalesiu, Łukasz Franczyk - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Zalesiu.
II miejsce: Szymon Wąchała - Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kamienica, Witold
Bieniek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy, Filip Tokarczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy, Maciej Chlipała
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie.
III miejsce: Magdalena Wąchała - Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy,
Łucja Wojtas - Szkoła Podstawowa nr 2
w Kamienicy, Martyna Adamczyk - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Szczawie, Oskar Wierzycki - Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w Zalesiu.
Wyróżnienie: Marta Smajda - Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie, Jakub
Groń - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy, Dominika Cepielik – Świetlica
Środowiskowa w Kamienicy, Agnieszka
Gorczowska - Szkoła Podstawowa w Zasadnem, Weronika Gancarczyk - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zalesiu
KATEGORIA: Klasy IV – VI (Szkoła
Podstawowa)
I miejsce: Genowefa Smajda - Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie,
Anna Korus - Szkoła Podstawowa nr 1
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w Kamienicy, Łukasz Wierzycki - Świetlica Środowiskowa w Zalesiu, Katarzyna Cedzidło - Świetlica Środowiskowa
w Zalesiu.
II miejsce: Izabela Talar - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie, Dominika Barnaś - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy, Zuzanna
Gorczowska - Szkoła Podstawowa nr 1
w Kamienicy, Patrycja Franczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy, Paulina Franczyk - Szkoła Podstawowa nr 1
w Kamienicy, Paweł Sadowski - Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kamienicy.
III miejsce: Wojciech Wąchała - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy, Marta
Postrożna - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zalesiu, Klaudia Jurkowska
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie.
Wyróżnienie: Mateusz Czech - Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kamienicy, Martyna
Faron - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy, Karol Wąchała - Szkoła Podstawowa w Zasadnem, Daniel Czech Świetlica Środowiskowa w Zalesiu.
KATEGORIA: Gimnazjum
I miejsce: Przemysław Talar - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Szczawie, Kinga Postrożna - Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w Zalesiu, Patryk Majewski - Gimnazjum w Kamienicy, Karolina Cedzidło - Świetlica Środowiskowa w Zalesiu.
II miejsce: Anna Gorczowska - Gimnazjum w Kamienicy, Aurelia Gromala - Gimnazjum w Kamienicy, Paweł
Wąchała - Gimnazjum w Kamienicy, Magdalena Nowak - Gimnazjum
w Kamienicy.
III miejsce: Diana Wojtas - Gimnazjum w Kamienicy, Anna Sadowska Gimnazjum w Kamienicy.
Wyróżnienie: Klaudia Czech - Gimnazjum w Kamienicy.
(red)

Koncert charytatywny

Kolędowe ostatki

Rok kalendarzowy 2014 Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy zakończyło koncertem charytatywnym, z którym wystąpiło na scenie
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy. Koncertowi
towarzyszył kiermasz ozdób choinkowych wykonanych przez społeczność gimnazjalną.

1 lutego br. na zakończenie okresu Bożonarodzeniowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbył się koncert kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska
Muzycznego. Był on jednocześnie zwieńczeniem kolejnego etapu muzycznej edukacji dzieci i młodzieży
kształcącej się przy tutejszym ośrodku.

(red)

Młodzi muzycy zaprezentowali szereg wyjątkowych kolęd i pastorałek, które
zost a ł y n ag rod zone
g r o m k i m i b r aw a m i
publiczności. Po zakończeniu koncertu na
scenie wystąpiła grupa kolędnicza Herody
z Kamienicy.
S.F.

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

W

grudniu br. grupa dzieci z Samorządowego Przedszkola w
Kamienicy odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamienicy.

Po zaimprowizowanych zajęciach plastycznych odbyła się prezentacja zbioru
bibliotecznego dla najmłodszych - oglądanie książek z małą ilością tekstu, książeczek składanych, harmonijkowych z
elementami ruchomymi. Podczas spotkania maluchy z dużym zainteresowaniem wysłuchały bajki o Świętym
Mikołaju.
- Takie zajęcia z najmłodszymi przyczyniają się przede wszystkim do rozbudzania u
dzieci zainteresowania książką, jako źródłem
wiedzy, wartości i przyjemności - mówi bibliotekarka Maria Winkiewicz.
(red)
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KULTURA

W kolędniczym kalendarzu

Z GWIAZDĄ z Zasadnego

6 stycznia br. w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Kamienicy już
po raz dwudziesty drugi odbył się
Przegląd Zespołów Kolędniczych
Gminy Kamienica. Na scenie zaprezentowało się 6 grup: Grupa
Kolędnicza BETLA ze Szczawy prowadzona przez Franciszka Rusnaka, Grupa Kolędnicza HERODY
oraz Grupa Kolędnicza Z GWIAZDĄ, działające przy Kole Gospodyń Wiejskich w Kamienicy (instruktor - Maria Opyd), Grupa
Kolędnicza Z GWIAZDĄ z Zespołu
Regionalnego "Zasadnioki" - przygotowana przez Bożenę Gierczyk,
Grupa Kolędnicza Z SZOPKĄ ze
Świetlicy Środowiskowej w Zalesiu - prowadzona przez Anetę
Wierzycką oraz Grupa Kolędnicza
Z GWIAZDĄ ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy - przygotowana przez Krystynę Gałysę.

Występy poszczególnych grup oceniała komisja w składzie: Jadwiga
Adamczyk - muzyk, regionalista z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”
z Nowego Sącza oraz Benedykt Kafel
- etnograf z Małopolskiego Centrum
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
W kategorii grup dziecięcych komisja przyznała dwa ex aequo I miejsca
dla Grupy Kolędniczej Z GWIAZDĄ
z Zespołu Regionalnego "Zasadnioki"
oraz Grupy Kolędniczej Z GWIAZDĄ
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy. II miejsce zajęła Grupa Kolędnicza
„Z GWIAZDĄ” ze Świetlicy Środowiskowej w Zalesiu.
W kategorii grup dorosłych jury
przyznało również dwa ex aequo I miejsca dla grup: „HERODY” z Kamienicy

i BETLA ze Szczawy, a II miejsce dla
Grupy Kolędniczej „Z GWIAZDĄ”
z Kamienicy.
Nagrody i dyplomy poszczególnym
grupom i instruktorom wręczyli: dr
Władysław Sadowski - wójt gminy oraz
Mieczysław Marek - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy.
Do XVI Powiatowego Przeglądu
Kolędniczego „Zagrojcie ta turoniowi”
w Lubomierzu, zakwalifikowano: Dziecięcą Grupę Kolędniczą „Z GWIAZDĄ” z Zespołu Regionalnego Zasadnioki z Zasadnego, Dziecięcą Grupę
Kolędniczą „Z GWIAZDĄ” ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kamienicy, Dorosłą Grupę Kolędniczą „HERODY z Kamienicy oraz Dorosłą Grupę Kolędniczą „BETLA” ze Szczawy.
Oprócz grup kolędniczych na scenie
wystąpiła również Grupa Obrzędowa,
działającą przy Kole Gospodyń Wiejskich w Kamienicy, która przedstawiła
scenkę tradycyjnego kolędowania w naszych domach.
W dniach 17 – 18 stycznia 2015 r.
w Lubomierzu odbył się XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych
„Zagrojcie ta turoniowi”. W konkursie,
którego celem jest dbanie o tradycje kolędnicze Lachów i Zagórzan, poza naszymi 4 wzięło udział 27 grup.
Po obejrzeniu 11 grup dziecięcych,
5 młodzieżowych i 11 grup dorosłych
oraz omówieniu zaprezentowanych programów komisja konkursowa postanowiła przyznać: w kategorii dziecięcej
(od 7 do lat 13) drugie miejsce dla zespołu „Z Gwiazdą” z Zasadnego. Wyróżnienie przypadłio grupie kolędniczej
„Z Gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej nr
2 z Kamienicy.
Na Ogólnopolski Przegląd Grup
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Kolędniczych „Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu komisja zakwalifikowała cztery grupy dziecięce, w tym
„Z Gwiazdą” z Zasadnego.
W kategorii grup dorosłych pośród
przyznanych 5 równorzędnych drugich miejsc znalazła się grupa „Z szopką lalkową ze Szczawy. Trzecie miejsce przypadlo kolędnikom „Herody”
z Kamienicy.
Ponadto na Ogólnopolski Konkurs
Grup Kolędniczych w ramach „Karnawału Góralskiego” w Bukowinie
Tatrzańskiej komisja zakwalifikowała
wszystkie dorosłe grupy kolędnicze.
W dniach 31 stycznia - 1 lutego 2015
r. na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu spotkali się uczestnicy 18. Pastuszkowego Kolędowania
- Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych
i Młodzieżowych Grup Kolędniczych.
Jury przyglądało się prezentacjom
17 grup dziecięcych oraz 7 grup młodzieżowych z 8 powiatów województwa małopolskiego: limanowskiego,
nowosądeckiego, bocheńskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, suskiego,
tarnowskiego tatrzańskiego oraz powiatu rzeszowskiego z województwa
podkarpackiego.
Występ dziecięcej grupy kolędniczej
Z GWIAZDĄ z Zespołu Regionalnego
Zasadnioki z Zasadnego zakończył się
sukcesem - grupa ta zdobyła I miejsce.
Również grupy dorosłych: Grupa Kolędnicza „Z szopką lalkową” ze Szczawy oraz „Herody” z Kamienicy podczas Ogólnopolskiego Konkursu Grup
Kolędniczych w ramach „Karnawału
Góralskiego” w Bukowinie Tatrzańskiej zostały dostrzeżone, otrzymując
wyróżnienie.
S.F.

ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY
Mikołajkowe wspomnienia

HERODY z Kamienicy

5 grudnia 2014 r. w Szkole od rana panował radosny nastrój.
Uczniowie, odświętnie ubrani, oczekiwali odwiedzin świętego Mikołaja i oczywiście - prezentów! Atrakcją dla wielu było
założenie w tym dniu pomysłowego stroju mikołajkowego lub
samodzielne przygotowanie paczki dla kolegi bądź koleżanki
Emocje towarzyszyły zarówno uczniom klas młodszych jak
również tym nieco starszym. Lekcje w tym dniu były bardzo
przyjemne, przerwy wyjątkowo ,,słodkie’’, a korytarz szkolny
pełen czerwonych czapeczek. Ważnym przeżyciem z tej okazji,
była również akademia, podczas któ-

Widownia Przeglądu Zespołów Kolędniczych

rej uczniowie wcielili
się w różne role, aby w ten sposób zachęcić do naśladowania
biskupa Mikołaja i czynienia dobra wokół siebie. Dzieci wykorzystały swoje talenty i zdobyte umiejętności grając na instrumentach i śpiewając, ucząc się jednocześnie, że więcej radości jest z dawania niż brania. Uśmiech na twarzach i radość
w sercu były dowodem, iż to był niezwykle wyjątkowy dzień.
Zapach świąt

Z GWIAZDĄ z Zalesia

W ostatnim tygodniu nauki, w całej szkole pachniało świętami.
Uczniowie klas młodszych spróbowali swoich sił przy produkcji świątecznych pierników. Z pomocą mam praca z przygotowaniem wypieków szła gładko i sprawnie.
Dzieci wałkowały ciasto i wykrawały pierniki różnych kształtów przy pomocy foremek. Po ostygnięciu dekorowały pierniczki polewą i barwnymi posypkami. Przygotowanie ciasteczek bardzo się dzieciom podobało, a w szkole unosił się
wspaniały aromat pieczonych pierniczków, który wprawiał
wszystkich w cudowny, świąteczny nastrój.
Misyjne przesłanie

Z GWIAZDĄ ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy

Kolędnicy Z SZOPKĄ LALKOWĄ ze Szczawy

Tegorocznemu spotkaniu przedświątecznemu towarzyszył radosny, pełen
ciepła i wzajemnej
serdeczności klimat. Uczniowie klas
czwartych przygotowali bogaty program artystyczny, urozmaicony występami
muzycznymi młodszych artystów. Obok Jasełek zaprezentowany został również program Kolędników Misyjnych, aby przy
tej okazji uwrażliwić wszystkich na potrzeby i troski dzieci z
innych kontynentów. W klasach odbyły się spotkania wigilijne uczniów i wychowawców, na których łamano się opłatkiem
i składano sobie życzenia. W murach szkoły rozchodziły się
radosne dźwięki kolęd.
E. Bednarczyk, T. Jawor
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Różne
Z życia Gimnazjum

Podsumowanie działań
profilaktycznych

W ścisłej czołówce

D

wa czo łowe
miejsca zajęli
uczniowie z Gimnazjum w Kamienicy
w Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży w Pływaniu Indywidualnym, która
odbyła się 5 grudnia
w Limanowej.
Sukcesem zakończył się występ zawo d n i ków re prezentujących Gimnazjum w Kamienicy, podczas mistrzostw
powiatu limanowskiego w pływaniu szkół gimnazjalnych.
Startujący na dystansie 50 w stylu grzbietowym Zbigniew
Zasadni wywalczył pierwsze miejsce, wyprzedzając swojego
kolegę z gimnazjum Patryka Majewskiego. Na szóstym miejscu uplasował się Marcin Faron.
12 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkól nr 1 w Limanowej odbył się Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego, w którym najlepsze okazały się
dziewczęta reprezentujące Gimnazjum w Kamienicy, uzyskując awans do rozgrywek rejonowych.
Zwycięska ekipa wystąpiła w składzie: Magdalena Augustyniak, Alicja Bieniek, Karolina Faron, Małgorzata Florek, Maria
Jawor, Monika Kozyra, Natalia Marek, Klaudia Opyd, Martyna
Pierzga, Karolina Podgórni, Karolina Sukiennik.
16 grudnia w hali sportowej przy Zespole Szkól nr 1 w Limanowej odbył się Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego. W turnieju wzięło udział 10
zespołów, w tym reprezentująca naszą gminę drużyna chłopców z Gimnazjum w Kamienicy, która po emocjonującej walce
zajęła wysokie trzecie miejsce.
Organizatorem zawodów był ZPO - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego w Limanowej oraz
PSZS Limanowa.
Co po gimnazjum

P

omocy w odpowiedzi na to pytanie nastolatka, przed którym pierwsza tak poważna decyzja na drodze ku dorosłości, próbuje udzielić szkoła i zaproszeni przez nią do współpracy profesjonaliści.
W kamienickim gimnazjum uczniowie klas trzecich przez
całe pierwsze półrocze uczestniczyli w zajęciach z doradztwa
zawodowego. Na przełomie października i listopada wzięli
udział w zorganizowanych dla nich warsztatach. W kolejnych
miesiącach uczestniczyli w wyjazdach do szkół ponadgimanzajalnych naszego regionu, gdzie mogli poznać atmosferę placówki i u źródła znależć odpowiedź na niektóre pytania, związane z przyszłym wyborem szkoły. Ponadto wiele materiałów,
wspomagających młodego człowieka w wyborze rodzaju dalszego kształcenia, uczniowie otrzymują od szkolnego pedagoga, wychowawców.
Młodzi ludzie, ale też ich rodzice, nie są pozostawieni samym
sobie z tą trudną decyzją.
fal
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14 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kamienicy odbyło się spotkanie podsumowujące
działania profilaktyczne realizowane na terenie naszej gminy w 2014 r.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół i instytucji oraz
szkolni pedagodzy (koordynatorzy projektów), którzy przedstawili prezentacje multimedialne realizowanych programów
profilaktycznych w swoich placówkach.
Wśród zaproszonych gości był również asp. Krzysztof Pach kierownik Posterunku Policji w Kamienicy oraz radni naszej
gminy. 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.
S.F.
Przed gminnym podsumowaniem

12 grudnia 2014 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zalesiu odbył się apel poświęcony podsumowaniu
działań profilaktycznych. W imprezie uczestniczyli zaproszeni
goście: pani Zofia Kuchnia - Pełnomocnik Wójta Gminy ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pan
Mieczysław Marek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
Podejmowane działania miały na celu wspieranie zdrowego
stylu życia, zdobywanie wiedzy o zagrożeniach oraz w nabywanie umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Pierwszym punktem programu apelu był występ uczniów klasy II gimnazjum, którzy przygotowali inscenizację wg scenariusza - jednoaktówki napisanej przez jedną z nagrodzonych
uczennic.
Kolejnym punktem programu było podsumowanie akcji Stop
przemocy, której celem jest propagowanie postaw empatii, reagowania na akty przemocy, korzystania z pomocy dorosłych
oraz zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich. Uczniowie przy wsparciu wychowawców i nauczycieli
plastyki przygotowali prace konkursowe. Laureaci konkursu
otrzymali nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W trosce o pielęgnowanie w środowisku uczniowskim kultury słowa, czystość i piękno mowy ojczystej oraz jako wyraz protestu przeciw z narastającej wulgaryzacji języka wśród
młodzieży w szkole podjęta była również akcja Stop wulgaryzmom. To działanie spotkało się z zainteresowaniem uczniów,
a jej zwieńczeniem był konkurs plastyczny pod tym samym
hasłem. Na zakończenie organizatorzy i uczniowie podziękowali gościom i całej społeczności szkolne za udział w podejmowanych działaniach (szczególnie przedstawicielom Gminnej
Komisji Profilaktyki za wsparcie merytoryczne i finansowe).
D.S.

Rocznica bitwy szczawskiej

13 stycznia 2015 r. w Zespole
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Szczawie odbyły się uroczyste
obchody 70. rocznicy bitwy szczawskiej, zorganizowane w połączeniu
ze Świętem Patrona Szkoły.

70 lat temu, 13 stycznia 1945 roku na
terenie Szczawy została stoczona bitwa
I batalionu 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej z Niemcami. Rocznica ta stała się inspiracją do upamiętnienia i przypomnienia wydarzeń sprzed lat.
Obchody rozpoczęto akademią o charakterze patriotycznym. Scenariusz tej
uroczystości został napisany przez mgr
Elżbietę Dutkę. Występ uczniów, którzy
przedstawili przebieg bitwy szczawskiej
oraz prelekcja członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 1. PSP
AK połączona z pokazem broni, jaką posłużyli się w walce żołnierze, były dla
wszystkich uczestników uroczystości
żywą lekcją historii.
W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście, w tym m.in.: Urszula
Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku
Województwa małopolskiego, Stanisław
Szudek - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Władysław Sadowski - wójt Gminy Kamienica,

Janusz Pazdan - dyrektor Stowarzyszenia
LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska",
Mieczysław Marek - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy. Zofia
Kuchnia - pełnomocnik wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, asp. Krzysztof Pach - kierownik Posterunku Policji w Kamienicy,
Jacek Rachwał - kierownik Zakładu Komunalnego w Gminie Kamienica, Jadwiga Kusyk - radna Gminy Kamienica oraz
rodzice.
W przygotowanie akademii zaangażował się także ks. mgr Łukasz Kita, pomagając wykonać dekorację oraz mgr Halina
Ruppel, która wraz z uczniami zadbała
o piękną oprawę muzyczną. Uczniowie:
Damian Augustyn, Mateusz Dutka, Kacper Jurkowski, Piotr Kusyk, Jacek Mikołajczyk, Józef Rusnarczyk, Przemysław
Talar, Arkadiusz Wąchała, Mateusz Wąchała i Wojciech Wąchała - w dużym
stopniu przyczynili się do przygotowania Święta Patrona Szkoły.
Po akademii i poetyckim apelu poległych głos zabrało kilku zaproszonych
gości, a także dyrektor szkoły, mgr Paweł Talar, który podziękował za przygotowanie obchodów 70. rocznicy bitwy
szczawskiej, a gościom za przybycie na
tę uroczystość.

Z okazji obchodów 70.
rocznicy bitwy szczawskiej mgr Elżbieta Dutka,
przy współpracy z Oddziałem Instytutu
Pamięci Narodowej w Krakowie, zorganizowała Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły, który odbył się 12 stycznia.
Zwycięzcy tego konkursu po uroczystej
akademii otrzymali cenne nagrody ufundowane przez IPN.
Wyniki konkursu przeprowadzonego
w szkole podstawowej: I miejsce - Adam
Kuziel, II m - Karol Mikołajczyk, wyróżnienie - Adrian Bulanda.
Wyniki konkursu przeprowadzonego
w gimnazjum: I miejsce - Mateusz Dutka, II m - Wojciech Wąchała,
III miejsce - Damian Rusnak, wyróżnienie - Łukasz Opyd.
Obchodom 70. rocznicy bitwy szczawskiej towarzyszyła wystawa zdjęć, którą
zorganizował dyrektor szkoły, mgr Paweł
Talar, przy współpracy z dr. Krzysztofem Wielgusem, pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej.
S.F.
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SPORT
Sukcesy HALNEGO

Jeżdżę z głową

Świetnie zaprezentowały się startujące w finałowych
rozgrywkach Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego drużyny MUKS
Halny Kamienica, które w kategorii orlików i młodzików okazały się najlepsze, a w kategorii żaków drużyna wywalczyła III miejsce.

P

W turnieju, który odbył się 28 grudnia 2014 r. startowało po
6 najlepszych drużyn w każdej kategorii wiekowej z powiatu
Limanowskiego. Drużyna młodzików rocznik 2002/2003 po
zwycięstwach w grupie z drużynami: Zenit Kasinka Mała - 2:0,
Limanovią II - 3:0 oraz w półfinale z Sokołem Słopnice - 2:0
awansowała do finału, w którym jeszcze raz pokonała Zenit
Kasinka Mała 1:0. Najlepszym bramkarzem turnieju został K.
Ochman - MUKS Halny. Skład drużyny: K. Ochman, B. Żak,
B. Majchrzak, J. Tokarczyk, F. Faron, J. Chlipała, M. Piszczek,
K. Kołodziej, W. Wąchała, B. Bednarek, P. Witteczek.
Drużyna orlików rocznik 2004/2005 po zwycięstwach
w grupie z Płomieniem Limanowa - 3:0 i Mordarką - 4:1,
w półfinale pokonała Sokół Słopnice 3:0, a w finale zwyciężyła Harnasia Tymbark 5:1. Najlepszym bramkarzem turnieju został H. Gurgul - MUKS Halny. Skład drużyny: H. Gurgul, A. Sikora, D. Faltyn, M. Czech, M. Kutwa, J. Ligęza, Sz.
Konopka, K. Czepielik, K. Potoniec. Drużyna żaków rocznik
2006/2007 po zwycięstwie w grupie z Orkanem Szczyrzyc 1:0
oraz porażce z Limanovią 1:0, w półfinale nieznacznie uległa
Orkanowi Niedźwiedź 2:1. W meczu o III miejsce pokonała
w rzutach karnych Limanovię 1:1 (karne 6:5). Skład drużyny:
K. Zygmunt, A. Opyd, A. Witteczek, P. Biedroń, B. Rusnak,
J. Syktus. Zwycięskie zespoły w poszczególnych kategoriach
wywalczyły awans do finału okręgowego w Nowym Sączu.
Młodzi zawodnicy MUKS HALNY Kamienica byli również
najlepsi podczas rozgrywek powiatowych, turnieju piłki nożnej
chłopców - U12 „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”,
którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, uzyskując awans do finału wojewódzkiego.
W finale pokonali SP Dwójkę Słopnice 2:0 oraz UKS Zenit
Kasinka Mała 7:0. Najlepszym bramkarzem turnieju został
wybrany Eryk Bieniek - MUKS Halny Kamienica.
Drużyna Halnego okazała się także najlepsza w Turnieju Orlików LIMANOWA CUP 2015 (rocznik 2004 i młodsi), organizowanym przez drużynę Piasta Skawina, który odbył się 14
lutego br. w Limanowej.
W eliminacjach Halny pokonał ORKANA Szczyrzyc 1:0,
WOLANKĘ Wola Filipowska 10:0, SANDECJĘ Nowy Sącz
2:0, remisując z GRODZISKIEM Raciechowice 1:1. W półfinale wygrał z DREAM TEAM Bochnia 4:0, a w finale zwyciężył GRODZISKO Raciechowice 3:0. Najlepszym zawodnikiem
turnieju został wybrany Mariusz Kutwa z Halnego Kamienica.
S.F.
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rogram Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie realizowany przy współpracy z Urzędem Gminy w Kamienicy „Jeżdżę z głową” trwa. 12 dzieci z klas III i IV ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy oraz grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 1 i 2 w Szczawie ma możliwość nauczyć się i doskonalić swoje umiejętności w jeździe na nartach zjazdowych w Ośrodku
Narciarskim Czorsztyn ski. Projekt ma 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 i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych. Jest to wspaniała przygoda
i zabawa dla dzieci.
S.F.

Kinga Chlipała ze złotym medalem
W dniach 21 i 22 lutego na stoku
"Areny Narciarskiej Jaworki - Homole" w Szczawnicy odbyły się III
Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP w Narciarstwie.

Rewelacyjnie w mistrzostwach spisała
się Kinga Chlipała z OSP Szczawa, która
okazała się najlepsza wśród kobiet w slalomie gigancie, zdobywając złoty medal. W mistrzostwach
rywalizowało blisko 300 strażaków ochotników z całej Polski.
S.F.

Rozegrano turniej warcabowy

26 lutego br. w Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy rozegrany został II Międzyświetlicowy Turniej
Warcabowy o Puchar Wójta Gminy Kamienica. Zawody rozegrano systemem pucharowym w dwóch
kategoriach - szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W kategorii szkół podstawowych najlepsza okazała się
Karolina Szczepaniak z Zalesia, a w kategorii gimnazjum
zwyciężył Bartosz Bednarczyk ze Zbludzy.
Puchary, dyplomy i nagrody wręczyli wójt - dr Władysław
Sadowski i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy - Mieczysław Marek. Rozgrywki sędziowali: Hilary
Majewski, Stanisław Poręba i Szymon Sadowski.
S.F.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

FITNESS CLUB GYM KAMIENICA ZAPRASZA

ZDROWIE I PIĘKNA
SYLWETKA
W NOWOCZESNYM STYLU
Od 8 listopada 2014 roku funkcjonuje w naszej gminie klub,
w którym można poprawić kondycję organizmu, zadbać o piękne ciało lub po prostu spotkać sie w gronie znajomych z miejscowości, gmin sąsiednich i przyjezdnych osób.

Fitness Club Gym Kamienica jest ośrodkiem z nowoczesną siłownią oraz salą do zajęć fitness. Mieści się w samym centrum miejscowości. To obiekt sportowy z całym zapleczem, przeznaczony zarówno
dla profesjonalistów, jak i amatorów. Służy poprawie zdrowia. Znajdą
w nim miejsce osoby najmłodsze - na nowoczesnych zajęciach tanecznych, jak również osoby dorosłe – mogą uczestniczyć w różnorodnych
formach zajęć ruchowych, od fitnesu po: TRX, sztuki walki, samoobronie dla kobiet, taniec dla dorosłych. Ośrodek oferuje też zajęcia
dla osób w podeszłym wieku - ze zwróceniem szczególnej uwagi na
dolegliwości wieku późnego. W osobnej strefie relaksu prowadzone
są również masaże.
Klub odznacza się profesjonalną obsługą, oferującą pomoc przy doborze indywidualnych ćwiczeń przystosowanych do potrzeb i możliwości każdego klienta. Trening osobisty stanowi ofertę dodatkową.
,,Wychowaliśmy sie tutaj i chcemy, aby każdy z mieszkańców znalazł
w klubie coś dla siebie, dlatego zależy nam na profesjonalnym podejściu do wszystkich prowadzących aktywny styl życia''.
Zajęcia prowadzą instruktorzy fitness, masażyści oraz trenerzy
z pełnymi uprawnieniami, są oni dodatkowo fizjoterapeutami i instruktorami odnowy biologicznej, służą pomocą w doborze treningów
oraz suplementacji osobom chcącym usprawnić organizm fizycznie,
poprawić samopoczucie lub też jakość życia.
,,Fitness dla nas to nie tylko praca, ale przede wszystkim hobby
i możliwość kontaktu z osobami, które tak jak my uwielbiają ruch
i profesjonalny trening''.
Więcej informacji o samych zajęciach znaleźć można na stronie internetowej: www.fitnessclubkamienica.pl, w tym harmonogramy treningów, cennik zawierający ulgi dla uczniów oraz osób 50+.
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Krzyżówka nr 100

Poziomo: 1) kwitnie wiosną, 5)
władca Koryntu, 8) twórca, literat, 9) dawna rosyjska miara długości równa 1067 m, 10)
Bóg morza i oceanu, 11) stopień oficerski w kawalerii, 13)
wytwarza energię jądrową, 14)
zwierzę z rodziny łasicowatych
- wyderka błotna, 15) napój ze
sfermentowanego mleka, 18)
dłuższa wypowiedź jednej osoby, 20) jedyny syn w rodzinie,
21) tkanina z wełny zgrzebnej,
23) naczynie używane dawniej
do picia wina, miodu, 24) graniczy z Turcją, 25) ciasto wielkanocne, 28) napój alkoholowy,
gorący, 29) wynik mnożenia,
31) Wincenty - dawny premier,
34) podeszwa buta, 35)zastój,
36) część kończyny po amputacji, 37) płaz ogoniasty z rodziny salamandrowatych.
Pionowo: 1) mały statek rybacki, 2) gra fantowa, 3) obraz
osoby, 4) wprowadza coś nowego, 5) Polak, Czech lub Słowak,
6) wypłaca renty, 7) żartobliwy wiersz, 12) kraj związkowy w zachodniej Austrii, 15)
zagroda w oborze, dla oddzielania zwierząt, 16) największy
starożytny rzeźbiarz, 17) część
walki bokserskiej, 18) centrum
religijne islamu, 19) kijanka,
21) ryba z wąsami, 22) miasto
nad Wartą, 25) mlecz, 26) bujny rozrost, 27) wyłącznik, 28)
pomieszczenie pod budynkiem,
30) ptak drapieżny, 32) kamień
szlachetny, 33) drzewo iglaste.
Liter y z pól ponumerowanych
w prawym dolnym rogu, napisane
od 1 do 16, utworzą rozwiązanie,
które prosimy nadesłać do 15 kwietnia 2015 r. na adres GOK. Wśród
tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy na-grody.
Za rozwiązanie krzyżówki nr 99,
której hasło brzmi: ”Rozwaga sercu pomaga”, nagrody ufundowane
przez Janusza Opyda - Przewodniczącego Rady Gminy
Kamienica wylosowali: Anna
Florek - Szczawa, Beata Rusnak
- Szczawa.
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Festiwal kolędowy „Kolędować każdy może”

Nagrodzeni w Gminnym Konkursie Bożonarodzeniowym
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Wielkie koncertowanie

Występ charytatywny młodzieży Gimnazjum w Kamienicy

GÓRALSI z chórkiem Ogniska Muzycznego

Prezentacja umiejętności uczniów Ogniska Muzycznego

