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Promocja książki promocją naszej małej ojczyzny
21 czerwca 2015 r. w Kościele pw. Matki
Bożej Częstochowskiej w Piastowie koło
Warszawy odbyła się promocja albumu
autobiograficznego „Siła i Honor” naszego
krajana ks. kan. dr. Kazimierza Pierzchały..

Sesja absolutoryjna
Podczas VI sesji Rady Gminy Kamienica,
która odbyła się 12 czerwca 2015 r., radni
jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi
dr Władysławowi Sadowskiemu z tytułu
wykonania budżetu Gminy Kamienica za
rok 2014.
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Kamienicki samorząd
Krótki rys historyczny na 25-lecie samorządu gminnego w III RP
W czasach I Rzeczpospolitej (13301770)

Początki samorządu wiejskiego na ziemiach polskich sięgają czasów kolonizacji
na prawie niemieckim, czyli XIII wieku.
Tak w miastach, jak i we wsiach, lokowanych na wspomnianym prawie, z czasem ugruntowały się samorządy wiejskie
czy miejskie, które przetrwały do końca
epoki I Rzeczpospolitej. Dla Małopolski, a ściślej mówiąc historycznej ziemi
sądeckiej, do której należała Kamienica (lokacja 1330 r.) i cały rejon, historia
przynależności do państwa polskiego zakończyła się w 1770 r., wraz z przejęciem
obszaru Sądecczyzny we wspomnianym
roku przez monarchię habsburską. W latach 1770-1772 Kamienica znajdowała się
pod okupacją węgierską, poczym tereny
na polecenie cesarzowej austriackiej Marii Teresy, wróciły pod bezpośrednie panowanie Austrii i utworzono z nich część
składową nowej prowincji o nazwie Królestwo Galicji i Lodomerii. Obszar całej
Sądecczyzny wszedł w skład nowej jednostki administracji terytorialnej, tj. cyrkułu, a potem obwodu sądeckiego. Z obszaru tego, w 1867 r. powstał m.in. powiat
limanowski.
W okresie staropolskim na czele każdej
z osad lokowanych na prawie niemieckim
stał wójt, który skupiał w swoich rękach
władzę sądowniczą i liczne ekonomiczne przywileje (dochody z karczmy, jatek
kupieckich, młynów, itp.). Sprawami codziennymi wsi zajmowała się gromada,
pierwowzór organu samorządu wiejskiego. Dla dóbr klucza łąckiego, w skład którego wchodziły w okresie staropolskim
wszystkie wsie obecnej Gminy Kamienica, utworzono w dobrach starosądeckich
Klarysek, łącki sąd prawa niemieckiego,
który był pierwszą instancją orzekającą w sprawach spornych i niespornych
mieszkańców zamieszkujących terytorium klucza łąckiego. W skład tego sądu
wchodzili wójtowie osad z dóbr należących do Sióstr Klarysek ze Starego Sącza
z obszaru wspomnianego klucza, w tym
także kamienicki wójt. Wójt ten, znany
jest imiennie ze źródeł historycznych
już w 1565 r., a był nim wówczas Wojciech Pierzga. U schyłku Rzeczypospolitej wójtem kamienickim był Stanisław
Kurnacik.

Okres zaborów (1770-1918)

Po zajęciu Sądecczyzny przez Austrię
w 1770 r., zachowano podstawowe zasady funkcjonowania gromady wiejskiej, z czasów staropolskich. Dopiero
w czasach Józefa II (1780-1790) zostało
przeprowadzonych szereg reform, które
jakkolwiek nie utrzymały się w całej rozciągłości, to jednak wprowadzały istotne
zmiany w położeniu mieszkańców wsi
i zmieniały ich stosunki z dworem. Początek wspomnianych reform nastąpił
już w czasach cesarzowej Marii Teresy.
Mianowicie, patent poddańczy z 3 czerwca 1775 r. wprowadzał pewne ograniczenia stosowania kar cielesnych, zmuszania chłopów do ciężkich prac w niedziele
i dni świąteczne, nabywania i picia pańskiej wódki. Mocą patentu z 5 kwietnia
1782 r. zniesiono niewolnicze poddaństwo, poddani od tej pory mogli zawierać związki małżeńskie bez zgody dziedzica, a nawet przenosić się poza obręb
majątku. Ustawa ta zlikwidowała również
przymus służby we dworze synów i córek
chłopskich, z wyjątkiem sierot. Z kolei
patent z 1 września 1781 r. wprowadził
jednolite normy sądownictwa poddańczego oraz możliwość odwoływania się
od wyroków sądu dominialnego.
Najistotniejszy jednakże dla samorządu wiejskiego okazał się patent cesarza
Józefa II z 13 kwietnia 1784 r. Wprowadził on bowiem pewne elementy „samorządu” gromady, ale pod ścisłą kontrolą

cyrkułu i właściciela. Mianowicie, ustalał on, iż w każdej wsi będzie jeden wójt
oraz do 12 przysiężnych, w zależności od
ilości domów (po dwóch przysiężnych na
50 domów). Do 1784 r. samorząd gminny w Kamienicy funkcjonował zatem
jako gromada, tak samo jak w czasach
staropolskich. Dopiero od 1784 r. można
mówić o udokumentowanym źródłowo
początku gminy Kamienica. Wójta wyznaczał dziedzic spośród trzech kandydatów zaproponowanych przez gromadę,
natomiast przysiężni wybierani byli przez
mieszkańców w porozumieniu z wójtem. Kadencja wójta i przysiężnych miała trwać 3 lata, z możliwością ponownego
wyboru. Do podstawowych obowiązków
tej reprezentacji należało godzenie sporów między poddanymi oraz zarządzanie
majątkiem gromadzkim, lecz pod pełną
kontrolą władz dominium kamienickiego,
tj. nowej jednostki administracji terenowej w Galicji. Dominium pokrywało się
z obszarem obecnej Gminy Kamienicy,
a ponadto swoim zasięgiem obejmowało także Zabrzeż, Wolę Piskuliną, Wolę
Kosnową i Zagorzyn. Wójt i przysiężni
zostali zwolnieni z pewnych obowiązków
pańszczyźnianych.
System obioru wójtów, opisany powyżej, uległ zmianie dopiero w 1846
r., kiedy to postanowiono, iż terna gromadzkich kandydatów dominia będą odsyłały do cyrkułu, a ten zatwierdzi jednego z tych kandydatów i odbierze od niego
przysięgę. Pomimo regulacji prawnych

Fot. 1. Pieczęć gminy Zbludza z podpisem wójta tej wsi Szymona Franczyka
(28 listopada 1856 r.)
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z epoki józefińskiej czy z 1846 r., droga
do rzeczywistego samorządu wiejskiego była jeszcze daleka. Ważne znaczenie miały reformy administracyjne z lat
1854-1855, kiedy to zniesione zostały dominia, a w całej Galicji powstały powiaty
polityczne oraz administracyjno-sądowe.
Na gruzach dawnego dominium powstały w 1866 r. dwie jednostki administracyjno-terytorialne: gmina wiejska i obszar dworski.
Gminy wiejskie na terenie Galicji podstawy swej działalności opierały o ustawę gminną z 1866 r. W myśl tej ustawy,
od tej pory wsie miały stanowić odrębne
gminy jednostkowe, z własnymi radami
i zwierzchnościami gminnymi. Ustawa
rozstrzygała w zasadniczy sposób sprawy
terytorium gminy, uprawnienia jej mieszkańców, sposób formułowania samorządowych władz gminnych, czy też określała ich władze zwierzchnie. Ustawa z 1866
r. obowiązywała, o czym nie zawsze się
pamięta, przez kilkanaście lat niepodległego bytu państwa polskiego. Zasadnicze zmiany w zakresie prawodawstwa
gminnego nastąpiły dopiero w 1933 r.,
kiedy to w życie weszła ustawa gminna
z marca tegoż roku. Określone w ustawie
gminnej z 1866 r. władze samorządowe,
czyli tzw. reprezentacja gminna to rada
gminna oraz zwierzchność gminna.
Ustawa gminna z 1866 r. tworząc gminę jednostkową (każda wieś oddzielną
gminą) i wyłączając z niej obszar dworski,
zrywała de facto wszelką formalno-prawną zależność wsi od dworu. Spowodowało
to, iż chłopi zostali zmuszeni samodzielnie rozwiązywać swoje problemy, co wymuszało potrzebę współdzialania na wielu płaszczyznach. Ustawa postanawiała,
iż członkowie rady gminnej i zwierzchności gminnej wybierani mieli być na
okres trzech lat w wyborach w ramach
tzw. kół, w zależności od statusu majątkowego. Z każdego bowiem koła była jednakowa liczba radnych, a prawo wyboru
mieli wszyscy mieszkańcy gminy, opłacający co najmniej od roku podatek bezpośredni od własności, przedsiębiorstwa zarobkowego lub dochodu. Ponadto, prawo
wyborcze otrzymali przynależni do gminy duchowni chrześcijańscy, rabini i kaznodzieje żydowscy, nauczyciele, urzędnicy oraz osoby prawne, które opłacały
w gminie podatek. Skład liczebny rady
gminnej uzależniony był od ilości osób
uprawnionych mieszkańców. Gminy do
50 uprawnionych wybierały 8 radnych;
od 51 do 200 uprawnionych-12 radnych;
od 201 do 400 uprawnionych-18 radnych;
od 401 do 600 uprawnionych-24 radnych,
itd. Nowo wybrana rada powoływała ze

swego grona naczelnika gminy, czyli wójta oraz przynajmniej dwóch asesorów (przysiężnych), którzy stanowili
tzw. zwierzchność gminną. Tak stworzony samorząd, uczył członków gminy brania na siebie odpowiedzialności za sprawy gromady, a jej mieszkańców powoli
przyzwyczajał do podporządkowywania się swoim, wybranym przedstawicielom, słuchania i wykonywania poleceń
oraz wszelkich rozporządzeń władz gminy, dla dobra wszystkich jej mieszkańców. Ustawa gminna z 1866 r. stworzyła
więc jednowioskowe gminy w całej Galicji, obok których jednocześńie funkcjonowały wspomniane obszary dworskie.
Ustawa ta, uchwalona została przez zaborcę m.in. w celu dokładnej kontroli nad
społeczeństwem polskim w Galicji, jego
poczynań i działań, jak również w celu
rozbijania więzi obywatelskich poprzez
zjawisko tzw. „przynależności ojczyźnianej” (każdy obywatel mógł należeć do
wybranej gminy, jakkolwiek nie musiał
w niej mieszkać i być na stałe ani związany rodzinnie). Mimo to, ustawa z 1866
r. stała się jednakże pierwszym krokiem
do uzyskania pełnej samorządności na
szczeblu lokalnym

W okresie II RP (1918-1939) oraz
okupacji hitlerowskiej (1939-1945)

Odzyskanie niepodległości przez Polskę
w 1918 r. nie spowodowało natychmiastowej zmiany obowiązujących ustaw
gminnych z okresu zaborów. W pierwszych latach II Rzeczpospolitej obowiązywał w województwie krakowskim
trójstopniowy system administracji terenowej (gmina, powiat, województwo).
Nadal istniały jednakże jednowioskowe
gminy, powołane do życia w 1866 r., jak
również obszary dworskie, jako jednostki
samorządowe.
Dopiero w 1933 r. Sejm RP uchwalił
nową ustawę o samorządzie terytorialnym w Polsce, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 1934 r. Ustawa ta zniosła
gminy powołane do życia w 1866 r. oraz
obszary dworskie, tworząc w ich miejsce
gminy zbiorowe, obejmujące od kilku do
kilkunastu wsi, i nadając im pełnię praw
do prowadzenia polityki finansowej, komunalnej czy oświatowej. Od 1934 r. rozpoczęła zatem działalność gmina zbiorowa Kamienica, w skład której weszło pięć
dotychczasowych jednowioskowych gmin
z okresu zaborów (Kamienica, Szczawa,
Zalesie, Zasadne, Zbludza), które przemianowano na gromady. Każda z gromad

powyżej 200 mieszkańców powoływała
radę gromadzką z sołtysem na czele. Rada
gromadzka wybierała przedstawicieli do
rady gminnej. Nowa ustawa samorządowa zniosła zależne od dochodów i pozycji
społecznej kurie (koła wyborcze). Wybory do rady miały być równe, powszechne
i bezpośrednie. Teren nowo utworzonej
Gminy Kamienica pokrywał się w dużej
części z obszarem Dominium Kamienickiego, zwanego potocznie przez mieszkańców „Państwem”.
Zarząd gminy składał się ze stojącego
na jej czele wójta oraz podwójciego i ławników (dwóch, bądź trzech w gminach
powyżej 10000 mieszkańców). Gromada była odpowiedzialna za „zarząd majątkiem i dobrem gromadzkiem, tudzież
rozporządzanie dochodami z tych źródeł”. Organem wykonawczym gromady
był sołtys, bądź jego zastępca (podsołtys). Najczęściej w trakcie posiedzeń rad
gminnych podejmowano problemy związane z finansami gminy, opieką społeczną, infrastrukturą (drogi, mosty, budynki
użyteczności publicznej, tj. szkoły, remizy, siedziby poczty), oświatą, zdrowiem
i bezpieczeństwem.
Gminy zasilały swoje budżety z czynszów dzierżawnych i dodatków do podatków państwowych, a także z różnego
rodzaju opłat, m.in. od działalności handlowej kramów, od organizowania polowań, zabaw, wesel, koncesji na alkohol.
Pobierano też opłaty od czynności administracyjnych, takich jak złożenie podania, sporządzenie dokumentu (aktu
urodzenia, zameldowania, świadectwa
moralności itp.), oględzin bydła, oględzin zwłok.
W czasach II wojny światowej nie nastąpiły zmiany terytorialne w obszarze gminy Kamienica. W okresie tym
w Gminie Kamienica, znajdującej się na
obszarze Generalnej Guberni, obowiązywało ustawodawstwo okupanta hitlerowskiego. Samorząd wiejski w dotychczasowej strukturze praktycznie przestał
istnieć, natomiast wójtom poruczono ścisłe wykonywanie zarządzeń okupanta.

Okres PRL (1945-1990)

Nowy ustrój polityczny na ziemiach polskich, wprowadzany od lata 1944 r. przy
wojskowym i administracyjnym wsparciu Związku Sowieckiego przyniósł nowe
rozwiązania w istniejących dotychczas
strukturach administracji samorządowej.
Obok administracji rządowej zorganizowano też organy samorządu, czy lepiej
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powiedzieć quasi-samorządu, tj. rady narodowe, wyposażone w część uprawnień,
przysługujących przed wojną władzom
gminnym. Utworzenie rad narodowych
oznaczało wprowadzenie do struktury
terenowych organów państwowych zupełnie nowej formy organizacyjnej, teoretycznie stanowiącej formę „zapewnienia
masom pracującym udziału w rządzeniu
państwem”. Miało to stanowić realizację
jednego z punktów programu nowej, komunistycznej władzy. Kompetencję, rolę
i strukturę rad narodowych określała
ustawa z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych.
Uprawnienia okazały się znikome. Podstawowym zadaniem rad narodowych
było sprawowanie „kontroli społecznej”,
w tym nadzorowanie aparatu urzędniczego państwa i jednostek niższego szczebla.
Radom przekazano też niektóre uprawnienia przedwojennego samorządu terytorialnego, obejmujące kierowanie pracą organów odpowiadających za oświatę,
zdrowie, opiekę społeczną czy kulturę.
Ponadto rady narodowe uchwalały budżety jednostek administracyjnych, choć
w bardzo wąskim zakresie. Rady aż do
1954 r. nie pochodziły z wyboru, lecz
z nominacji partii politycznych i organizacji społecznych.
W czerwcu 1950 r. administrację w całym kraju przebudowano wedle wzorca radzieckiego. Zlikwidowano cały pion
administracji terenowej, a jego funkcje
powierzono radom narodowym, jako lokalnym organom władzy państwowej
i jednocześnie quasi-samorządom. Rady
miały teoretycznie być wybierane przez
mieszkańców, lecz dopiero w 1954 r. odbyły się pierwsze wybory, do tego nie dające głosującym możliwości wyrażenia
politycznych preferencji.
Z dniem 1 stycznia 1955 r. wszedł w życie nowy podział administracyjny powiatów ziemskich. Dotychczasowy - na gminy
zbiorowe – został zlikwidowany. Miejsce
gmin zajęły dużo z reguły od nich mniejsze gromady. Wedle oficjalnych enuncjacji zmniejszenie jednostek podstawowych
miało sprzyjać zbliżeniu władzy do obywateli, ale faktycznie chodziło o dalsze
upodobnienie Polski do modelu sowieckiego, wedle którego struktury administracyjne dopasowywano do planowanych lub
istniejących skolektywizowanych wsi. Na
terenie dotychczasowej zbiorowej gminy
Kamienica utworzono gromady w Kamienicy, Szczawie (dla wsi Szczawa i Zasadne)
oraz w Zbludzy (dla wsi Zbludza i Zalesie).
Wstępny podział terenu gminy został
przeprowadzony przez Komisję Podziału
Administracyjnego, która przedstawiając

swój projekt jej rozczłonkowania po- ziemiopłodów oraz współdziałanie w zawoływała się na akceptację ze strony spokojeniu potrzeb ludności rolniczej.
mieszkańców, co oczywiście nie było GRN nie dysponowały wystarczającymi
prawdą, gdyż mieszkańcy Zasadnego finansami na zabezpieczenie wszystkich
byli przeciwni przyłączaniu ich do gro- potrzeb mieszkańców, zwłaszcza w dziemady w Szczawie, podobnie jak miesz- dzinie rozbudowy infrastruktury komukańcy osiedla Zakraje z wsi Zalesie, któ- nalnej. Środki własne, uzupełniane dotarych również przyłączono do gromady cją budżetową, z ledwością wystarczały
w Szczawie.
na bieżące remonty.
Gromadzkie Rady Narodowe (GRN)
Dnia 29 listopada 1972 r. gromady zomiały pochodzić z powszechnych wy- stały zlikwidowane i przywrócono poborów, ale stosowana od połowy lat 50. dział na gminy i miasta. Zmiany admiaż do końca lat 80. ordynacja wybor- nistracyjne dotyczyły nie tylko podziału
cza nakładała istotne ograniczenie na kraju, ale także lokalnej administracji
możliwość wyrażania preferencji poli- i samorządów. Zamiast prezydiów rad
tycznych: prawo zgłaszania kandyda- narodowych pojawili się naczelnicy
tów miały tylko organizacje polityczne gmin i miast. Osoba naczelnika była opii społeczne w pełni kontrolowane przez niowana przez Komitet Gminny PZPR
PZPR. Była jedna tylko lista wyborcza, w Kamienicy, koordynujący działania
firmowana przez Front Narodowy (póź- Podstawowych Organizacji Partyjnych
niej przez Front Jedności Narodu – FJN). w terenie (GS SCh, nadleśnictwo, tartak,
Znajdujący się na niej kandydaci musie- szkoły podstawowe).
li być zaaprobowani przez
PZPR. Sam akt wyborów
miał charakter plebiscytu, w którym liczyła się
tylko frekwencja. Skreślenie, czy też nieskreślenie konkretnych kandydatów, nie miało większego
znaczenia.
GRN, wraz ze stanowiącymi ich egzekutywę prezydiami, stanowiły w omawianym okresie część
administracji państwowej,
co oznaczało ścisłą hierarchizację i podległość organów administracyjnych
najniższego szczebla adFot. 2. Pieczęć UG w Kamienicy z pieczątką i podpisem
ministracji wyższego rzęNaczelnika Gminy (7 XI 1973 r.)
du, którym przysługiwały uprawnienia kontrolne.
Wybór przewodniczących
prezydiów był zatwierdzany na wyższym
Z dzisiejszej perspektywy reformę adszczeblu. Kontrola i kształtowanie działal- ministracyjną z czerwca 1975 r. ocenia
ności rad odbywały się przede wszystkim się negatywnie, choć inaczej wyglądała
kanałami partyjnymi, tzn. już na etapie ona w oczach ośrodków lokalnych, tasporządzania list kandydatów decydują- kich jak Nowy Sącz, wokół którego zacy głos miały lokalne instancje partyjne, czął się tworzyć odrębny nie tylko adktóre potem korzystały z zapewniających ministracyjnie ale i gospodarczo region
większość PZPR w radach parytetów. sądecki. Okres istnienia województwa
O rzeczywistej samorządności rad mó- nowosądeckiego, bardzo dobrze zresztą
wić nie można, a przejściowa liberaliza- prosperującego na tle pozostałych, moccja, wprowadzona w 1956 r., zakończyła no się utrwalił w świadomości mieszsię już dwa lata później.
kańców, rozbudzając silne poczucie
Do zadań lokalnej administracji nale- odrębności od Małopolski. System adżały kwestie związane z zarządem nieru- ministracji stworzony w 1972 r. przechomościami komunalnymi, utrzymanie trwał bez zmian do 1990 r.
szkół, lokalnych dróg oraz infrastruktury komunalnej. Rady gromadzkie odpowiadały też za egzekwowanie należności
podatkowych i obowiązkowych dostaw
Przemysław Stanko
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Jubileusz 65-lecia KGW ze Zbludzy
13 czerwca br. Koło Gospodyń Wiejskich ze Zbludzy świętowało jubileusz 65-lecia swojej działalności. Spotkanie,
które zorganizowano w remizie OSP w Zbludzy, było okazją do przypomnienia historii Koła, podziękowań i gratulacji.
KGW w Zbludzy powstało w 1950 r.
przy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Kamienicy. Następnie działało pod patronatem Kółka Rolniczego
w Kamienicy. Od lat 90-tych działania
KGW koordynuje Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy. Pierwszą przewodniczącą Koła była Rozalia Sopata. W latach 1980 - 2008 funkcję tę pełniła Maria
Miśkowicz, a obecnie przewodniczącą
jest Krystyna Faron.
W początkowym okresie działalności prowadzono kursy szycia, gotowania,
pieczenia, szydełkowania oraz robienia
swetrów i skarpet na drutach. Wiele działań realizowanych przez członkinie Koła
opartych jest na współpracy z władzami
samorządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną i Parafią. KGW czynnie uczestniczy w licznych imprezach organizowanych na terenie gminy, powiatu i regionu.
Gosposie są laureatkami wielu przeglądów i festiwali - biorąc w nich aktywny
udział podtrzymują i rozsławiają tradycję,
folklor i sztukę ludową oraz piękno całej
kamienickiej gminy.

Pośród zaproszonych gości na jubileuszu byli: starosta Powiatu Limanowskiego – Jan Puchała, członek Zarządu –
Agata Zięba, wójt Gminy Kamienica – dr
Władysław Sadowski, radni Gminy Kamienica z przewodniczącym Januszem
Opydem na czele, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury – Mieczysław Marek,

członkinie Kół Gospodyń Wiejskich
z Kamienicy, Szczawy, Zalesia i Zasadnego, przedstawiciele OSP ze Zbludzy.
S.F.
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Odeszli, pozostaną w pamięci
Spotykamy ich na co dzień, mijamy w tłumie. Czasem żegnamy, ale
nie na zawsze. Dopiero, gdy nadejdzie nieuniknione, zatrzymujemy
się na chwilę i cofamy kadry pamięci. Żałujemy, że ci, których znaliśmy, darzyliśmy szacunkiem, kochaliśmy, odchodzą do wieczności.
W tym roku pożegnaliśmy na zawsze dwóch lekarzy: Adama Kuliga
– naszego rodaka z Kamienicy, który spoczął w Krzeszowicach oraz
Stanisława Przystała, który prawie całe życie zawodowe poświęcił
mieszkańcom naszej gminy. Niech spoczywają w pokoju.

Stanisław Przystał (1931 - 2015)
Doktora Stanisława Przystała znał
prawie każdy mieszkaniec naszej gminy, gdyż przez 46 lat leczył nas w Ośrodku Zdrowia w Kamienicy. Urodził się
26 sierpnia 1931 r. w Grodzisku koło
Zatora. Po zdobyciu dyplomu lekarskiego na Akademii Medycznej w Krakowie pracował jako lekarz w Tarnowie
i w Mszanie Dolnej. W latach 1967 – 2013

przyjmował w Ośrodku Zdrowia
w Kamienicy. Zmarł 3 czerwca
2015 r.
O wspomnienie o nim poprosiłem jego syna Pawła oraz ks. Prałata Kazimierza Pacha. Ja natomiast
chciałbym przedstawić na jego temat moją osobistą refleksję. Będąc
jego pacjentem, często byłem proszony przez pielęgniarki o to, by
przychodzić pod koniec dyżuru,
bo jak się obydwaj rozgadamy, to
inni pacjenci muszą długo czekać.
Tak też czyniłem, w moich raczej
sporadycznych „odwiedzinach”
u doktora Przystała. Niezmiennymi tematami naszych rozmów,
poza sprawami zdrowotnymi,
była dyskusja o bieżącej polityce,
w której doktor był bardzo zorientowany. Od pewnego czasu zajmowała nas też rozmowa o folklorze,
nie tylko naszym, ale i światowym.
A zaczęło się od tego, że w 1999
roku Zespół Regionalny „Gorce” uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem
Górskim w Zakopanem i tam podczas parady ulicznej wypatrzyłem
doktora Przystała. Byłem zaskoczony jego obecnością, gdyż nie
spodziewałem się, że interesuje się folklorem. Podszedłem do
niego i zapytałem, co tu robi, czy znalazł się tu przypadkiem. Odpowiedział,
że corocznie uczestniczy w tym festiwalu. W naszych rozmowach ze szczegółami i podziwem opowiadał o poszczególnych zespołach uczestniczących w tym
festiwalu - ich strojach, śpiewie, muzyce
i tańcach. Doktorze, spoczywaj w spokoju wiecznym.
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M. Marek

Pan Stanisław Przystał to „mister elegantiarum”, czyli pedant w każdym calu.
Zawsze był ogolony, nienagannie ubrany, zawsze wyprostowany, uśmiechnięty,
w rozmowie dobierający właściwe słowa,
mistrz „savoir-vivre-u”, a przy tym trochę tajemniczy i mało rozmowny, trudno było od niego „coś wydusić”. Jeżeli trafiło się na jakiś temat, który mu „leżał”,
na przykład sport czy polityka, to można
było z nim podyskutować. Był uważający
w częstowaniu się u kogoś jedzeniem, nigdy nie nadużył alkoholu, był prawie abstynentem i nie był człowiekiem kontrowersyjnym. Ponad 40 lat pracował jako
lekarz w Kamienicy, przyjmował pacjentów w Ośrodku Zdrowia, ale też jeździł
i chodził pieszo po domach do chorych,
pokochał swoją pracę i ludzi, a w tej pracy zawodowej był często bezinteresowny,
lubiany w parafii, dlatego ciężko przeżył
swoje odejście z Kamienicy, co nawet zaważyło na jego zdrowiu i życiu.
Był człowiekiem religijnym o prawicowych poglądach politycznych, zawsze
z żoną i chłopcami uczestniczył w kościele we Mszy św.
Przez szereg lat brał mleko z plebanii,
lubił osobiście przychodzić wieczorem
z bańką na plebanię i na stojąco, przy
drzwiach oparty, prowadził długie rozmowy z gosposią albo z księdzem proboszczem. Był miłym gościem.
Jego pogrzeb odbył się w Starym Sączu, uczestniczyła w nim duża delegacja
ludzi z Kamienicy, spoczął w jednej mogile ze swoją żoną. Niech obydwoje spoczywają w pokoju.
Ks. Kazimierz Pach
Wspomnienie rodziców to zawsze bardzo
osobiste i prywatne przeżycie. Przywołuje w pamięci dzieciństwo, można powiedzieć wzorowe, jakie nam stworzyli. Mama zawsze opiekowała się domem
i dbała o nasze wychowanie. Tata natomiast dzielił czas między rodziną a pracą, bez której nie wyobrażał sobie życia.
W mojej pamięci zawsze pozostanie obraz, jaki zastawałem, wchodząc do pokoju późnym wieczorem, czy to będąc
jeszcze dzieckiem, czy też później już
pracując - widok taty siedzącego w tym
samym rogu pokoju, czytającego książkę albo artykuły z prasy medycznej. Nigdy nie słyszałem, żeby praca go męczyła. Natomiast często życie prywatne

dziś I Jutro Kamienicy

wiązało się z zawodowym. Dla nas było
to czasem trudne do zrozumienia i trudno było się pogodzić z faktem, że w kolejnym roku zaplanowany urlop i wyjazd znowu trzeba odłożyć. Prywatnie
tata był miłośnikiem gór i polowań, ale
tych bezkrwawych – z aparatem fotograficznym i lornetką. Wycieczki do lasu
i okolic, gdzie mieszkaliśmy przez długie lata, to na pewno jedno z milszych
wspomnień. Poza tym interesowała go
historia - zwłaszcza pierwsza wojna światowa, o której opowiadał relacje dziadka
– oficera armii austrowęgierskiej a potem wojska polskiego, zwłaszcza z pamiętnym 1920 rokiem. Ale wspominał
też trudny okres okupacji, na który przypadło jego dzieciństwo.
syn Paweł

Adam Kulig (1928 – 2015)
Z doktorem Adamem Kuligiem spotkałem się tylko raz, gdy kilkanaście lat
temu odwiedził nas w Gminnym Ośrodku Kultury, płacąc z wyprzedzeniem za
kilkuletnią prenumeratę naszej gazety
i prosząc, abyśmy przesyłali ją do Krzeszowic. Bardzo interesował się życiem
swojej rodzinnej miejscowości i przebywał tu często na urlopie.
Urodził się 1 marca 1928 roku w Kamienicy. Mieszkający w czasie okupacji w jego domu doktor Ptak rozbudził
w nim zainteresowanie medycyną. Pierwszym krokiem do celu było Gimnazjum

w Limanowej, dokąd z Kamienicy wędrował pieszo w wystruganych przez
siebie drewniakach. Maturę zdał w 1949
roku. Po maturze przez dwa lata uczył
w szkołach podstawowych w Kamienicy
i Szczawie języka polskiego, matematyki i fizyki. W 1951 roku spełniło się jego
marzenie – dostał się na Akademię Medyczną w Krakowie. Tam poznał swoja
żonę Magdalenę. Byli szczęśliwym małżeństwem przez 55 lat. W roku 1959 rozpoczął swoją pracę zawodową jako lekarz
zakładowy Kopalni Węgla Kamiennego
„Jaworzno”. W 1962 został kierownikiem
Poradni Chirurgicznej przy tej Kopalni. Równocześnie pełnił bardzo odpowiedzialną i niebezpieczną funkcję ratownika górniczego. W uznaniu zasług
za swoją pracę zawodową oraz społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym tytuł Dyrektora Górniczego oraz piękny galowy mundur górniczy.
W kwietniu 1969 roku doktor Adam Kulig został kierownikiem i Ordynatorem
Ośrodka Rehabilitacyjnego Narządu
Ruchu w Krzeszowicach. Od 1995 roku
do początku marca 2015 roku pracował
w Poradni Rehabilitacyjnej Krzeszowickiego Centrum Zdrowia, gdzie cieszył się uznaniem i sympatią pacjentów.
Zmarł 20 marca 2015 roku, pożegnano
go na Mszy św. w krzeszowickim kościele, a później na tamtejszym cmentarzu. Na jego pogrzeb przyszły tłumy, została wygłoszona wzruszająca
homilia o posłannictwie lekarza, a na
cmentarzu trębacz zagrał „Góralu, czy
ci nie żal”. Jego syn Grzegorz Kulig,
również lekarz, tak wspominał swojego Ojca w gazecie „Krzeszowicki Magazyn”: Pracował do ostatnich swoich dni.
Jeszcze przed tygodniem przyjmował pacjentów w Poradni. Ojciec wiele zawdzięczał
swej góralskiej genealogii. Upór w dążeniu
do celu, odporność na przeciwności losu, hart
ducha. To cechy osobowości, które z pewnością pomogły Mu realizować życiowy plan
– zostać lekarzem, w ogóle pierwszym człowiekiem z wyższym wykształceniem z rodzinnej
Kamienicy. Ta malowniczo położona wioska
w sercu Gorców była krainą jego wyobraźni,
do niej powracał i za nią tęsknił... cieszył się, że
w tegorocznej Majówce Hrabiny Zofii (w dniu
23 maja br.) weźmie udział Zespół Regionalny „Gorce” z jego ukochanej Kamienicy. Doktor
Kulig nie zdążył już, niestety, nacieszyć się obecnością w Krzeszowicach swoich utalentowanych
rodaków, gdyż został powołany na wieczną akcje ratowniczą.
Drogi Rodaku, spoczywaj w Wiecznym Pokoju na krzeszowickiej ziemi.

Zawiązali
stowarzyszenie
14 kwietnia 2015 r. na oficjalnym
spotkaniu w Mszanie Dolnej inicjatorzy oraz organizatorzy akcji Odkryj
Beskid Wyspowy zawiązali stowarzyszenie – Forum Gmin Beskidu
Wyspowego. Ma ono zajmować się
nie tylko organizacją akcji, ale pozyskiwaniem środków na rozbudowę
małej infrastruktury turystycznej.
Tworzy je 18 samorządów, które uczestniczą w akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”
– to 15 gmin: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Lubień, Łącko, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Raciechowice, Słopnice, Tymbark,
Wiśniowa, Żegocina oraz trzy miasta: Limanowa, Mszana Dolna i Rabka Zdrój.
Podczas spotkania przedstawiciele samorządów tworzących forum zatwierdzili kalendarz pieszych wędrówek oraz
wydarzeń towarzyszących: trzeciej edycji
Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego
„Beskidzkie Rytmy i Smaki”, Rajdu dla
Dzieci i Młodzieży „Beskidzkie Wyspy”
oraz Festiwalu „Beskidzka Podkówecka”.
S.F.

M. Marek
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Kierowco, sprawdź, co się zmieniło
18 maja 2015 roku weszły w życie nowe przepisy, zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Dotyczą m.in. kierowania bez uprawnień, w stanie nietrzeźwości czy
przekraczania dopuszczalnej prędkości.

ZMIANY W PRZEPISACH KARNYCH
Kierowanie bez uprawnień
W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi
wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana
jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem
sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem
w czasie obowiązywania orzeczonego
przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów,
który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.
Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw
będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych
uprawnień. W takim przypadku, obok
kary grzywny, możliwe będzie także
orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.
Osoby, które pod rządami nowych
przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej
przez właściwego starostę, wyczerpią
znamiona przestępstwa (określonego

w nowym art. 180a kk), za który to czyn
przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju
zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu
prowadzenia pojazdów.
Kierowanie w stanie
nietrzeźwości
W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami
w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się w tym stanie
– spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko
ranne). W pierwszej kolejności wydłużono
okres, na jaki orzekany jest środek karny
w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,
z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres,
na jaki zakaz ten będzie orzekany, określono na poziomie 3 lat.
Osoby kierujące pojazdem w stanie
nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od

orzeczonej kary sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne
w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.
złotych, w przypadku osoby po raz
pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości.
W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących sąd będzie obligatoryjnie orzekał
nawiązkę w wysokości nie mniejszej
niż 10 tys. złotych.
Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez
sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych
w blokadę alkoholową. Z możliwości tej
osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy
orzeczonego wymiaru, a w przypadku,
gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej
zmianie sposobu wykonywania zakazu
ostatecznie zdecyduje sąd.

ZMIANY W PRZEPISACH O RUCHU DROGOWYM
Zatrzymanie prawa jazdy
W ustawie o kierujących pojazdami
dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj.
w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h)
oraz przewożenia nadmiernej liczby
osób. W praktyce ujawnienie takiego
czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej
i przesłaniem go do właściwego starosty, który – wydając decyzję administracyjną – formalnie zatrzyma ten
dokument – za pierwszym razem na
3 miesiące.

Należy pamiętać, że starosta wyda
powyższą decyzję niezależnie od
tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty
uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę
o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych
czynów. Na podstawie tej informacji
starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa
jazdy, o ile dokument ten nie został
wcześniej zatrzymany.
Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na
jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy,
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zacznie biec od daty jego faktycznego
zatrzymania przez policjanta, a jeżeli
czynność ta nie miała miejsca, dopiero
od momentu jego zwrotu do właściwego
organu (starosty).
Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie będzie oznaczało jego
wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym
etapem będzie cofnięcie uprawnienia
do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań
stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania
pojazdami.

dziś I Jutro Kamienicy

Zaostrzenie przepisów wobec
„młodych kierowców”
W ustawie – prawo o ruchu drogowym
dodano nową przesłankę do cofnięcia
przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób, które w okresie
2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły się jednego
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu
alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie
obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r.

Osoby, o których mowa, będą docelowo
objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.
Usunięcie pojazdu
W ustawie – prawo o ruchu drogowym
wprowadzono nowy przypadek, kiedy
pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty
z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy
uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty

z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy,
np. w związku z przekroczeniem liczby
24 punktów.
W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko
i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej
się w nim i posiadającej uprawnienie do
kierowania tym pojazdem.
Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem
legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.
(red. – źródło: KGP)

Sesja absolutoryjna
12 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się VI sesja Rady Gminy
Kamienica, podczas której radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi – dr Władysławowi
Sadowskiemu z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamienica za rok 2014.
Władzom gminy udało się w 96,5%
(w kwocie 32,5 mln zł) zrealizować
plan dochodów, a wydatki na poziomie
94,7% planu. Na inwestycje przeznaczono przeszło 7,4 mln zł, co stanowi 85%
kwoty planowanej na początku ubiegłego roku.
W minionym roku w gminie Kamienica udało się zrealizować wiele
przedsięwzięć, m.in. projekt związany

z odnawialnymi źródłami energii, na który wydatkowano około 4 mln zł. Przeprowadzono też modernizację oczyszczalni ścieków. Na drogi przeznaczono
ponad 600 tys. zł, z czego 80% stanowiły
środki zewnętrzne. Ponadto gmina partycypowała w kosztach wytyczenia tras
narciarskich w rejonie Mogielicy. Wybudowano boisko wielofunkcyjne przy
szkole nr 2 w Kamienicy i zrealizowano

pierwszy etap dużego przedsięwzięcia
rozbudowy sieci wodociągu, wraz z budową stacji uzdatniania wody w Kamienicy i Szczawie.
Po zakończeniu głosowania gratulacje za wykonanie budżetu odebrali: wójt
– Władysław Sadowski oraz skarbnik –
Anna Faron.
S.F.
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Bezzasadny podział gminy
Podział gminy Kamienica jest praktycznie przesądzony, biorąc pod uwagę
stanowisko p. Marka Wójcika, podsekretarza Stanu w MAiC, jednak większość radnych naszej gminy wspólnie ze mną podejmuje ostatnie desperackie kroki, aby powstrzymać te działania.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów
z 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, utworzenia
gminy, ustalenia granic oraz zmiany nazwy i siedzib władz niektórych gmin jest
już pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu i ma
być przyjęty 28 lipca na posiedzeniu
Rady Ministrów.
W dniu 24 czerwca br. poseł na Sejm
RP Edward Siarka złożył interpelację poselską w tej sprawie i trzeba przyznać, że
pan wiceminister M. Wójcik dość mijająco uzasadniał podział gminy Kamienica.
Pan poseł Edward Siarka w swoim wystąpieniu stwierdził: „Ta decyzja jest o tyle
kuriozalna, że jest sprzeczna w ogóle z tradycją
historyczną tych miejscowości, bo zawsze tworzyły one jedną wspólnotę – od XIV w. jako własność sióstr klarysek. Nie ma również żadnych
podstaw ekonomicznych, żeby taki podmiot samorządowy mógł samodzielnie funkcjonować.
Gmina Kamienica liczy dzisiaj niewiele ponad
7 tys. mieszkańców, a nowy podmiot miałby liczyć ich niespełna 2 tys. . W ogóle kłóci się to
z zasadą polityki, którą państwo oficjalnie głosicie i prowadzicie jako Platforma Obywatelska. Pytanie jest takie: Dlaczego Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji w ogóle zajmuje się
tym projektem w ten sposób i forsuje ten projekt? Jaką rolę... w całej tej operacji odgrywa
sam minister Marek Wójcik, który pochodzi
z tego regionu, i jakie lobby reprezentuje?”
Pan wiceminister M. Wójcik nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Stwierdził
że: ”Jeżeli w sprawie zmiany w podziale terytorialnym nie występuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli taki
wniosek składają obywatele, to nie jest on rozpatrywany, chyba że podejmie ten wniosek minister właściwy ds. administracji.”
Trzeba zapytać, dlaczego Pan M. Wójcik podjął się inicjatywy przeprowadzenia zmian w podziale terytorialnym
gminy Kamienica i utworzenia gminy Szczawa, jeżeli kilka tygodni wcześniej na sesji powiatu nowosądeckiego
głosił zupełnie odmienną tezę, że trzeba wzmocnić przyszłe samorządy, aby
wspierały rozwój kraju przez łączenie
gmin i powiatów, przez tworzenie centrów usług wspólnych. Obecne działania wiceministra przeczą Jego dotychczasowym tezom, są niezgodne nie tylko

z ekonomią, ale również z zapisami Strategii Sprawne Państwo 2015 mówiącymi
o łączeniu jednostek samorządowych
w większe podmioty.
Dla mnie jest to bardzo zagadkowe.
Jako wójt gminy zawsze negatywnie odnosiłem się do kwestii podziału gminy
Kamienica i utworzenia małej gminy
Szczawa o niewielkiej liczbie mieszkańców na poziomie 2 tys. osób. Nie muszę
nikogo przekonywać, że po podziale gminy wszyscy na tym stracimy. Musimy finansować nowy zupełnie niepotrzebny Urząd Gminy, którego roczne koszty
utrzymania będą na poziomie 600 – 800
tys. zł. Czy nie lepiej te pieniądze przeznaczyć na inwestycje, chociażby w sferę uzdrowiskową. W negatywnej opinii
zawsze podkreślałem argumenty ekonomiczne, historyczne czy społeczne, przemawiające za pozostawieniem gminy Kamienica w obecnym kształcie.
Gmina Kamienica od stuleci tworzyła jedną wspólnotę, szczególnie miało
to miejsce w XIX w, za czasów zaboru
austriackiego i panowania M. Marszałkowicza. Funkcjonowały wspólne huty
żelaza (dymarki), papiernie, huta szkła,
które kooperowały ze sobą. Dlaczego teraz przez jakiegoś lobbystę ta jedność ma
być rozdzielona, czy nie będzie to skrzywieniem historii? Społeczeństwo gminy Kamienica od stuleci kształtowało
wspólną historię, kulturę, zwyczaje, które teraz mają być sztucznie i na siłę rozdzielane. Epatuje się jakimiś rozgrzewanymi emocjami, podsyca konflikty, które
przecież nawet w spokojnych wspólnotach, choć marginalnie, to jednak istnieją. W moim przekonaniu społeczeństwo
naszej gminy nie jest aż tak skłócone, jak
próbują nakreślać secesjoniści, aby osiągnąć swój cel. Nie pozwólmy, by wąska
grupa inicjatorów starała się reprezentować całe społeczeństwo Szczawy, które
w moim przekonanie w większości nie
jest za podziałem gminy Kamienica. Argument secesjonistów, że łatwiej będzie
utworzyć uzdrowisko po utworzeniu
gminy Szczawa, nie wydaje się taki prosty, choć dużą nadzieję dał p. dr. Jan Golba, burmistrz Muszyny i zarazem prezes
stowarzyszenie gmin Uzdrowiskowych
RP na spotkaniu, które odbyło się 10
lipca 2015 r. Stwierdził, że strefa A to
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hipotetyczny obszar, jednak musi się on
znajdować na prywatnych terenach, gdyż
gmina Kamienica takich terenów nie posiada. Trudno mówić o stworzeniu strefy
A w centrum Szczawy, bo warunek 65%
zieleni w tej strefie nie będzie spełniony. Trudno też mówić o strefie uzdrowiskowej na bazie istniejących obiektów
wczasowych, a to dlatego że zajmują one
powierzchnię nieprzekraczającą 4 ha.
Tak, czy inaczej, na wyznaczenia strefy A uzdrowiska muszą wyrazić zgodę
mieszkańcy Szczawy, właściciele terenów pod przyszłą strefę uzdrowiskową.
Przedstawiciele Rady Gminy od początku tej kadencji deklarowali wzmocnienie działań związanych z utworzeniem uzdrowiska, jednak tych deklaracji
w ogóle p. wiceminister Marek Wójcik
nie przyjmował. Na spotkaniach z radnymi gminy Kamienica nie podjął próby
żadnych negocjacji, wsparcia naszej gminy w działaniach związanych z utworzeniem uzdrowisk, tylko realizował przyjęty wcześniej cel. Przyjmował w ciemno
wszystkie argumenty przedstawicieli
Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia
Gminy Szczawa, pozostałe argumenty
pozostawiał bez odpowiedzi. Interesującym jest fakt, że Minister Finansów negatywnie zaopiniował projekt utworzenia gminy Szczawa ze względu na brak
jakichkolwiek gwarancji, że powstanie
uzdrowisko w Szczawie, że przyniesie to
dodatkowe dochody gminie. Negatywna
opinia tego projektu wynikała również,
a może przede wszystkim, z dodatkowych kosztów utworzenia nowej administracji, dodatkowych kosztów, które
musi ponieść rząd na zmianę dowodów,
zmianę danych do GUS, ZUS, ewidencji
gruntów itd..
Pozostaje pytanie, co teraz będzie?
Decyzje zapadną 28 lipca br. i wówczas
samorząd gminy Kamienica z wójtem
gminy muszą z pewnością przyjąć nową
strategię działania dla ocalonej wspólnoty – ewentualnie uszczuplonej o 2/3
obszaru Zasadnego, całej Szczawy i 4,5
ha terenów Kamienicy. Współpracować
będziemy, natomiast niesmak zostanie,
szczególnie ze względu na sztuczne podsycanie przez niektóre osoby antagonizmów i nieporozumień, które przecież
w każdym społeczeństwie istnieją, tylko
że w takim przypadku trzeba umieć siąść
do wspólnego stołu i rozmawiać, wypracować potrzebny konsensus.
Władysław Sadowski – wójt gminy

dziś I Jutro Kamienicy

Drodzy Czytelnicy
Czy powstanie nowa Gmina Szczawa?
Gmina Kamienica w obecnych granicach
została utworzona w 1934 r. Co prawda,
w roku 1954 stan ten został zmieniony
i podzielono gminę na Gromady w Kamienicy, Szczawie i Zbludzy. W roku
1972 powrócono do gminy w obecnym
kształcie. Od 1990 r. gminy stały się samorządnymi podmiotami. Od tego czasu, co jakiś okres dochodziły głosy od
niektórych mieszkańców Szczawy, że
ta miejscowość jest pokrzywdzona i ma
aspiracje na to, by być samodzielną gminą. Myślę, że jednym z głównych powodów tego był fakt, że w latach 70-tych
ubiegłego wieku miejscowość ta rozwijała się dzięki turystyce, przez co Szczawa stała się rozpoznawalna, zwłaszcza
w Krakowie. Wpływ na to miały: atrakcyjne położenie oraz zasoby wód mineralnych. Tak więc w tym okresie Szczawa
była pełna letników, jak wówczas nazywano miejskich urlopowiczów. Później
wizja, że Szczawa będzie kurortem, zaczęła się urzeczywistniać przez budowę tam dwóch dużych ośrodków wypoczynkowych oraz planów zabudowy pod
turystykę całej doliny osiedla Łuszczki. Symbolem tego prestiżu był m.in.
neon na rynku w Limanowej z napisem
„Szczawa”, który wyznaczał kierunek
do tej miejscowości a nie do Kamienicy.
Niestety, zmiany ustrojowe lat 90-tych
spowodowały, zastój w rozwoju Szczawy, gdyż nie dokończono rozpoczętych
tam inwestycji. Firmy, które posiadały
wybudowane budynki wczasowe, zostały sprywatyzowane i nie były zainteresowane ich dalszą rozbudową, nie chciały też, na skutek skomplikowanych praw
własnościowych, przekazać ich samorządowi, czy nawet sprzedać podmiotom
prywatnym. Zresztą nasz młody kapitalizm nie był zainteresowany lokowaniem
swojego kapitału w tego typu przedsięwzięciach. Z biegiem lat, kiedy atrakcyjność Szczawy spadała, zostały tylko
niespełnione aspiracje i marzenia części
jej mieszkańców. Nie mógł tych aspiracji udźwignąć samorząd naszej gminy,
gdyż nie miał możliwości prawnych oraz
finansowych, by przekształcić Szczawę
w atrakcyjny kurort, bo wszędzie na
świecie tego typu inwestycje potrzebują
prywatnego kapitału. Samorząd winien
jednak stwarzać warunki do jego pozyskiwania. I tu wydaje mi się tkwi sedno dążenia pewnej grupy mieszkańców

Szczawy do podziału naszej gminy. Patrząc z perspektywy ostatnich kilku lat,
osoby te miały możliwość wpływania na
decyzje podejmowane przez nasz samorząd, gdyż zasiadały w Radzie Gminy, np.
przez 3 kadencje przewodniczącym Rady
Gminy była osoba ze Szczawy (w obecnej radzie także). Ja, jako mieszkaniec tej
gminy, mogę zrozumieć aspiracje Szczawy, że w ramach samostanowienia i samorządności dąży, by miejscowość stała
się samodzielną gminą. Nie mogę jednak zrozumieć, dlaczego przy okazji zainteresowani podziałem gminy wyciągają ręce po cudze i chcą przyłączyć część
Zasadnego i Kamienicy do siebie, co złożyli w swoim wniosku do Warszawy. Nie
przyjmuję także takich argumentów, że
referendum w naszej gminie potwierdziło wolę mieszkańców do podziału gminy,
skoro frekwencja wyniosła tylko 13,58%,
a przeciwnicy rozdziału nawoływali do

Administracji i Cyfryzacji Podsekretarzem Stanu (wiceministrem) został pan
Marek Wójcik. Z szybkiego trybu procedury podziału Gminy wynika, że chodzi
o to, aby to jeszcze ta Rada Ministrów zaakceptowała podział Gminy Kamienica.
Zastanawiającym jest fakt, że w państwie demokratycznym wyniki nieważnego ze względu na niską frekwencję
referendum, negatywna uchwała i rezolucja Rady Gminy Kamienica w sprawie
rzeczonego podziału, negatywna rezolucja Rady Powiatu Limanowskiego w tej
sprawie, negatywne odniesienie do tej
kwestii Dyrekcji Gorczańskiego Parku
Narodowego, negatywna, niepozostawiająca złudzeń opinia Ministerstwa Finansów, że ze względów ekonomicznych
powinno się łączyć, a nie dzielić gminy
– nie są brane pod uwagę. Projekt rozporządzenia zakłada przyłączenie do nowo
powstającej gminy terenów leśnych so-

niebrania w nim udziału. Choćby przez
analogię do referendum samorządowego w Warszawie¸ referendum w Gminie
Kamienica było nieważne ze względu na
frekwencję. O inne argumenty, dotyczące podziału naszej gminy, zwróciłem się
do pana Mieczysława Mikołajczyka prezesa Stowarzyszenia na Rzecz utworzenia Gminy Szczawa. Odmówił nam jednak wypowiedzi, argumentując to tym, że
przez 8 lat nie interesował nas ten temat
i on wypowie się dopiero po podjęciu decyzji przez Prezesa Rady Ministrów, bo
taka decyzja jest potrzebna w wypadku
podziału gminy.
Piszę o tym dlatego, że ostatnio sprawa podziału naszej gminy nabrała rozpędu, po tym gdy w Ministerstwie

łectwa Zasadne oraz terenów z sołectwa
Kamienica Górna.
Jeżeli Rząd podejmie arbitralną decyzję o podziale Gminy Kamienica, będzie
to decyzja czysto polityczna, niemająca
uzasadnienia ekonomicznego, historycznego, geograficznego i kulturowego. Powstanie wówczas nowa gmina w Szczawie i jako sąsiedzi będziemy skazani na
współpracę, gdyż na pewno więcej nas
łączy niż dzieli. Jeżeli Premier nie podpisze tego rozporządzenia, to myślę, że
w obecnym samorządzie jest wola do
zrównoważonego rozwoju wszystkich
miejscowości naszej małej ojczyzny,
w tym Szczawy.
M. Marek

kwiecień – czerwiec 2015 Gorczańskie Wieści 13

dziś I Jutro Kamienicy

Poprawiamy jakość edukacji przedszkolnej
Gmina Kamienica zrealizowała projekt „Poprawiamy jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Kamienica”, mający
na celu podniesienie standardu pracy oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kamienica, co przyczyni się do
zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej w naszym regionie.
Projekt był realizowany od września
2014 r. do czerwca 2015 r. Wartość projektu dla wszystkich oddziałów przedszkolnych to aż 525 877,00 zł (w 100%
środki zewnętrzne, gmina nie ponosi żadnych kosztów).
W 4 szkołach: SP2 Kamienica, SP Zasadne, SP1 Szczawa i SP2 Szczawa zostały zakupione meble i sprzęt kuchenny oraz meble i wyposażenie sal, a także
zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci – dostosowane do potrzeb 3-4 latków,
artykuły plastyczne, a także wyposażenie
zapewniające bezpieczne warunki opieki
nad dziećmi. Zakupiony został również
sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem, kserokopiarki. laptopy, projektory multimedialne,
rzutniki, drukarki, głośniki, telewizory,
odtwarzacze DVD, radia z CD oraz aparaty cyfrowe i inne. W oddziale przy SP
Zalesie został wybudowany plac zabaw
o pow. 199,5 m2 wraz z podłożem, ogrodzeniem (65 mb) i wyposażony w komplet zabawek; w oddziałach przy SP1
Szczawa: wykonana została bezpieczna

nawierzchnia (185 m 2) na istniejącym
placu zabaw - doposażono go dodatkowo w piaskownice i ławeczki, natomiast
w oddziale przy SP2 Kamienica plac został doposażony w ławki.
Zrealizowany projekt będzie miał
niewątpliwie duży wpływ na decyzję
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rodziców o zapisaniu dzieci do oddziałów przedszkolnych, bo przystosowano
je dla 3 i 4 latków (niektórym rodzicom
posłanie dziecka do przedszkola da możliwość podjęcia pracy).
S.F.

dziś I Jutro Kamienicy

Nowa strategia
Stała poprawa jakości i warunków życia mieszkańców
poprzez rozwój turystyki to cel główny, zawarty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Kamienica.
28 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kamienicy odbyło się spotkanie
konsultacyjne w sprawie opracowania
strategii rozwoju Gminy Kamienicy na
najbliższe lata, w którym udział wzięli
radni gminy, dyrektorzy placówek oświatowych i innych instytucji oraz sołtysi.
Wójt dr Władysław Sadowski przedstawił analizę SWOT (mocnych i słabych
stron gminy, szans i zagrożeń) oraz propozycję kierunków rozwoju gminy.
Wobec przeprowadzonej analizy
SWOT oraz założonej wizji rozwoju gminy za cel strategiczny w projekcie przyjęto: „Stałą poprawę jakości i warunków życia mieszkańców poprzez rozwój
turystyki”.
Realizacja tak postawionego celu pozwoli na zmianę struktury dochodów
budżetu gminy i mieszkańców (marginalizacja dochodów uzyskiwanych z rolnictwa przy trwałym i realnym wzroście
dochodów uzyskiwanych z obsługi ruchu turystycznego) – a co za tym idzie
poprawę sytuacji bytowej mieszkańców
i wzrost zdolności gminy do generowania dochodów własnych.
Dla realizacji tak sformułowanego celu
strategicznego oraz na podstawie ustaleń

części konstatacyjnej jako cele operacyjne strategii rozwoju gminy w projekcie
przyjęto:
• Cel I – Stymulowanie i wspieranie
procesu wielofunkcyjnego rozwoju obszaru gminy poprzez rozwój
turystyki i wykorzystanie potencjału przyrodniczego i dziedzictwa
kulturowego.
• Cel II – Rozwój infrastruktury i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług komunalnych przy jednoczesnym
zachowaniu stanu i charakteru środowiska przyrodniczego
gminy.

strategii oparto się na ekspertyzach wykonanych przez MSAP AE w Krakowie,
a także na konsultacjach i spotkaniach
z różnymi środowiskami współpracującymi z samorządem Gminy Kamienica,
w tym środowiskiem oświatowym (gimnazja, szkoły podstawowe i przedszkola),
sportowym (kluby, zrzeszenia sportowe),
gospodarczym (podmioty gospodarcze)
oraz organizacjami pozarządowymi.
S.F.

• Cel III – Poprawa jakości zarządzania gminą i podniesienie
poziomu partycypacji społecznej oraz opracowanie i wdrożenie zasad monitoringu gminy.
• Cel IV – Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego i dbałość o środowisko naturalne.
W opracowa n iu projekt u
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ROZMOWA Z ...

Robimy wszystko,
żeby pacjenci byli zadowoleni
Pani Stanisława Kucharska
pochodzi z Tylmanowej. Ukończyła
Akademię Medyczną w Krakowie
i podjęła pracę w Ośrodku Zdrowia
w Szczawie. Uzyskała specjalizację
z pediatrii, następnie drugi stopień
z medycyny ogólnej, a w 1996 roku
została lekarzem rodzinnym.

Pani doktor czy to się zgadza?

–– Tak, tylko skąd ma Pan takie informacje na mój temat?
Przekazała je Pani naszej gazecie
w roku 1999, czyli ponad 15 lat temu.
Później w styczniu 2000 r. podpisała
Pani jako lekarz rodzinny umowę z Kasą
Chorych na prowadzenie Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Niepublicznym
Ośrodku Zdrowia w Szczawie. Co się
zmieniło przez te 15 lat w Pani działalności medycznej?

–– Zmieniło się dosyć dużo, przede
wszystkim jesteśmy na własnym rozrachunku, dostajemy pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia - co miesiąc
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pewną kwotę na pacjenta zadeklarowanego – i musimy z tego utrzymać ośrodki zdrowia, personel oraz płacić za badania, które wykonujemy pacjentom. Nie
jest tych pieniędzy zbyt dużo, ale przy
oszczędnym gospodarowaniu wystarcza.
Z reformą służby zdrowia, zarówno pacjenci, jak i lekarze wiązali nadzieję, że
będzie lepiej. Jak Pani jako lekarz po
piętnastu latach ją ocenia. Jakie są jej
plusy i minusy?

–– To nie ja powinnam oceniać, ale pacjenci, a moim zadaniem jest się starać,
żeby pacjenci byli zadowoleni. Niestety,
niewiele można zrobić. Duży problem
stanowi brak specjalistów na terenie

ROZMOWA Z ...

ale płaci się tylko 30 zł za godzinę. Nie
jest to chyba zbyt wygórowana cena –
czasami benzyna więcej kosztuje, no
i nie traci się czasu.
A w jakich przypadkach mieszkaniec naszej gminy może skorzystać z usług pogotowia ratunkowego?

małych miejscowości i bardzo długie
kolejki do poradni specjalistycznych
w większych miejscowościach. Na początku mojej działalności Fundusz bez
problemu dawał kontrakty na specjalistykę, obecnie raczej zabierane są stare
kontrakty, a na nowe praktycznie nie ma
szans. Podobno, jak twierdzą fachowcy,
jedynie w Podstawowej Opiece Zdrowotnej po reformie jest trochę lepiej, natomiast w specjalistyce nie bardzo (brakuje też w ogóle lekarzy, wielu wyjechało za
granicę, tam płace są wielokrotnie wyższe). W takiej sytuacji musimy sobie radzić na różne sposoby. Ja robię to tak, że
zatrudniam lekarzy specjalistów u siebie
w podstawowej opiece zdrowotnej i płacę
im sama, a pacjenci korzystają z wizyty
bezpłatnie. Zatrudniłam diabetologa, kardiologa i chirurga. Jest jednak jeden minus takiego rozwiązania – mogą z niego
korzystać tylko pacjenci zapisani do naszego ośrodka.
Jak Pani ocenia opiekę zdrowotną na terenie naszej gminy?

–– Jak już wcześniej powiedziałam, nie
mnie to oceniać, ale staramy się i robimy wszystko, żeby było jak najlepiej.
Mamy dobre, wykształcone pielęgniarki,
niektóre już po wyższych studiach z tytułem magistra, inne w trakcie studiów,
z wszystkimi potrzebnymi kursami kwalifikacyjnymi. Ostatnio udało nam się nawet załatwić korzystanie z usług pielęgniarki opieki długoterminowej, na razie
dla jednej pacjentki. Pielęgniarka ta odwiedza chorego cztery razy w tygodniu
i jest u pacjenta godzinę, pomaga np. przy
myciu pacjenta, robi opatrunki i wykonuje inne potrzebne zabiegi. To bardzo
duża pomoc dla tych, którzy opiekują się
ludźmi obłożnie chorymi. Oczywiście
wszystko to jest bezpłatnie.

W Ośrodku Zdrowia w Kamienicy
mamy też logopedę, niestety prywatnie,

–– Od godz. 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku pracują wszystkie ośrodki
zdrowia, więc w tym czasie można korzystać tylko w nagłych przypadkach,
np. jakiś uraz, utarta przytomności. Zwykła choroba nie jest uznawana za nagły
przypadek i wtedy lepiej skonsultować
się z lekarzem rodzinnym, nawet telefonicznie. Lekarz poradzi, co robić. W pozostałych dniach i godzinach można korzystać z pogotowia.
Jak wygląda sprawa działalności poradni rehabilitacyjnej na terenie naszej
gminy?

–– Na rehabilitację mamy podpisany kontrakt z Funduszem (na lekarza i na zabiegi) i tutaj mogą już korzystać wszyscy
pacjenci bezpłatnie, bez względu na to,
gdzie są zapisani. Ilość zabiegów, jaką
otrzymaliśmy z Funduszu i za które nam
płacą, wyrabia 2 pracowników i takie
jest zatrudnienie w wielu ośrodkach podobnych do naszego. My mamy zatrudnione 4 osoby; 2 z tytułem magistra i 2
techników, wszyscy mają przynajmniej
kilkuletnie, a czasami i wieloletnie doświadczenie, dzięki temu mamy najkrótsze kolejki (obecnie ok. 2 miesiące, gdy
w innych gabinetach – kilka miesięcy).
W ubiegłym roku, dzięki pomocy Urzędu Gminy, wyremontowaliśmy wszystkie
gabinety i teraz spełniają już wszystkie
unijne normy. Pewną niedogodnością jest
to, że gabinety rehabilitacyjne znajdują
się tylko w Szczawie, mieliśmy też gabinet w Kamienicy, ale ze względu na to, że
lokal nie spełniał wymogów, musieliśmy

go zamknąć. Niestety, nie udało nam się
wydzierżawić lokalu, który spełniłby warunki narzucone przez Fundusz.
Powróćmy do Pani. Proszę powiedzieć,
jak to się stało, że postanowiła Pani zostać lekarzem?

–– Trudno powiedzieć, co zadecydowało,
po prostu złożyłam podanie, zdałam egzamin i dostałam się na studia.

Co według Pani jest najtrudniejsze
w pracy lekarza?

–– Najtrudniejsze jest to, że nie zawsze
można pomóc choremu, w wielu przypadkach medycyna jest bezsilna.

Czy kiedykolwiek żałowała Pani swojego wyboru?

–– Nie żałowałam, przyzwyczaiłam się
i polubiłam to, co robię.

Co Pani czuje, kiedy pacjenci powierzają, właśnie Pani, swoje zdrowie a może
i życie?

–– Jest to bardzo duża odpowiedzialność,
ważne jest też to, żeby nie tylko leczyć,
ale i nie szkodzić, niektóre leki, np. sterydy bardzo szybko działają i w zasadzie
pomagają na wszystko, ale po roku dwóch
wywołują inne, bardzo poważne choroby, np. osteoporozę, obrzęki, nadciśnienie, zaburzenia psychiczne, np. depresję,
nadmierne owłosienie, impotencję, osłabienie siły mięśniowej, trądzik, rozstępy i wiele innych poważnych schorzeń.
Większość chorych chce szybko widzieć
efekty leczenia i czasami trudno jest im
wytłumaczyć, że lepiej leczyć się dłużej,
ale mniej szkodliwie.
Jakich rad udzieliłby Pani młodym osobom, które myślą o wybraniu zawodu
lekarza? Czy powinni zwrócić na coś
szczególną uwagę?

–– Że jest to bardzo ciężki zawód, że jest to
praca 24 godz. na dobę, że trzeba się ciągle
dokształcać, czytać, a przede wszystkim
jeździć na szkolenia, które odbywają się
przeważnie w soboty i trzeba poświęcić
na to własny czas. Czasami jest też bardzo
trudno, zwłaszcza wtedy, gdy nie można
pomóc. Niestety, odbija się to też na psychice lekarza i nieprawdą jest to, że można
się przyzwyczaić do ludzkich tragedii, że
z czasem się obojętnieje. Zawsze przeżywa się to tak samo, bez względu na to, ile
razy było się w takiej sytuacji.
Dziękuję za rozmowę.

M. Marek
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Z ŻYCIA PARAFII

Uroczystość Bożego
Ciała
4 czerwca wierni naszych
uczestniczyli w Święcie parafii w gminie
skiej, manifestując swą wiCiała i Krwi Pańarę w procesji do
czterech ołtarzy.
Uroczystość w Kamienicy

Wesoło i rodzinnie
W niedzielę 14 czerwca w Kamienicy odbył się Parafialny Festyn Rodzinny. Bogaty program artystyczny, zabawy dla dzieci i serwowane kulinaria to
tylko niektóre atrakcje tego dnia. Na scenie wystąpili między innymi: Dziecięcy
Zespół Regionalny „Gronicki” ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kamienicy, Orkiestra Dęta im. św. Floriana ze Szczawy,

Zespół „Boże Nutki” z Wielogłów,
Dziecięcy Zespół Regionalny „Zasadnioki” z Zasadnego. Zebrani mogli też
oglądać „paradę motocyklową”, pokaz
układania kostki Rubika w wykonaniu
mistrza świata – Jakuba Kipy. Podczas
festynu poznano też laureatów gminnego konkursu profilaktycznego „Postaw
na rodzinę”.
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Z ŻYCIA PARAFII

Promocja książki promocją naszej
małej ojczyzny
21 czerwca br. w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie koło Warszawy odbyła się promocja albumu
autobiograficznego „Siła i Honor” naszego krajana ks. kan. dr. Kazimierza Pierzchały, pochodzącego z Kamienicy.
Uroczystość promocyjna rozpoczęła się Mszą św., której przewodniczył ks. prof. zw. dr hab.
Czesław Cekiera. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. prałat Kazimierz Pach – wieloletni proboszcz parafii Kamienica.
Motywem przewodnim homilii
nt. sylwetki „prima persona dramatis” – tak nazwał autora promowanej publikacji – uczynił
mądrość. Wspomniał o jej różnych obliczach, odwołując się do
wybranych źródeł, w tym starotestamentowej pochwały mądrości. Wskazał na fakt, że podążanie za
nią towarzyszyło księdzu Pierzchale od
najmłodszych jego lat.
Po Mszy św. wystąpili m.in.: Adam
Mazurek - prezes Oficyny Wyd.-Poligraficznej ADAM, prezentujący wydawcę albumu w roku jubileuszu 25-lecia Oficyny ADAM, Andrzej Zygmunt

Wśród nich dr Władysław Sadowski – wójt gminy, który dokonał prezentacji naszej małej
ojczyzny, a następnie wraz z dyr.
Gminnego Ośrodka Kultury,
Mieczysławem Markiem wręczył ks. Pierzchale tytuł Honorowego Gazdy Gminy Kamienica. Społeczność kamienicką
reprezentowała też kapela „Gorce”, która uświetniła to niecodzienne wydarzenie.
S.F.
Rola-Stężycki – prezes Polskiej Kapituły Heraldyków i Genealogów z Instytutu Genealogii, który zrecenzował książkę i zaprezentował sylwetkę jej autora.
Prezentacji fragmentów albumu dokonała
aktorka Dorota Stalińska.
W programie uroczystości wzięli też
udział krajanie księdza Kazimierza.

Kolejna promocja albumu autobiograficznego „Siła i Honor” ks. kan. dr. Kazimierza
Pierzchały, tym razem w Kamienicy, odbędzie się 2 sierpnia 2015 r. (niedziela). Autor
w tym dniu wygłosi homilie w tutejszym
kościele. Zainteresowani będą mieli okazję
porozmawiać z Księdzem i nabyć książkę
z dedykacją.
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Wieści Ze Starostwa
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Zbludza – 13 czerwca 2015 r.
Jubileusz 65-lecia KGW ze Zbludzy

Zalesie – 12 lipca 2015 r.
KGW z Kamienicy na powiatowym
przeglądzie
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Z góralską nutą...

23 maja 2015 r.
GORCE na „majówce” w Krzeszowicach

7 - 11 maja 2015 r.
Zespół Regionalny GORCE z wizytą w Mosbach
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Gminny Przegląd Pieśni Regionalnej

Komionickie śpiywki, komionickie gronie
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Kamienica – 14 czerwca 2015 r.

Parafialny Festyn Rodzinny
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DLA ROLNIKÓW

Zakładamy sad starych odmian
drzew owocowych
Sady tradycyjne są coraz większą rzadkością. Do starych odmian można między innymi zaliczyć następujące odmiany:
Antonówka, Kosztela, Malinówka, Szara Reneta, Grochówka, Krótkonóżka Królewska, Reneta Kulona i wiele innych.
Wykonywanie nasadzeń tego typu odmian drzew z pewnością wpływa na
poprawę krajobrazu wsi, przywracanie
naturalnego środowiska życia wielu organizmów zwierzęcych i roślinnych, dostarczanie owoców bogatych w witaminy.
Aleje drzew owocowych przy drogach
polnych i nasadzenia śródleśne stanowią miejsce żerowania oraz schronienia
wielu gatunków zwierząt, w tym około
200 gatunków ptaków. Stwarzają swoisty
mikroklimat, wpływając na ograniczenie
i naturalną regulację liczebności między
innymi owadów.
Piśmienne dowody uprawy roślin
sadowniczych sięgają czasów starożytnych. W Polsce sadownictwo najbujniej rozwijało się początkowo
w posiadłościach dworskich, przyk l a sz tor nych, p óź n ie j z ie m i a ńskich i chłopskich w XVIII i XIX w.
Dziś sady tradycyjne są coraz większą rzadkością. Ich zanikanie wynika
z wieku pozostałych drzew (ponad 50cio letnich), braku nowych nasadzeń.
Sposobem powrotu do krajobrazów
sprzed wieków jest posadzenie starych
wysokopiennych odmian drzew owocowych na silnie rosnących podkładkach, w miejscu ich wcześniejszego występowania, co z kolei przyczynia się
do wytwarzania odporności drzew na
występujące w danym obszarze choroby, warunki atmosferyczne. Sad tradycyjny to mały wkład finansowy i mały
nakład pracy, ale za to wysoka bioróżnorodność i estetyka krajobrazu. Niska
produkcja (10t jabłek/ha) w porównaniu z sadami wyspecjalizowanymi (3050t /ha) jest rekompensowana wysoką jakością owoców, długowiecznością
drzew oraz wykorzystaniem sadu jako
użytku zielonego.
Opłacalność tego systemu może być
wysoka pod warunkiem, że rolnik przetwarza swój produkt i promuje w ramach
sprzedaży bezpośredniej.
Wybór terenu

Powinniśmy wybierać na nasadzenia tereny z żyzną glebą (jeśli nie przewidujemy nawożenia wykluczamy gleby V i VI
klasy bonitacyjnej, eliminujemy gleby

piaskowe), unikając terenu o wysokim
poziomie wód gruntowych, bez obniżeń
terenu sprzyjających tworzeniu się zastoisk mrozowych. Niezbędnym elementem
sadu jest jego ogrodzenie chroniące przed
zwierzyną leśną. Dobrze jest również zastosować osłony przeciwwietrzne stwarzające mikroklimat sprzyjający rozwojowi i owocowaniu drzew.

Zakup drzewek

Przygotowanie planu nasadzeń

Sadzić drzewka można jesienią i wiosną, z tym że sadzenie jesienią powoduje
szybsze ukorzenienie się, w konsekwencji
drzewko będzie szybciej i lepiej rosło. Dla
drzew silnie rosnących zaleca się rozstaw
4-6 m w rzędzie i 5-8 m między rzędami

gają zapylenia pyłkiem innej odmiany). Miejsce wysadzenia (każdy gatunek musi rosnąć koło siebie) wybieramy
drzewa o tej samej sile wzrostu (silnie
lub wolno rosnące). Dobieramy odległość w rzędach (pomoże to w ustaleniu
wielkości sadu).

Bezpośrednio przed posadzeniem skracamy ostrym sekatorem korzenie. Drzewka
sadzimy nieco głębiej niż rosły w szkółce. w dołkach o głębokości ok. 30 cm
i szerokości 50 cm. Drzewka przysypujemy ziemią, którą lekko udeptujemy i podlewamy obficie wodą. Drzewa wysadzone
jesienią zabezpieczamy przed zimą (przymrozkami), usypujemy wokół pnia kopczyk z ziemi, a pozostałą część pnia obwiązujemy plastikową osłonką lub słomą. Na
wiosnę kopczyk rozgarniamy tworząc wokół drzewka misę ułatwiającą podlewanie.

Należy określić: jakie gatunki drzew
będziemy sadzić (powinny być co najmniej dwie odmiany jednego gatunku.
Zapewnione jest wówczas zapylenie
krzyżowe, niektóre odmiany wyma-

Przygotowanie gleby

Rozpoczynamy rok przed posadzeniem
sadu, wysiewamy przedplon aby użyźnić
glebę, na lepszych glebach łubin – na gorszych gorczyca, wyka (w ten sposób również odchwaszczamy glebę). Wapnujemy
glebę i wykonujemy orkę oraz oczyszczamy teren z kamieni.

Drzewa należy kupować tylko w certyfikowanej szkółce, mamy wtedy pewność, że drzewka są zdrowe. Kupujemy
drzewko jednoroczne tzw. okulanta, bez
pędów bocznych lub dwuletnie z pędami bocznymi, które na wiosnę możemy
zacząć formować w koronę.
Sadzenie drzewek

Witold Ćwikowski
PZDR Limanowa (źródło: farmer.pl)
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KULTURA

Dzień pełen wrażeń
Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka
Świetlice Środowiskowe, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy przygotowały szereg atrakcji. Na dzieci czekały m.in.
grupowe wyjazdy na basen, do kina
(Zbludza - wsparcia w organizacji wyjazdu udzieliła Rada Sołecka
i Radni ze Zbludzy), gry i zabawy

z nagrodami (Kamienica), rozgrywki na boisku sportowym (Zasadne), Turniej Tenisa Stołowego w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Zalesiu, zorganizowany przez Świetlicę Środowiskową
i UKS” Wierchy”.

Odebrali nagrody
30 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom
Gminnego Konkursu Plastycznego (nagrodzono 73 prace).

S.F.

W konkursie wzięło udział 156 uczniów,
których prace oceniali: Maria Winkiewicz
(pracownik GOK – bibliotekarz) – przewodnicząca, Zofia Kuchnia (Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), Wiktoria
Duda (emerytowany nauczyciel) i Maria
Franczyk (emerytowany nauczyciel).
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W rozdaniu dyplomów i nagród
uczestniczyli wójt gminy – dr Władysław
Sadowski i dyrektor GOK – Mieczysław
Marek.

S.F.

KULTURA

Nagrodzono uczestników konkursu Moja mama i ja
22 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego
„Moja mama i ja”, połączone z wręczeniem dyplomów i nagród dla jego uczestników (sponsorowane przez
Stowarzyszenie Razem dla Regionu” z Limanowej).
Uczestników spotkania przywitał Mieczysław Marek – dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Kamienicy oraz prezes stowarzyszenia – Bronisław Dutka,
który podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie włożone w wykonanie prac konkursowych. Na uroczystości obecna była również Iwona Kuzak
– skarbnik Stowarzyszenia „Razem dla
Regionu”. Inicjatorem konkursu ,,Moja
mama i ja” była Maria Winkiewicz – bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy. Konkurs adresowany
był do dzieci z klas 0-IV szkół podstawowych i młodszych, uczestniczących w
zajęciach Kółka Plastycznego przy GBP
w Kamienicy.
Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Patrycja Franczyk; II m – Natalia

Mikołajczyk, Wiktoria Kurowska i Kamila Szelec; III m – Małgorzata Jurkowska, Kinga Masiarz i Kinga Szelec. Wyróżnienia otrzymali: Grzegorz Baziak,
Oliwia Dybiec, Alesia Wysopal, Anastasja Wysopal, Karolina Hybel, Anna
Baziak, Emilia Bieniek, Karolina Kaim,
Amelia Dybiec oraz Weronika Kaim.
Wszystkie obecne dzieci na koniec złożyły swoim mamom życzenia oraz wręczyły własnoręcznie zrobione kwiaty z
filcu.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury dziękuje Stowarzyszeniu „Razem dla Regionu” z
Limanowej za ufundowanie dyplomów i nagród dla wszystkich uczestników konkursu.
S.F.

Powiatowy Przegląd KGW w Zalesiu
To już po raz drugi w tym roku Zalesie było sceną imprezową o powiatowym zasięgu,
tym razem dla XV Powiatowego Przeglądu KGW, który odbył się 12 lipca 2015 r.

Celem przeglądu była prezentacja potraw
regionalnych, śpiewu góralskiego, rękodzieła i scenek obyczajowych. Nas reprezentowało KGW z Kamienicy.
Impreza przebiegła w radosnej, kolorowej atmosferze. Jej uczestnicy mogli
wsłuchać się w regionalną nutę, podziwiać bogate stroje i scenerię, posmakować wyśmienitej kuchni, czy przenieść
się w czasie, oglądając scenki obyczajowe

prezentowane przez poszczególne Koła.
Poza licznymi atrakcjami w oprawie uroczystości wyraźnym kamienickim akcentem były występy: Grupy Śpiewaczej
– działającej przy Świetlicy Środowiskowej w Zalesiu oraz zespołu Góralsi,
którego radosna nuta na pewno zapadnie
w pamięć.
S.F.
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KULTURA

Przegląd Pieśni Regionalnej
„Tradycja jest Twoją godnością, Twoją dumą, Twoim szlachectwem...
Dbaj o zachowanie spuścizny Twych ojców – rodzimej kultury”.
Te wskazania Władysława Orkana - piewcy Gorców przejęli wykonawcy I Przeglądu Pieśni Regionalnej „Komionickie
śpiywki, komionickie gronie”, który odbył się 26 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.
W przeglądzie wzięło udział 53 wykonawców, których oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Jadwiga Adamczyk
– regionalista, muzyk z Małopolskiego
Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – przewodnicząca komisji; Monika
Kurzeja – specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kultury w Małopolskim
Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu oraz dr Artur Czesak – językoznawca, dialektolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Przed ogłoszeniem wyników na scenie
wystąpił Zespół Regionalny Gorce, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury.
Laureatami przeglądu w poszczególnych kategoriach zostali:

INSTRUMENTALISTA LUDOWY:
Nagroda główna – Wojciech Citak
(heligonka) ze SP nr 2 w Kamienicy,
I m – Kacper Dudzik (fujarka)
z Kamienicy i Szymon Citak (skrzypce)
ze SP nr 2 w Kamienicy,
II m – Patryk Cedzidło (skrzypce)
z Ogniska Muzycznego w Kamienicy,
III m – Albert Wąchała (skrzypce) –
OM Kamienica.
GRUPA ŚPIEWACZA:
I m – Chłopięca Grupa Śpiewacza ze SP
w Zasadnem,
II m – Dziewczęca Grupa Śpiewacza
ze SP nr 1 w Kamienicy i Dziewczęca
Grupa Śpiewacza ze SP w Zasadnem.
KATEGORIA II (młodzież od 14 - 17 lat)

ŚPIEWAK LUDOWY:
I miejsca nie przyznano,

KATEGORIA I (dzieci od 7 - 13 lat)

ŚPIEWAK LUDOWY:
I miejsce – Karolina Szczepaniak ze SP
w Zalesiu,
II m – Zuzanna Rusnak ze SP nr 2
w Szczawie,
III m – Julia Jasińska ze SP nr 1
w Kamienicy i Alicja Cedzidło
z Kamienicy.
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II m – Paulina Cedzidło ze Świetlicy
Środowiskowej w Zalesiu.
INSTRUMENTALISTA LUDOWY:
I m – Izabela Cedzidło (skrzypce)
z Kamienicy,
II m – Angelika Faltyn (skrzypce) –
OM w Kamienicy.
GRUPA ŚPIEWACZA:
I m – Grupa Śpiewacza ze Świetlicy
Środowiskowej w Kamienicy,
II m – Grupa Śpiewacza z Zasadnego.
Wyrażamy uznanie dla wszystkich uczestników przeglądu, że na przekór światowej modzie
podejmują piękny trud poznawania i kontynuowania tradycji swojej najbliższej ojczyzny i ojcowizny – powiedział na podsumowaniu
spotkania dr Artur Czesak.
S.F.

KULTURA

Młodzi muzycy odebrali świadectwa
24 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbyło się zakończenie roku szkolnego 2014/2015
dla uczniów Ogniska Muzycznego, działającego przy tutejszym ośrodku.
W bieżącym roku szkolnym liczyło ono
74 uczniów, którzy uczyli się gry na
skrzypcach, fortepianie, keyboardzie,
akordeonie, gitarze, klarnecie, flecie, saksofonie. Niektórzy z nich prezentowali
swoje umiejętności na różnych uroczystościach i w konkursach dorocznych.
W gronie laureatów i wyróżnionych podczas XX Powiatowego Konkursu Młodych Muzyków Instrumentalistów znaleźli się: w kategorii akordeon: Damian Biel
- I miejsce (I kategoria wiekowa), Wojciech Mazurek - wyróżnienie (II kategoria wiekowa); w kategorii fortepian: Anna
Syjud - II miejsce (IV kategoria wiekowa),
Patrycja Podgórni - III miejsce (I kategoria wiekowa); w kategorii gitara elektryczna:
Wojciech Faron - II miejsce (IV kategoria
wiekowa); w kategorii gitara klasyczna: Karolina Podgórnia - III miejsce (III kategoria wiekowa).
Zakończenie roku szkolnego tradycyjnie miało oprawę muzyczną. Tym
razem na scenie zaprezentowali się
absolwenci kończący czteroletni cykl
nauczania.
Dyplomy i nagrody dla wyróżniających się uczniów wręczył dyrektor GOK
- Mieczysław Marek.
S.F.
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KULTURA

Zespół Gorce na „majówce” w Krzeszowicach
23 maja 2015 r. Zespół Regionalny Gorce, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy,
wystąpił na scenie w Krzeszowicach podczas plenerowej imprezy „Majówka Hrabiny Zofii”.
Doroczne święto miasta nawiązuje do uroczyście obchodzonych imienin hrabiny
Zofii Potockiej. To
dzięki niej powstał
m.in. ośrodek leczenia
wodami Łazienki Zofia.
Występ GORCÓW
spotkał się z gorącym
aplauzem, tak wśród
mieszkańców Krzeszowic, jak i turystów.
S.F.

Z wizytą w Mosbach
W dniach 7 – 11 maja br. Zespół Regionalny Gorce, działający przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Kamienicy, przebywał w zaprzyjaźnionej gminie Wutha-Farnroda w Niemczech. Wziął on udział
w obchodach jubileuszu lokalnego klubu w Mosbach, wystąpując na tamtejszej
scenie.
S.F.
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Różne

Festyn w Zalesiu
28 czerwca 2015 r. odbył sie II Festyn Sportowy w Zalesiu zorganizowany przez członków UKS „Wierchy”,
Świetlicę Środowiskową oraz OSP Zalesie.

Otwarcia festynu dokonała prezes UKS
„Wierchy” – Agata Ślazyk, która przywitała wszystkich przybyłych gości oraz podziękowała sponsorom i zaangażowanym
osobom w przygotowaniu tej imprezy.
Ideą organizatorów festynu było zachęcenie do wspólnych zabaw i rozgrywek sportowych. Odbyły się konkurencje sprawnościowe dla dzieci i rodziców,

mecze piłki nożnej oraz cieszące się
dużym zainteresowaniem mecze piłki
siatkowej.
Podczas festynu nastąpiła długo oczekiwana chwila - zwłaszcza przez najmłodsze dzieci - oficjalne otwarcie placu
zabaw przy tutejszej szkole, przez wójta
– dr Władysława Sadowskiego i dyrektor
szkoły mgr Marię Buczek.

Dodatkową atrakcją festynu był pokaz
wozu strażackiego, sprzętu i sprawności
strażaków z OSP Zalesie, a także loteria fantowa oraz kiermasz prac dzieci ze
Świetlicy Środowiskowej.

Zarząd UKS „Wierchy” w Zalesiu
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Różne

Z życia Gimnazjum w Kamienicy
Szkolny kalendarz, mimo że wypełniony rozkładem
zajęć – lekcji, co uczniowi najczęściej kojarzy się
z przymusem – obfituje w zdarzenia niecododzienne
i niepowtarzalne. Semestr za semestrem, rok za
rokiem niesie, zapisane na tablicy pamięci czy w osobowości ucznia, a także nauczyciela, wartościowe
spotkania ukierunkowane na harmonijny rozwój młodego człowieka. Ich skuteczność uwarunkowana jest
różnymi czynnikami; jeden z nich to bogactwo stosowanych form. W minionym roku szkolnym Gimnazjym
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy
kolejny raz postawiło na tę różnorodność.

By ułatwić niełatwy wybór

Wybierać nie jest łatwo. Dlatego tak ważne są działania przygotowujące młodego człowieka do dokonania przez niego
pierwszego ważnego wyboru – szkoły
ponadgimnazjalnej. Stawianie na świadomość i samodzielność gimnazjalisty
w podejmowaniu tej decyzji to priorytetowe zadanie, które jak co roku, również
w minionym obfitowało w różnorodność
działań z zakresu orientacji zawodowej.
Wystarczy wymienić długoterminowe
warsztaty, projekty i lekcje wychowawcze, cykl wyjazdów do szkół ponadgimnazjalnych czy na giełdy, udział w konkursach, takich jak np. „Zawód nie
zawodzi”, uczestnictwo w e-konferencji
„II Ogólnopolskie Planowanie Kariery”,
pedagogizację rodziców itp., by stwierdzić, że gimnazjaliście łatwiej wstąpić na
właściwy szlak budowanej przyszłości.
To wszystko w ramach ułatwienia trudnego wyboru – pierwszego kroku w stronę przyszłego zawodu.

Lepiej reagować, zanim będzie za
późno

Szeroko pojęta profilaktyka (m.in. agresji, przemocy, uzależnień, zdrowego stylu życia, postaw altruistycznych) oparta
była na licznych działaniach. Ich skuteczność wynikała m.in. z wielości stosowanych form. Były happeningi, konkursy plastyczne, wiedzowe, tematyczne
dni, projekty, akcje gminne, wojewódzkie i ogólnopolskie, wyjazdy na spektakle profilaktyczne. Na pewno spotkania
z ludźmi spoza szkoły, przedstawicielami
różnych instytucji, stowarzyszeń, czy też
pedagogizacja rodziców przyczyniły się
do osiągnięcia zamierzonych na początku
roku szkolnego celów.

Obok gimnastyki umysłu – gimnastyka ciała

Tegoroczna szkoła ruchu nie ograniczyła
się tylko do lekcji wychowania fizycznego. Fakultet sportowy, projekty, dodatkowe treningi w ramach SKSu i Klubu
Sportowego pozwoliły na opowiedzenie
się młodzieży za zdrowym trybem życia
oraz rozwojem własnych zainteresowań.
Praca nad sobą, systematyczność, hartowanie ducha w pokonywaniu słabości to
tylko niektóre dobre strony postawienia
przez gimnazjalistów na ruch. Do tego
dodać należy satysfakcję z osiągniętych
wyników – tytułu Sportowca Gimnazjum czy wysokich lokat w różnych dyscyplinach na szczeblu gminy, powiatu,
województwa.

(organizowanym przez KO) mamy finalistę, którym został Mateusz Więcławek
– uczeń klasy IIId. W powiatowym „Zawód nie zawodzi” kolejno w księgę zwycięzców zapisali się: Izabela Wiatr - II
miejsce (aranżacja przestrzeni), Dominik Gorczowski - II miejsce (obszar motoryzacyjny), Piotr Piksa - III miejsce (obszar techniczny).
Maria Jawor (kl. IIIc) cieszyła się VII
miejscem w powiatowym „Maratonie
Matematycznym”. W gminnym konkursie językowym Alicja Sopata (kl. IIIc) zajęła II miejsce. Ta sama lokata przypadła
Marlenie Miśkowiec (kl. IIc) w gminnym
konkursie ortograficznym.
Gimnazjum nie tylko przygotowywało
uczniów do intelektualnego, manualnego, artystycznego współzawodnictwa, ale
było też organizatorem niektórych konkursów, w tym o zasięgu gminnym. Należały do nich kolejne edycje: „Postaw na
rodzinę”, „A to ci bryła”, „Chcę się poczuć
jak Sabała”, „Z ortografią za pan brat”.
Bogata oferta pozalekcyjna

Nie tylko dla kamienickiego gimnazjalisty

Okazją do rozwijania zainteresowań,
sprawdzenia się, uczenia się uczenia, samodzielnego rozwiązywania problemów,
radzenia sobie ze stresem itp. są wszelkie konkursy. Z tej formy procesu dydaktycznego również skorzystała nasza
szkoła. Uczniowie wzięli udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych
– wiedzowych, plastycznych, literackich, komputerowych. W tym ostatnim
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Liczne zajęcia, pozalekcyjne, koła zainteresowań, warsztaty wyjazdowe (teatralne,
językowe, zawodoznawcze, profilaktyczne), wycieczki krajoznawcze, edukacyjne i te, których celem było wychowanie do wartości (m.in. Śladem Patrona
Gimnazjum – Komańcza, Warszawa,
Częstochowa – Oświęcim, Kraków) stanowiły przyjazną formę zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności uczniów.
Szczególny charakter miały szkoły językowe – kontynuowana innowacja „Nade
wszystko speaking” czy kolejna wymiana
międzynarodowa – tym razem wyjazd do
Niemiec i Anglii.
fal

Różne

Parada Orkiestr
12 lipca 2015 r. odbyła się V Parada
Orkiestr Dętych w Szczawie. Wzięło
w niej udział pięć orkiestr – ze
Szczawy, Jabłonki, Łukowicy, Dobrej
i Rabki Zdroju prezentujących po trzy
utwory muzyczne.

Na zakończenie części pierwszej imprezy
wystąpili młodzi soliści ze Szczawy, biorący udział w warsztatach muzycznych
prowadzonych przez Piotra Bzowskiego,
prezentując wybrane przez siebie utwory.
W części drugiej scena została przekazana do zabawy publiczności.
Parada została zrealizowana dzięki
wsparciu finansowemu i rzeczowemu
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu, Województwa Małopolskiego, firm Sandawilla, piekarni Marian Kuziel oraz Euro-Code. Przeglądowi Orkiestr towarzyszyły pokazy sprzętu

ratownictwa medycznego OSP Szczawa,
degustacje potraw i produktów regionalnych oraz zabawy dla najmłodszych.
Impreza nie mogłaby się odbyć bez
dużego zaangażowania organizacji społecznych i wolontariuszy ze Szczawy,
a w szczególności OSP Szczawa i Koła
Gospodyń Wiejskich ze Szczawy. Organizatorem głównym imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Szczawy.
S.F.

kwiecień – czerwiec 2015 Gorczańskie Wieści 33

Różne

KAMIENICKA JEDYNKA – szkołą promującą zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy przystąpiła
w roku szkolnym 2014/2015 do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jest to program rekomendowany przez Kuratorium Oświaty.
Kamienicka Jedynka to miejsce, gdzie
cała społeczność szkolna, Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie podejmują świadome działania, aby rozwijać
i wspierać zdrowy styl życia. Od wielu
lat nasze szkolne programy: wychowawczy i profilaktyki uwzględniają zagadnienia dotyczące zwiększania świadomości
uczniów w sprawach zdrowia, kształtowania umiejętności podejmowania decyzji, troski o siebie i innych.
Uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej
żyć, propagujemy zdrowe odżywianie,
panuje dobra atmosfera i współpraca,
podejmowane są działania dla poprawy
własnego samopoczucia i zdrowia.
Dzieci mają bardzo różne nawyki żywieniowe wyniesione z domu. Ćwiczenia

w układaniu jadłospisu pozwalają m.in. na
poznanie różnorodności smaków i potraw,
które są odpowiednie dla danego wieku.
Czytanie ze zrozumieniem etykiet
z produktów spożywczych, stworzenie
zasad zdrowego odżywiania, przedstawienia, prezentacje profilaktyczne dotyczące zdrowego odżywiania, udział
w innowacji pedagogicznej Trzymaj formę
- żyj zdrowo, udział w ogólnopolskich programach: Mleko w szkole, Owoce i warzywa
w szkole, Śniadanie daje moc – to wszystko
gwarantuje dzieciom odpowiedź na trudne pytania: Co i jak jeść?
Uzupełnieniem naszych akcji są zajęcia z pielęgniarką szkolną; akcje profilaktyczne, m.in. Maj miesiącem zdrowia,
Tydzień dobrego chleba, przedstawienia
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profilaktyczne, festyn zdrowia, przygotowywanie kanapek, sałatek.
Obok tradycyjnych współczesne życie
stawia przed rodzicami i nauczycielami
nowe wyzwania. Jednym z nich jest rozwijanie aktywnego trybu życia i zainteresowań dzieci. W dobie telewizji, gier
komputerowych, dążymy do pokazania
młodym ludziom aktywnych sposobów
spędzania wolnego czasu.
Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne – zajęcia sportowe, jazda na nartach, zajęcia
na basenie, koła artystyczne, np. Szkolne
Koło Filmowe, teatralne, plastyczne, muzyczne wpływają stymulująco na rozwój
małego człowieka, są lepsze niż godziny
spędzone przed monitorem komputera.
Wszystkie podejmowane działania
w naszej szkole mają wspólny mianownik, tworzymy modę na zdrowie!
KOORDYNATOR: Ewa Adamczyk
i Anna Maria Jamróz

Różne

Magia ciepła rodzinnego
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie we współpracy z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienicy zorganizowała I GMINNY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI pt. „Magia ciepła rodzinnego, daje siłę - nie niszcz tego!” – realizowany w ramach programu „POSTAW NA RODZINĘ”. Konkurs
skierowany był do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Kamienica. Ogółem zostało nadesłanych 30 prac konkursowych.
Uczniowie klas 0-III wykonali prace plastyczne - techniką dowolną nt.
Serduszko maleńkie mocno dziś mi
puka – rodzinna wyprawa to ważna jest sztuka”, „Rodzina – szczęścia
kraina”.
Prace korelowały z tematyką konkursu określoną w regulaminie oraz
z założeniami programu „POSTAW
NA RODZINĘ”. Uczniowie wykazali
się dużą pomysłowością i kreatywnością. Wiele prac zachwyciło jury swoją oryginalnością, indywidualnym
podejściem do tematu, jak również
zastosowaniem różnorodnych technik i materiałów.
Uczniowie klas IV - VI zgłaszali do
konkursu utwory literackie, własnego
autorstwa, związane z tematem „Gdy
z rodziną czas spędzamy, serca swoje

otwieramy”. Wykazali się dużą pomysłowością i inwencją twórczą, ich utwory odznaczały się bogactwem środków
literackich.

Wręczenie nagród nastąpiło dnia
14 czerwca 2015 r. podczas obchodów Parafialnego Festynu Rodzinnego w Kamienicy. Nagrody zostały
ufundowane przez gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Panią Dyrektor ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Szczawie – mgr
Agatę Rokosz.
Konkurs koordynowały – mgr Justyna Kuziel i mgr Anna Adamczyk,
które podsumowały konkurs słowami: Jakość i ilość nadesłanych prac przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Kreatywność, oryginalność wykonania oraz
duży wkład pracy motywują do dalszych
działań profilaktycznych na rzecz promowania
pozytywnych więzi w środowisku rodzinnym.
S.F.

Strażacki turniej
19 lipca br. na stadionie sportowym LKS Gorce w Kamienicy odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Rywalizacja toczyła się wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz w gronie seniorów.
Wzięły w nich udział cztery drużyny
seniorów – trzy męskie i jedna żeńska,
dwie MDP dziewcząt oraz dwie MDP
chłopców. Drużyny rywalizowały ze
sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie
pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.
Ostatecznie w turniejowych zmaganiach najlepszymi okazali się reprezentanci OSP z Kamienicy – seniorzy (oldboje) i MDP (chłopcy). Wśród dziewcząt
zwyciężyła drużyna z Zalesia.
WYNIKI ZAWODÓW
MDP Dziewczęta:
I m – Zalesie,
II m – Kamienica;
Kobiety:
I m – OSP Szczawa;
Chłopcy:

I m – Kamienica,
II m – Szczawa;

Mężczyźni:
I m – OSP Kamienica II (oldboje),
II m – OSP Szczawa,
III m – OSP Kamienica I
IV m – OSP Zbludza.
Przewodniczącym komisji był kpt.
Marcin Kulig z PSP Limanowa.
Puchary, dyplomy i nagrody uczestnikom zawodów wręczyli: Wójt Gminy
– dr Władysław Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Opyd i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kamienicy – Eugeniusz
Rutka.
Dodatkowe atrakcje podczas zawodów to m.in. prezentacja zasad udzielania
pierwszej pomocy, pokaz sprzętu strażackiego, w tym zabytkowej „sikawki”. Ponadto wszyscy zebrani na tej plenerowej
imprezie mogli skosztować grochówki
przygotowanej przez KGW z Kamienicy.
S.F.
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Różne

Fotorelacja z zawodów sportowo – pożarniczych
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Różne
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Różne

Biżuteria z filcu
15 kwietnia 2015 r., w siedzibie kamienickiego Koła Gospodyń Wiejskich (przy Ośrodku Zdrowia GOR-MED) odbyły
się warsztaty plastyczne - robienie biżuterii z filcu - realizowane w ramach projektu pn. „Świadomi i ambitni – lokalnie
aktywni” z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. Warsztat ten powtórzono 23 czerwca
2015 r., w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Zbludzy (budynek OSP Zbludza).
W ramach warsztatów KGW w Kamienicy i Zbludzy otrzymały nowe podgrzewacze, wręczył je Kołom prezes Stowarzyszenia – Bronisław Dutka.
Kolejne spotkanie warsztatowe zorganizowano 26 czerwca 2015 r., w budynku
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy.
Zakończyło się ono na wniosek radnej
Elżbiety Citak wspólną deklaracją powołania do działania Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Dolnej.
Warsztaty prowadzili przedstawiciele
Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” –
Iwona Kuzak i Edyta Kolawa.
S.F.
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Sport

Biegiem pokonuje kolejne szczyty
Z trzema medalami z Mistrzostw Polski w Biegach Wysokogórskich Skyrunning – które rozegrano
6 czerwca br. w Zakopanem – wrócił Robert Faron z Zalesia
W dniach 5 - 7 czerwca br. odbyła się tegoroczna edycja „Zakopiańskiego Weekendu Biegowego z Sokołem”. W ramach
trzydniowej imprezy zorganizowanej
przez TG Sokół w Zakopanem przeprowadzono trzy biegi: VIII Bieg Sokoła na
dystansie 15,6 km, VIII Wysokogórski
Bieg im. dh. Franciszka Marduły na dystansie 32 km - będący jednocześnie IV
Mistrzostwami Polski w Biegach Wysokogórskich Skyrunning oraz
VI Bieg im. hr. Władysława
Zamoyskiego na dystansie 10
km.
Najważniejszym wydarzeniem „Weekendu Biegowego”
z całą pewnością był jednak
Bieg Marduły, który w ciągu
kilku lat z niewielkiej kameralnej imprezy stał się biegiem
o ogromnej popularności, zyskując rangę Mistrzostw Polski w skyrynningu. Na starcie zawodów stanęło ponad
320 biegaczy z Polski Czech
i Słowacji.
Trasa biegu liczyła 32 kilometry o przewyższeniu 2218
metrów i prowadziła z Krupówek na szczyt Nosala, dalej
Doliną Jaworzynki do Murowańca, na Karb, przez Czerwone Stawki na Przełęcz Liliowe, przez Kasprowy Wierch

do Kuźnic. Tu czekało na uczestników
biegu kolejne wzniesienie, czyli szlak
na Kalatówki, skąd ścieżką nad Reglami
zmierzali do Doliny Białego, a następnie
do miasta, gdzie na Placu Niepodległości
usytuowana była meta.
Pierwszy linię mety przekroczył Marcin Świerc (Salomon Suunto Poland)
w czasie 3.01,19. Drugie miejsce zajął
Bartosz Gorczyc (Buff Team/AltiActiv)

- 3.06,56, wyprzedzając Roberta Farona
(TG Sokół Zakopane/Zalesie) - 03:06,57,
zaledwie o 1 sekundę!
Robert Faron zdobył łącznie trzy medale: złoty w swojej kategorii wiekowej
(M-40), srebrny drużynowo i brązowy
open.
S.F.
Fot. Anna Karpiel-Semberecka
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Sport

Bogaty sezon
28 czerwca 2015 r. na zakończenie sezonu piłkarskiego MUKS Halny Kamienica zorganizował piknik sportowo-rekreacyjny dla zawodników, rodzin zawodników, sponsorów i sympatyków Klubu. Podsumowano bogaty w rozgrywki
okres sukcesów, do których należały między innymi wyjazdy zagraniczne.

W końcówce sezonu ukoronowaniem piłkarskich występów Halnego były czołowe miejsca w prestiżowych turniejach:
20 kwietnia, na obiektach sportowych
Com-Com Zone w Krakowie odbyły się
finały w kategorii U-12 turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”,
którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej. Startujący w turnieju zawodnicy MUKS Halny Kamienica
uplasowali się tuż za podium, zajmując czwarte miejsce w województwie
małopolskim.
6 czerwca br. po raz czternasty na stadionie LKS Gorce i boisku Orlika odbył
się Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej
„Gorce 2015”. W rozgrywkach rocznika 2004 r. najlepsi okazali się piłkarze
MUKS HALNY Kamienica.
18 czerwca 2015 r. chłopcy MUKS
Halny Kamienica wyjechali do Austrii
na międzynarodowy turniej piłki nożnej
OKI DOKI CUP 2015, roczników 2004 2005, który organizowany jest corocznie
przez polonijny zespół FC Polska Wien.
Do nich należał wygrany finał.
11 lipca 2015 r. chłopcy z MUKS Halny wraz z rodzinami uczestniczyli w uroczystej prezentacji składu zespołu Bayernu Monachium na Allianz Arena.
S.F.
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Sport

Z kondycją na co dzień
Boisko traktują jako alternatywę na
relaks, aktywne spędzenie wolnego
od pracy czasu. Wykorzystują chwile,
w których mogą się zebrać starą drużyną i dawnymi czasy popracować
nad kondycją, ale przede wszystkim kontynuować przygodę z piłką
nożną.

Rozgrywając mecze turniejowe towarzyskie, m.in. w ważnych dla gminy wydarzeniach (święta lokalne, akcje charytatywne itp.), promują naszą społeczność
lokalną, dają młodym przykład zdrowego
stylu życia i gry zespołowej. To portret
zbiorowy zawodników Oldboy’s Team
Gorce Kamienica.
Dobrą skutecznością popisali się
w ostatnim czasie, zdobywając czołowe
miejsca w rozgrywanych turniejach piłkarskich. I tak:

• 23 maja 2015 r. zwyciężyli w III Międzynarodowym Turnieju Oldbojów,
poświęconym pamięci Stanisława
Stręczyka, byłego zawodnika i działacza LKS Gorce Kamienica.
• 27 czerwca 2015 r. wzięli udział
w XIV Turnieju Piłki Nożnej Verbena
CUP 2015 w Słowacji, zajmując w nim
drugie miejsce.
S.F.

Spartakiada Młodzieży
W dniach 20 - 23 maja 2015 r. młodzież gimnazjalna z naszej gminy przebywała w Komornikach, na kolejnej dwunastej już Spartakiadzie Młodzieży
„Młodość ponad granicami”.

Tradycja sportowej rywalizacji narodziła się dwanaście lat temu i długo odbywała się z udziałem trzech partnerskich
gmin: Smiżan, Komornik i Kamienicy.
Każdego roku inna gmina jest gospodarzem wydarzenia, w którym udział biorą
20-osobowe drużyny (10 dziewcząt i 10
chłopców). W tym roku do rywalizacji
dołączyła młodzież z Podbrzezia na Litwie i Ukraińskiej Winnicy.
W ogólnej klasyfikacji zwyciężyła reprezentacja Komornik przed Kamienicą, Podbrzeziem, Winnicą i Smiżanami.
S.F.
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Poziomo:
3) Niemądra wypowiedź. 6) Zwalczany syropem. 7) Ślad po operacji. 8) Obrazek, który należy ułożyć z wielu kawałków. 9)
Pole po skoszeniu zboża. 13) Polemika uczonych. 16) zbrojny spisek, bunt. 17) Najstarsza era w dziejach Ziemi. 18) Jeszcze
nie kolega, ale już nie obcy. 21) Gagatek wśród owoców. 24) Bezleśny obszar Syberii. 25)Spisywane przez kronikarzy. 26)
Złośliwość ukryta w wypowiedzi. 27) Piętro widowni teatralnej lub kinowej.
Pionowo:
1) Szpony orła. 2) Mała grupa etniczna wywodząca się od wspólnego przodka. 4) Męskie spodenki kąpielowe. 5) Zielony…,
czyli handel warzywno - owocowy. 10) Klasyczny styl pływacki. 11) Skok akrobacyjny. 12) Kłopoty, tarapaty. 13) Burda. 14)
Dawne narzędzie do orki. 15) Żal, pretensja. 19) Zawodnik, który nie przekroczył 18 roku życia. 20) Tytuł arystokratyczny.
22) Własna - pisana wielką literą. 23) Nie dla niego kaganek oświaty.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 27, utworzą rozwiązanie (aforyzm Gogola), które prosimy
nadesłać do 31 sierpnia 2015 r. na adres GOK w Kamienicy. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.
Za rozwiązanie krzyżówki nr 100, której hasło brzmi: „Wiosna lody kruszy”, nagrody ufundowane przez lek. med. Stanisławę
Kucharską wylosowali: Joanna Czerwińska - Zasadne i Gabriela Franczyk - Zbludza.
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zatrzymane W obiektywie

Gminny Konkurs Gawędziarski Chcę się poczuć jak Sabała

Nagrodzono uczestników konkursu plastycznego Moja mama i ja

Młodzi muzycy Ogniska Muzycznego, działającego przy w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy,
odebrali świadectwa, dyplomy i nagrody.
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zatrzymane W obiektywie
Bogaty sezon MUKS Halny Kamienica

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „GORCE 2015”
Turniej Piłki Nożnej OKI DOKI CUP
2015 w Wiedniu

Chłopcy z Halnego na uroczystej
prezentacji składu zespołu Bayernu
Monachium

Z kondycją na co dzień
Zespół Oldboy’s Team Gorce Kamienica

