Nr 115 rok XXI KWIECIEŃ – LIPIEC 2016

Gorczańskie
wieści
Issn 1640 – 4300

Pismo Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy

cena 3 zł

o
r
G
c
i
z
n
ańskie
D
I
I
V
X
X
X
23 - 24 lipca 2016 r.

ZAPR A

SZAM

Y

www.kamienica.net.pl

CZAS JUBILEUSZÓW
Na osi czasu ważnych wydarzeń dla społeczności gminnej – od ostatniego wydania „Wieści Gorczańskich” – zaznaczone zostały również jubileusze osób i innych podmiotów. Były to:

30 – lecie kapłaństwa
5 czer wca Parafia Przemienienia Pańskiego
i Nawiedzenia
NMP w Kamienicy świętowała jubileusz 30-lecia
kapłaństwa
swojego
proboszcza, ks. Jana
Betleja.

Obchody 25 – lecia ZALESIANKI
W sobotę 25 czerwca br. jubileusz 25 - lecia działalności obchodził
Ludowy Klub Sportowy ZALESIANKA Zalesie.

5 lat partnerstwa szkół
W 2011 roku Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wysz yńskiego
w Kamienicy podpisało z niemiecką
szkołą Wutha Farnroda umowę
o współpracy. Na bieżący rok przypadło 5-lecie tego partnerstwa.

2 Gorczańskie Wieści kwiecień – lipiec 2016

Gmina Kamienica zaprasza

Wczoraj i dziś Kamienicy
Nowy samochód dla OSP w Kamienicy
Sesja absolutoryjna
Otwarto świetlicę w Szczawie
Strażackie zawody
25 lat Zalesianki
Aktywni seniorzy

4
5
6
7
8
9

Rozmowa z…
Januszem Piotrowskim
– prezesem Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„HALNY” Kamienica

10

Z życia parafii
Niedziela z rodziną
Piękny Jubileusz
Przywitanie symboli ŚDM
Akt wiary

13
14
15
15

Kultura
Dzień Działacza Kultury
Druzbacka 2016
Folk Festiwal w Kamienicy
Komionickie śpiywki
Laureaci odebrali nagrody

17
18
19
20
21

Różne
5 lat współpracy
Specjalnie dla Mam
Nowa Lokalna Strategia Rozwoju LGD
„Przyjazna Ziemia Limanowska”
Sukces poetycki
Spotkanie warsztatowe w Zalesiu
Czas na upragnione wakacje
Zbludzkie Wierchy odkryte

22
22
23
24
24
25
26

Sport
Spartakiada młodzieży
zaprzyjaźnionych gmin
Bieganie może być pasją całej rodziny
Awans Zalesianki do ligi okręgowej
Wicemistrzostwo Polski

27
28
28
29

Relaks
Krzyżówka

Gorczańskie
wieści

30

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

Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury
34–608 Kamienica
tel. 18 33 23 082
e–mail: gokkamienica@wp.pl

kwiecień – lipiec 2016 Gorczańskie Wieści 3

WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY

Nowy samochód dla OSP w Kamienicy

16 kwietnia br. odbyła się uroczystość poświęcenia i oficjalnego
przekazania nowego samochodu
ratowniczo – gaśniczego GBARt
Iveco dla OSP w Kamienicy, połączona z gminnymi obchodami
Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.,
którą sprawowali: ks. mł. bryg. Władysław Kulig- kapelan małopolskich strażaków, ks. Łukasz Kita – kapelan powiatowy strażaków, ks. Stanisław Kaczka
– kapelan strażaków gminy Tymbark,
ks. Jan Betlej – proboszcz kamienickiej
parafii, ks. prałat Kazimierz Pach -rezydent tutejszej parafii oraz księża wikariusze kamiennickiej parafii: ks. Marcin
Kawa i ks. Radosław Słowik.
Po skończonym nabożeństwie pododdziały strażaków z gminy Kamienica oraz zaprzyjaźnionych jednostek
udały się na przykościelny parking,
gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości. Po przeglądzie i przywitaniu
pododdziałów przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – mł. bryg. Stanisława
Nowaka nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. Następnie prezes OSP Kamienica dh Marian
Wąchała przywitał zaproszonych gości
i przedstawił rys historyczny tutejszej
jednostki.
Z okazji uroczystości, a tak że
w związku ze zbliżającym się Dniem
Strażaka, w uznaniu zasług dla ochrony

przeciwpożarowej wyróżniono kilkunastu
strażaków (otrzymali oni odznaczenia
korporacyjne).
Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: dr Władysław Sadowski – wójt gminy Kamienica, dh Wojciech Augustyn.
Srebrny medal otrzymali: dh Tadeusz
Gierczyk, dh Kazimierz Kwit.
Brązowym medalem uhonorowano:
dh. Tomasza Wąchałę, dh. Mateusza
Farona
Odznaką wzorowy strażak odznaczony został dh Marek Syjud.
W podziękowaniu za działalność na
rzecz ochrony przeciwpożarowej, w dowód wdzięczności za dotychczasową
współpracę oraz za szczególne zasługi Kapelan Małopolskich Strażaków
wyróżnił:
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Złotym Krzyżem Zasługi Orderu
Świętego Floriana – bryg. Janusza Kurzeję, dh. Kazimierza Czyrnka
Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana: dr. Władysława
Sadowskiego, kpt. Marcina Kuliga, dh.
Eugeniusza Rutkę, dh. Piotra Kalicińskiego, dh. Mariana Wąchałę, dh. Adama Opyda, dh. Mateusza Chlipałę.
Kulminacyjnym momentem uroczystego apelu było przekazanie prezesowi OSP Kamienica kluczy do pojazdu
przez wójta gminy Kamienica – dr Władysława Sadowskiego. Następnie samochód został poświęcony przez księży
kapelanów.
W uroczystościach, poza wymienionymi wcześniej osobami, udział wzięli
m.in.: dh Kazimierz Czyrnek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie, a zarazem
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Limanowej, bryg.
Janusz Kurzeja -– Komendant Powiatowy PSP w Limanowej, Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSR RP
w Limanowej, mł. bryg. Tomasz Pawlik
- Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Limanowej,
kpt. Marcin Kulig – Zastępca Naczelnika Wydziału ds. Operacyjno – Szkoleniowych KP PSP w Limanowej, dh
Agata Zięba - Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, dh Eugeniusz Rutka – Przewodniczący Rady Gminy Kamienica, Radni Gminy Kamienica. S.F.

Sesja absolutoryjna
Rada Gminy Kamienica mocą
uchwały udzieliła absolutorium
wójtowi dr. Władysławowi Sadowskiemu za wykonanie budżetu za
2015 rok.

3 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XV
sesja Rady Gminy Kamienica. Po
przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kamienica oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi dr. Władysławowi Sadowskiemu
za 2015 rok.
Podczas obrad radni podjęli również
uchwały, dotyczące m.in.: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę, odpłatności za odprowadzanie

ścieków do kanalizacji komunalnej
oraz zasad korzystania z kanalizacji
sanitarnej oczyszczalni ścieków w
Kamienicy i w Szczawie, uchwalenia
Strategii Rozwoju Gminy Kamienica
na lata 2016-2023.
Nie podjęto natomiast uchwały
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kamienicy: 4 głosy – za,
6 głosów – przeciw, przy 2 głosach
wstrzymujących.
W związku z zakończeniem służby w Policji na sesji złożono także podziękowanie
st. asp. Krzysztofowi Pachowi – byłemu kierownikowi Posterunku Policji w Kamienicy
za wieloletnią, trudną i jednocześnie pełną
zaangażowania pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. S.F.
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Otwarto świetlicę w Szczawie
17 maja 2016 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej świetlicy w Szczawie, która mieści się w budynku komunalnym
Ośrodka Zdrowia.

S

ymbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali: wójt gminy - dr Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy - Eugeniusz Rutka,
przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Zdrowia Rady Gminy Stefan Kuchnia, dyrektor Gminnego
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Ośrodka Kultury - Mieczysław Marek i radny - Janusz
Opyd.
W programie artystycznym wystąpili uczniowie Ogniska Muzycznego, działającego przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Kamienicy. Świetlica oferuje m. in.: zajęcia
plastyczne, folklorystyczne, wokalne, zabawy i gry świetlicowe, rytmikę dla najmłodszych. (red)

Strażackie zawody
10 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 (mężczyzn) i jedna żeńska oraz dwie MDP dziewcząt i dwie
MDP chłopców. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach:

sztafecie pożarniczej z przeszkodami
oraz ćwiczeniach bojowych.
WYNIKI ZAWODÓW
MDP Dziewczęta: I m – Kamienica, II m – Zalesie; Kobiety: I m – OSP
Szczawa; Chłopcy: I m – Szczawa,
II m – Kamienica; Mężczyźni: I m –
OSP Szczawa, II m – OSP Kamienica
II (oldboje), III m – OSP Zbludza, IV
m – OSP Kamienica I.
Przewodniczącym komisji był kpt.

Marcin Kulig z PSP Limanowa.
Puchary, dyplomy i nagrody uczestnikom zawodów wręczyli: Wójt Gminy – dr Władysław Sadowski i Przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz
Rutka.
Dodatkowymi atrakcjami podczas
zawodów były konkursy dla publiczności, zorganizowane przez strażaków
z Kamienicy. Ponadto wszyscy zebrani na tej plenerowej imprezie mogli
skosztować grochówki, przygotowanej
przez KGW z Kamienicy. (red)
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25 lat ZALESIANKI

25 czerwca br. jubileusz 25 - lecia działalności
obchodził Ludowy Klub Sportowy ZALESIANKA
Zalesie.

Wprowadzeniem w sobotnią uroczystość była dziękczynna Msza św. w zalesiańskim kościele, sprawowana
przez ks. proboszcza Ryszarda Kochanowicza.
W obchodach jubileuszu udział wzięli zaproszeni goście, w tym m.in.: dr Władysław Sadowski – wójt gminy
Kamienica, Feliks Piwowar – wiceprezes ds. sportowych
Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, a zarazem członek Zarządu Limanowskiego Podokręgu Piłki
Nożnej, radni gminy Kamienica z Przewodniczącym
Rady Gminy - Eugeniuszem Rutką oraz Janusz Piotrowski - prezes MUKS Halny Kamienica.
Spotkanie było okazją do podsumowania działalności Klubu oraz uhonorowania zasłużonych działaczy,
zawodników i sponsorów, którzy na co dzień wspierają
działania Klubu.
Ludowy Klub Sportowy „Zalesianka” Zalesie założono 27
lipca 1991 roku z inicjatywy Tadeusza Wierzyckiego oraz obecnego prezesa - Jana Gancarczyka. Jako Zalesianka piłkarze rozpoczęli rozgrywki w limanowskiej klasie C, z której już w pierwszym sezonie awansowali do nowosądeckiej B klasy. Przez długie
lata w Zalesiu nie było stadionu piłkarskiego, a mecze rozgrywane były na wynajmowanych obiektach – głównie w Kamienicy,
ale także w Jazowsku i Limanowej. Dopiero 3 maja 2000 r. Zalesianka zagrała jako gospodarz na własnym stadionie. W 2005
roku Klub awansował do nowosądeckiej A klasy. Rok później
działacze i zawodnicy za zgodą gminy Kamienica zdecydowali
o konieczności wybudowania szatni, którą sami zaprojektowali
i własnymi siłami wybudowali. Dużą rolę odegrali w tym czasie
sponsorzy. Ich pomoc pozwoliła na sfinansowanie 60% kosztów
budowy. Rok 2006 to okres, w którym powstały drużyny młodzieżowe - juniorzy i trampkarze.
W ciągu tych 25 lat przez zalesiański Klub przewinęło się bardzo wielu uzdolnionych piłkarzy. Obecnie w skład Klubu wchodzi siedemdziesięciu czynnie grających zawodników. W 2014 r.
dzięki władzom gminy Kamienica udało się wyremontować płytę stadionu, a następnie dzięki powstaniu narciarskich tras biegowych i współpracy z Powiatem Limanowskim rozbudowano
szatnię i otworzono wypożyczalnię rowerów górskich i nart do
biegania. W tym sezonie seniorzy LKS Zalesianki spisywali się
w rozgrywkach rewelacyjnie. We wszystkich meczach zdobyli
65 bramek, tracąc przy tym 28 goli. Dzięki takiej skuteczności
uzbierali 48 punktów, zapewniając sobie historyczny awans do
ligi okręgowej. S.F.
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Aktywni seniorzy

Pomysł założenia Klubu Seniora na terenie Gminy Kamienica
zrodził się już jakiś czas temu
z inicjatywy kilku osób. Przede
wszystkim przyczynili się do tego
pan Mieczysław Marek, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury oraz
pani Zofia Kuchnia, przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Powstanie tegoż
Klubu nie byłoby również możliwe, gdyby nie pomoc pana wójta Wład ys ława Sadows k iego,
który w październiku 2015 roku
przydzielił Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich pomieszczenie
przeznaczone na tę działalność,
mieszczące się w budynku Ośrodka Zdrowia GOR-MED.

I tak w tym pomieszczeniu rozpoczęła się działalność Klubu Seniora, który liczy obecnie około pięćdziesięciu
członków. Przez tak krótki czas ma on
na swoim koncie dosyć spory dorobek.
Organizuje różnego rodzaju wyjazdy,
wycieczki oraz spotkania.
W listopadzie ubiegłego roku Klub
Seniora miał swój pierwszy wypad do
kina na film pt. „Listy do M 2” w Nowym Sączu, transport na ten seans
zasponsorował pan Mieczysław Marek. W tym samym okresie odbyły się
dwa spotkania na temat zdrowego trybu życia. Spotkania te prowadził Marek Dudek - alpinista oraz podróżnik
z Limanowej.
Członkowie Klubu Seniora mieli również okazję uczestniczyć w spotkaniu

z ojcem Leonem Knabitem, cenionym
rekolekcjonistą, benedyktynem, autorem popularnych książek, który wygłosił bardzo ciekawą i mądrą prelekcję na
temat swoich doświadczeń życiowych.
Oprócz działalności na terenie swojej gminy członkowie Klubu uczestniczyli w spotkaniach poza jej granicami. Między innymi był to wyjazd do
Krakowa na IV Małopolskie Forum Seniorów, którego tematem przewodnim
była „Inicjatywa lokalna z instrumentem aktywizacji społecznej seniorów”.
Od stycznia bieżącego roku rozpoczął się cykl zajęć plastycznych pt.
„Rysowanie. Studium kwiatów pastelami”, w których seniorzy chętnie brali
udział i nabywali nowe doświadczenia
oraz wiedzę. Spotkania prowadzone
były przez panią Magdalenę Leszko.
W okresie zimowym było również kółko hafciarskie prowadzone przez panią Wandę Zapolską. W tym okresie
seniorzy dbali także o swoją sprawność fizyczną podczas zajęć w kamienickim klubie fitness. Zajęcia te sponsorowane były przez Gminną Komisję
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na czele z panią
Zofią Kuchnia). Oprócz tego seniorzy spędzali miło czas podczas spotkań w swojej siedzibie i na wspólnych
spacerach.
W sali Gminnego Ośrodka Kultury
odbył się w lutym wieczorek karnawałowy, połączony ze spotkaniem opłatkowym, na który zaproszeni byli wójt
Władysław Sadowski oraz dyrektor
GOKu Mieczysław Marek. W marcu

wspólnie z przedstawicielkami firm
Oriflame oraz Dr Nona odbyło się spotkanie dla Pań z okazji Dnia Kobiet,
podczas którego można było skorzystać
z zabiegu kosmetycznego pt .”Aksamitne dłonie”. Działalność członków Klubu Seniora zbliża ich do siebie, dlatego
chętnie zaangażowali się do wykonania Palmy Wielkanocnej, która stanęła
na Kamienickim Rynku dzięki pomocy
strażaków z OSP Kamienica.
W ostatnim czasie seniorzy byli
na dwóch wycieczkach w Muszynie,
gdzie zwiedzili Ogrody Biblijne oraz
w Zakopanem, gdzie zdobyli Kasprowy Wierch – oczywiście przy pomocy
kolejki linowej.
Klub Seniora pragnie gorąco i serdecznie podziękować za okazaną życzliwość, wsparcie finansowe i przekazanie lokalu na jego działalność naszej
Radzie Gminy i Wójtowi Władysławowi Sadowskiemu. Za koordynowanie
i wspieranie ich działalności dyrektorowi GOK Mieczysławowi Markowi. Za
pomoc finansową GKPiRPA na czele
z panią Zofią Kuchnią oraz wszystkim
tym, którzy przyczynili się do rozwoju
działalności Klubu.
Wszystkich chętnych seniorów zapraszamy do zapisania się do Klubu,
można to uczynić w każdy poniedziałek w godzinach od 930 – 1200 w siedzibie Klubu – budynku Ośrodka Zdrowia
w Kamienicy. Informacje dotyczące
działalności Klubu Seniora można także uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy (tel. 18 33 23 082).
Oprac. S. Hołyńska
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ROZMOWA Z ...

„…wierzę, że
marzenia się
spełniają!”
– Wywiad z prezesem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „HALNY” Kamienica – Januszem Piotrowskim

Pochodzi z Krakowa, jest absolwentem AWF Kraków. Od 1991 roku pracuje w SP 1 w Kamienicy jako nauczyciel wychowania fizycznego. Ma żonę Lidię i dwie córki. Jest wierny sportowi, jak przyznał: „zawsze
pasjonowałem się sportem, dlatego cieszę się, że mogę realizować swoje marzenia”. Grał w piłkę nożną
w Wiśle Kraków jako młodzik, ale kontuzja stawu skokowego uniemożliwiła mu dalsze szkolenie. Potem
próbował sił w karate, boksie, pływaniu i narciarstwie zjazdowym. Jednak piłka nożna zawsze była i jest
u niego na pierwszym miejscu. Nie dziwi więć, że hobby - pływanie, bieganie, narciarstwo zjazdowe i jazda na rowerze – również umieścił w sporcie. Tymi zainteresowaniami zaraził też swoich wychowanków z
SP 1 w Kamienicy, którzy odnosili liczne sukcesy sportowe (np. trzykrotny mistrz województwa w biegach
przełajowych – Dawid Więcek, mistrzostwo województwa szkół wiejskich w piłce nożnej, liczne mistrzostwa powiatu w siatkówce, tenisie stołowym, piłce nożnej). Posiada II stopień specjalizacji zawodowej KO,
uprawnienia trenerskie w zakresie piłki nożnej, instruktora narciarstwa biegowego, siatkówki itp.Przed
założeniem MUKS „Halny” przez wiele lat aktywnie działał w LKS „Gorce”, pełniąc funkcję wiceprezesa i
trenera 1 drużyny i drużyn młodzieżowych, założył drużynę Oldbojów.

W ubiegłym roku Klub obchodził jubileusz 20-lecia swojej działalności. Proszę przypomnieć jego początki. Kto
był jego założycielem?

– Uczniowski Klub Sportowy „Halny” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy został założony w lutym 1995 r.
Założycielami Klubu byli m. in.: oprócz mnie, mgr Małgorzata Ogorzałek, mgr Janina Paszkowska, mgr Lidia Piotrowska, mgr Danuta Kalicińska, mgr Jan Kurzeja, Edward
Chlipała, Elżbieta Franczyk, Józefa Opyd, Mieczysław Kurzeja, Maria Chlipała. Oni także tworzyli skład pierwszego Zarządu Klubu.
W 1994 roku Ministerstwo Sportu rozpoczęło realizację projektu „Uczniowskie Kluby Sportowe”, do którego
przystąpiliśmy, składając odpowiedni wniosek i rejestrując
Klub, mogliśmy otrzymać sprzęt sportowy zgodnie z zadeklarowanymi dyscyplinami sportowymi. Dzięki tej inicjatywie Klub wzbogacił się w sprzęt sportowy do piłki nożnej,
siatkowej, koszykowej, ręcznej, tenisa stołowego, unihoka
i sprzęt ogólnorozwojowy. Wyposażona została także salka
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do zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Pisałem wnioski o sprzęt
sportowy dla innych Klubów, np. LKS „Gorce”, „Dunajec”
Nowy Sącz i pomogłem w założeniu i wyposażeniu UKS-ów działających na terenie gminy Kamienica.
W 2003 roku zorganizowałem bezpłatny wyjazd dla 150
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 na mecz Polska – Szwecja w ramach eliminacji mistrzostw Europy w piłce nożnej do Chorzowa, którego sponsorem był PZPN i TP S.A.
W 2011 r. zawodnicy UKS „Halny” mieli zaszczyt wyprowadzać na boisko reprezentacje drużyn uczestniczących
w rozgrywkach półfinałowych Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej kobiet do lat 19, które miały miejsce w Nowy Sączu.
Największym wyróżnieniem dla młodych piłkarzy Klubu było zaproszenie na otwarcie Stadionu Narodowego
w Warszawie w 2012 r., gdzie mieli zaszczyt najpierw wyprowadzać na stadion reprezentację Portugalii, a następnie
kibicować polskiej reprezentacji w meczu towarzyskim
Polska – Portugalia. W kolejnym roku, w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy wyprowadzali zespół Ukrainy

w meczu Polska – Ukraina. 2014 r. to
przede wszystkim wielokrotna możliwość wyprowadzania reprezentacji Polski U21 w meczach z Bośnią,
Grecją, Maltą, które odbywały się
w Krakowie. W 2014 r. uczestniczyli
w honorowej asyście zespołu polskiego w wygranym meczu z Niemcami
- również na Stadionie Narodowym
w Warszawie.
W ramach swej statutowej działalności MUKS Halny pozyskiwał środki finansowe, m. in. na organizację
wyjazdów dzieci nad morze, np. do
Świnoujścia, Międzyzdrojów, Mrzeżyna - łącznie zorganizowano 4 obozy sportowe oraz 4 wyjazdy na „Zieloną szkołę”. W ramach organizowanych
wyjazdów dzieci zwiedziły Danię,
Szwecję, Niemcy, Ukrainę, Francję,
Włochy, Austrię.
Jakie zajęcia prowadzone są w Klubie?

– Obecnie główną działalnością klubu
jest piłka nożna, która cieszy się największą popularnością. Zajęcia prowadzone są w Szkółce Piłkarskiej, na
które uczęszczają chłopcy i dziewczęta w wieku od 4 do 13 lat, ćwicząc w 4
grupach wiekowych. W obecnej chwili w Klubie trenuje około 100 zawodników. Sezonowo prowadzimy zajęcia
z narciarstwa zjazdowego, biegowego,
pływania, a także realizujemy projekty MSiT Multisport czy Juniorsport.
Klub „Halny” jest jednym ze 100
klubów w Polsce, realizujących obecnie Ogólnopolski Program „Kluby
Sportowe Orange”. W ramach programu otrzymaliśmy sprzęt sportowy
i uczestniczymy w współzawodnictwie sportowym i sprawnościowym.
Kadra szkoleniowa to: piłka nożna
– Trener Janusz Piotrowski (młodziki,
orliki),, Szymon Wąchała ( żaki, skrzaty),Stanisław Poręba (praca z bramkarzami), Aneta Faron, Danuta Kalicińska( zajęcia ogólnorozwojowe),
narciarstwo biegowe i zjazdowe – Janusz Piotrowski, Danuta Kalicińska,
Teresa Piwowar, Feliks Piwowar.
Wszystkie imprezy sportowe organizowane przez Klub uświetniały
występy zespołu tanecznego „Lambada” działającego również w naszym
Klubie.
Ostatnie 3 lata był y okresem naj większych sukcesów Szkółki Piłkarskiej. Proszę o przedstawienie tych
najważniejszych.

– Wiele lat pracowałem jako trener

„

Myślę, że największym sukcesem jest założenie MUKS
Halny Kamienica, Klubu działającego w środowisku wiejskim,
z dala od dużych centrów szkoleniowych, ale dającego możliwość rozwoju młodym, zdolnym i lubiącym rekreację dzieciom,
odkrywającego talenty i pasje, otwierającego szerokie możliwości uczestniczenia w ważnych wydarzeniach, dającego możliwości kształtowania charakterów i budującego wiarę we własne
siły.
w MUKS Halny i KS Dunajec Nowy
Sącz i w tym ostatnim Klubie trenowało wielu uzdolnianych zawodników
z Gminy Kamienica, odnosząc wiele sportowych sukcesów. W tym też
Klubie miałam do czynienia z zawodnikami wybitnie uzdolnionymi piłkarsko, którzy obecnie grają na poziomie
ekstraklasy, I ligi i niżej. Miałem potem propozycję z Sandecji Nowy Sącz,
z której zrezygnowałem, bo wybrałem
plan dla MUKS Halny Kamienica. Po
dwóch latach treningów, na które zaprosiliśmy dzieci nie tylko z Kamienicy - treningi 3 x w tygodniu, wyjazdy
na mecze i turnieje - przyszły pierwsze sukcesy.
W roku 2014 rocznik 2004 zajął III
m. w Finale Ogólnopolskim Turnieju
Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion”
w Warszawie, I m. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Gorce 2014”, pod
honorowym patronatem PZPN rocz.
2004 w Kamienicy, II m. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Austrii (Wiedeń/ rocz. 2004) , II m. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w
(Wiedeń - rocz. 2002) , VI m w Finał
Wojewódzki w Oświęcimiu turnieju
o Puchar Premiera (rocz. 2003/2004).
W roku 2015 zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP (rocz. 2004) w
Warszawie, I m. w Turnieju Międzynarodowym „OKI DOKI CUP 2015”
w Wiedniu ( rocz. 2004).
Rok 2016 to Wicemistrzostwo Polski
w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku „Z podwórka
na stadion” w Warszawie.
Nasza praca nie opiera się tylko na
piłce nożnej, co pokazaliśmy, zdobywając V miejsce w Polsce w Finale Pucharu Orange – Warszawa (5 marca
2016 r.).
Od 3 lat Klub jest zarejestrowany
w strukturach PZPN i uczestniczy
w rozgrywkach ligowych LPPN w kategoriach „Młodzik”, „Orlik”, „Żak”
i „Janosik”, odnosząc wiele sukcesów.
Obecnie, grając w lidze LPPN

- kategoria Młodzik - rocznik (20032004), zajęliśmy I miejsce. Mogliśmy
brać udział w barażach o ligę małopolską, lecz ze względów finansowych
musieliśmy zrezygnować z awansu.
Zawodnik MUKS Halny Mariusz
Kutwa obecnie został powołany przez
PZPN w Warszawie na tygodniowy
obóz w Letniej Akademii Młodych
Orłów, który odbędzie się w lipcu
w Gniewinie dla najlepszych młodych piłkarzy w Polsce (rocznik 2004).
Jakie inne inicjatywy Klub podejmuje, by stworzyć możliwość poszerzania zainteresowań i rozwoju uzdolnień młodych sportowców?

– Od 10 lat czynimy starania (z dobr y m skut k iem) o poz ysk iwa n ie
środków finansowych, m. in. pisząc
wnioski i realizując Programy Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, czy też uczestnicząc w ogłaszanych konkursach, np.
„Kluby sportowe Orange” (obecnie
realizowany). Podejmowane inicjatywy pozwalają na stwarzanie możliwości poszerzania zainteresowań i rozwoju uzdolnień młodych sportowców
w zakresie piłki nożnej, pływania, narciarstwa biegowego i zjazdowego i gier
zespołowych. Działalnością Klubu corocznie objętych jest około 200 dzieci.
Z jakiego swojego pomysłu, k tór y
udało się zrealizować, jest Pan najbardziej zadowolony?

– Myślę, że największym sukcesem
jest założenie MUKS Halny Kamienica, Klubu działającego w środowisku
wiejskim, z dala od dużych centrów
szkoleniowych, ale dającego możliwość rozwoju młodym, zdolnym i lubiącym rekreację dzieciom, odkrywającego talenty i pasje, otwierającego
szerokie możliwości uczestniczenia
w ważnych wydarzeniach, dającego
możliwości kształtowania charakterów i budującego wiarę we własne siły.
W naszych zajęciach biorą udział dzieci z terenu Gmin: Kamienica, Łącko,
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Ochotnica, Łukowica. Nasze dzieci oprócz zabawy z piłką
mogą się pochwalić wybitnymi wynikami sportowymi, wiele meczów zawodowych piłkarzy mogą oglądać na żywo,
a nawet brać udział jako honorowa eskorta w meczach reprezentacji Polski, np. podczas otwarcia Stadionu Narodowego w Warszawie i wyprowadzenie reprezentacji Portugalii z tak znanymi piłkarzami, jak: Ronaldo, Pepe, Nani.
Pełniąc funkcję Radnego Gminy Kamienica, udało mi się
zrealizować, wspólnie z innymi radnymi, projekt „Boisko
Sportowe Orlik” i powiększenie jego wymiarów z 60 /30
na 60/40 i remont boiska LKS Gorce Kamienica.
Za satysfakcjonujące zadanie mogę też poczytać zorganizowanie piętnastu edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki
Nożnej „GORCE CUP” pod honorowym patronatem PZPN
(2002 - 2016), a także kursów i konferencji doskonalących
dla nauczycieli i trenerów UKS-ów z całej Polski z udziałem takich sław jak: Andrzej Zamilski, Lesław Ćmikiewicz,
Rudolf Kapera. Na zaproszenie naszego Klubu do Kamienicy przyjechali także byli reprezentanci Polski w piłce
nożnej: Adam Nawałka, Antoni Szymanowski, Robert Gadocha, Stefan Majewski i wielu innych.
A czego nie udało się zrealizować (o czym Pan marzył) ?

– Myślę że największą bolączką naszej gminy od lat jest
brak prawdziwej bazy sportowo – rekreacyjnej (hala sportowa, ścieżki rowerowe, biegowe itp.) dla mieszkańców gminy oraz gości, którzy mogliby tutaj przebywać i czynnie
odpoczywać.
Projekt hali sportowej - dzięki pomocy profesora Jerzego Hausnera z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, która pokryła koszty projektu - już był gotowy 12 lat temu.
Było też pozwolenie na budowę. Dwa lata temu gotowy
był projekt na halę pneumatyczną na boisku Orlik, jako alternatywa na okres zimowy. We wszystkich tych inicjatywach brałem czynny udział wspólnie z Panem Feliksem
Piwowarem. Szkoda, że na dzień dzisiejszy żaden z tych
12 Gorczańskie Wieści kwiecień – lipiec 2016

projektów nie został zrealizowany. Konieczność rozwoju
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest potrzebą środowiska lokalnego, pokolenia rozumiejącego znaczenie ruchu
i rekreacji dla zdrowia – świadczy o tym kolejna inicjatywa budowy pełnowymiarowej sali sportowej – ogólnodostępnej - w pierwotnej lokalizacji hali sportowej – za boiskiem LKS „Gorce”. Przemawia za tym zebranie ok. 600
podpisów mieszkańców gminy Kamienica. Ale wierzę, że
marzenia się spełniają!
Czy włodarze innych klubów zazdroszczą Panu sukcesów,
nieustępliwości, inicjatywy?

– To pytanie nie do mnie. Wielu prezesów, trenerów kontaktuje się ze mną w ramach współpracy i chętnie służę pomocą i radą na temat pracy trenerskiej czy też działalności
klubu. Mamy propozycję utworzenia filii naszego Klubu
w innych miejscowościach, ale na razie koncentrujemy się
na pracy w Kamienicy.
A jaki jest obecny skład zarządu Klubu?

– Obecny skład zarządu Klubu to: prezes – Janusz Piotrowski, wiceprezes – Feliks Piwowar, sekretarz – Danuta Kalicińska oraz Małgorzata Wąchała.
Na zakończenie chciałbym zapytać Pana o plany na przyszłość?

– Chciałbym dalej pracować z dziećmi i rozwijać ich talenty. Dziękuję wszystkim rodzicom, sponsorom, działaczom,
trenerom i licznej grupie sympatyków Klubu za wsparcie
i ogromne zaangażowanie w działalność MUKS „Halny” dzięki Wam realizujemy marzenia dzieci!
Dziękuję za rozmowę.

M. Marek

Z Życia parafii

Niedziela z rodziną
W niedzielę 12 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:
Wojciech Sukiennik, Dziecięcy Zespół
Regionalny „Zasadnioki” z Zasadnego,
Zespół Lazaryści, Monika Noworolnik,
DJ Eliasz.
Zebrani mogli też oglądać przedstawienie teatralne w wykonaniu przedszkolaków ze Szczawnicy, laureatów
gminnego konkursu profilaktycznego
„Postaw na rodzinę", pokazy taneczne
młodzieży gimnazjalnej, wieczór gawędziarski, zabawy integracyjne prowadzone przez wodzirejów. A wszystko
to dla wielkiego bycia razem, dla RODZINY. (red)
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Piękny Jubileusz
5 czerwca Parafia Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia NMP w Kamienicy świętowała jubileusz 30-lecia
kapłaństwa swojego proboszcza, ks. Jana Betleja.

Ks. mgr Jan Betlej święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja
1986 r. w Tarnowie. Przez trzy lata pracował w parafii Piotrkowice koło Tuchowa. W roku 1989 wyjechał do pracy misyjnej
w Kongo Brazzaville (Afryka), gdzie przebywał przez 10 lat. Po
powrocie do Polski przez niecały rok był katechetą w parafii
Tymowa. Kolejnym etapem jego duszpasterskiej posługi było
Lourdes we Francji, gdzie pracował przez 6 lat. Od 19 sierpnia
2006 r. jest proboszczem kamienickiej parafii.”

Uroczysta Msza św. w intencji Jubilata, w tym w podziękowaniu za
dar kapłaństwa, została odprawiona
w niedzielę, 5 czerwca o godz. 900 w kamienickim kościele parafialnym.
Wzięli w niej udział licznie zgromadzeni wierni, poczty sztandarowe,
przedstawiciele władz samorządowych,
organizacji, stowarzyszeń, radni, kapela i Zespół Regionalny Gorce - działający przy Gminnym Ośrodku Kultury, rada parafialna, służba liturgiczna,
dzieci i młodzież.
Pod adresem Jubilata skierowane
zostały życzenia zdrowia i wytrwałości w realizowaniu powołania kapłańskiego, były podziękowania i kwiaty
wdzięczności płynące z serc parafian.
S.F.
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Przywitanie symboli
Światowych Dni Młodzieży
3 maja w Kamienicy uroczyście powitano „Krzyż Młodych” oraz ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani – symbole Światowych Dni Młodzieży.
Od pierwszego spotkania Papieża z młodzieżą świata, czyli od 1984 r. świadkiem Światowych Dni Młodzieży jest Krzyż Roku Świętego, zwany Krzyżem Młodych. Został on podarowany przez Jana Pawła II.
Widnieje na nim napis: „Nieście go po całej ziemi, jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i
głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”.
Od 2003 r. wraz z Krzyżem wędruje również ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, to znaczy Opiekunka Ludu Rzymskiego, która jest najbardziej ukochaną i czczoną ikoną Maryjną w Rzymie.

W powitaniu symboli uczestniczyli wierni z naszej gminy i dekanatu łąckiego oraz
przybyli na tę uroczystość liczni goście.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks.
Wiesław Majca - dziekan dekanatu łąckiego, który w wygłoszonej homilii podkreślił,
że dzień 3 maja to dzień szczególny dla parafii Kamienica i dekanatu łąckiego - święto Królowej Polski i peregrynacja symboli
Światowych Dni Młodzieży.
Zabierając głos – ks. Paweł Górski, koordynator ŚDM w diecezji tarnowskiej powiedział – Pielgrzymom, którzy przyjadą do nas na
Światowe Dni Młodzieży, okażmy serce, pokażmy
polską gościnność i naszą wiarę. Pozwólcie młodzieży, aby uczestniczyła w tym wydarzeniu.
S.F.
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AKT WIARY
26 maja ulicami naszej gminy przeszły procesje. Wierni podążali za Chrystusem ukrytym pod postacią HOSTII.
U czterech przystrojonych na trasie ołtarzy oddali hołd Synowi Bożemu, manifestując w ten sposób przynależność do Kościoła Chrystusowego.

„Zagrody nasze widzieć przychodzi
i jak się Jego dzieciom powodzi”.
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KULTURA
Nietypowa lekcja muzyki
20 czerwca br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w
Kamienicy uczestniczyli w koncercie uczniów Ogniska
Muzycznego, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.

Pod wrażeniem bogatego
instrumentarium

Muzyczne spotkanie odbyło się w sali widowiskowej tutejszego
Ośrodka Kultury. Wszystkich uczestników spotkania powitał dyrektor Mieczysław Marek. W czasie „nietypowej lekcji muzyki”
dzieci zapoznały się z brzmieniem różnych instrumentów muzycznych. Poznając ciekawostki związane z omawianą dziedziną, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu muzyki. (red)

W czer wcu 2016 r. uczniowie Ogniska Mu zycznego, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy udali się do filharmonii krakowskiej na koncert pod hasłem „Lato
w Filharmonii”.

Podczas koncertu niezwykle interesujące w swojej stylistyce i formie kompozycje wykonane zostały przez Krakowską Młodą Filharmonię – Orkiestrę Symfoniczną Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława
Karłowicza w Krakowie pod dyrekcją Tomasza Chmiela.
W drugiej części spektaklu na scenie wystąpił Balet
Dworski Cracovia Danza – profesjonalny zespół tańców
historycznych, który wyróżnia się doskonałą choreografią oraz niecodziennymi kostiumami.
Koncert wzbudził w słuchaczach duże zainteresowanie i entuzjazm. Uczniowie byli pod wrażeniem bogatego instrumentarium – szerokiej palety barw instrumentów. S.F.

DZIEŃ DZIAŁACZA
KULTURY
Z okazji Dnia Działacza Kultury przedstawiciele Samorządu Gminy Kamienica: sekretarz - Jarosław Augustyniak,
przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz Rutka, przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy – Stefan Kuchnia złożyli gratulacje
i podziękowania dla pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury za dotychczasową, efektywną pracę w działaniach na rzecz kultury.
Spotkanie odbyło się w poniedziałek 30 maja br.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Po przywitaniu gości i złożeniu życzeń pracownikom przez dyrektora
GOK – Mieczysława Marka, podziękowanie za 25 lat pracy na stanowisku bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamienicy otrzymała Maria Winkiewicz. Wręczyli je w imieniu wójta – sekretarz Jarosław Augustyniak
oraz dyrektor GOK – Mieczysław Marek. (red)
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Za nami DRUZBACKA 2016

XXXIV edycja Konkursu
Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weseln yc h - D R U Z B AC K A
2016” już za nami.

Do tegorocznego konkursu zgłosiło się: 132 prezentacji konkursow ych,
których wykonawcy pochodzili z siedmiu powiatów
(dębickiego, gorlickiego,
jasielskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, suskiego) z województw małopolskiego
i podkarpackiego, w tym:
21 muzyk (13 dorosłych
i 8 młodzieżowych), 44 instrumentalistów (16 dorosłych, 12 młodzieżowych,
16 dziecięcych), 27 grup
śpiewaczych dorosł ych,
20 śpiewaków solistów (9
dorosłych, 8 młodzieży, 3
dziecięcych), 9 mistrzów
z uczniami, 10 drużbów
weselnych i 1 starosty.
Wśród wykonawców nie
zabrakło również górali kamienickich, których
występy zyskały uznanie
w oczach Komisji Artystycznej, otrzymując następujące miejsca:
KONKURS INSTRUMENTALISTÓW

Kategoria dziecięca: II
miejsce – Szymon Citak
(Kamienica), Kacper Dudzik
(Kamienica), III m. – Anna
Więcławek (Kamienica), wyróżnienie – Magdalena Majewska (Kamienica), Łucja
Wojtas (Kamienica).
Kategoria młodzieżowa:
II miejsce – Wojciech Citak
(Kamienica), III m. – Izabela Cedzidło (Kamienica), wyróżnienie – Albert Wąchała
(Zasadne).
Kategoria dorosłych: III
miejsce – Marian Dudzik
(Kamienica).
KO N KU R S ŚPI E W U
SOLOWEGO
Kategoria młodzieżowa: II
miejsce – Karolina Szczepaniak (Zalesie).
KO N K U R S
GRU P
ŚPIEWACZYCH
Kategoria dorosłych: III
miejsce – Żeńska Grupa
Śpiewacza „Cyrwone Korole” (Kamienica), Męska
Grupa Śpiewacza z Zespołu Regionalnego „Gorce”
z Kamienicy.
Wszystkim wykonawcom
należą się gratulacje i słowa podziękowania za kultywowanie tradycji ludowych.
(red)
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Folk Festiwal w Kamienicy
W amfiteatrze „Saturn” w Kamienicy
dniach 2 i 3 oraz 28 – 29 maja 2016r.
zorganizowano dwie dwudniowe festiwalowe imprezy. Jedna miała charakter majówki, druga natomiast połączona została z Dniem Dziecka.

MAJÓWKA „Folk i Disco Polo Festiwal”
W poniedziałek (2 maja) w ramach Folk
Festiwalu na scenie wystąpiły zespoły: TATRA, Zespół Regionalny GORCE,
BACIARY oraz GREY. Od godz. 2130 do
późnych godzin nocnych trwała dyskoteka.
Atrakcją poniedziałkowego festiwalu był
niewątpliwie pokaz strażaków kamienickiej jednostki OSP, którzy po zainscenizowaniu wypadku drogowego samochodu
osobowego, podjęli próbę ratowania osoby zakleszczonej w samochodzie. Każdy
chętny mógł także poćwiczyć na manekinie sposób ułożenia rąk na torsie oraz prawidłowość wykonywania czynności reanimacyjnych podczas udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
We wtorek 3 maja odbył się DISCO POLO
FESTIWAL, podczas którego na scenie
wystąpił zespół TOPORKI. Po nim koncertował zespół MIG, a następnie Email.
Majówkę zakończyła dyskoteka oraz pokaz
fajerwerków.
Folk Festiwal i Dzień Dziecka
W sobotę (28 maja) na scenie wystąpił zespół GREY, Liber i Mateusz Mijal oraz zespół BASTA. Od godz. 2230 do późnych godzin nocnych trwała dyskoteka.
W niedzielę (29 maja) koncertowały zespoły - GÓRMANI i BACIARY. Po nich wystąpiła kapela GÓROLE. Ostatnimi punktami programu festiwalowego był pokaz
fajerwerków i występ kapeli OGÓRKI.
(red)
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KULTURA

Komionickie śpiywki,
komionickie gronie

W bieżącym roku odbyła się II edycja Gminnego Przeglądu Pieśni
Regionalnej „Komionickie śpiywki, komionickie gronie", zorganizowanego przez Gminny Ośrodek
Kultury w Kamienicy.

W przeglądzie wzięło udział ponad
60 wykonawców, których oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Jadwiga
Adamczyk - regionalista, muzyk z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu, 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.
Laureatami przeglądu w poszczególnych kategoriach zostali:
KATEGORIA I (dzieci od 7 - 13 lat)
ŚPIEWAK LUDOWY - I miejsce: Zuzanna Rusnak ze Szkoły Podstawowej

nr 2 w Szczawie, II miejsce: Szymon Citak - SP nr 2 w Kamienicy, III miejsce:
Łukasz Babik - SP nr 2 w Szczawie.
INSTRUMENTALISTA LUDOWY
- I miejsce: Albert Wąchała - Ognisko
Muzyczne w Kamienicy, II miejsce:
Kacper Dudzik – Kamienica, III miejsce: Łucja Wojtas – Kamienica. Wyróżnienie: Anna Więcławek, Natalia Faron,
Joanna Wierzycka (wszyscy z Ogniska
Muzycznego w Kamienicy)
GRUPA ŚPIEWACZA - I miejsce:
Dziewczęca Grupa Śpiewacza z Zespołu Regionalnego „Młode Gorce z Kamienicy i Dziewczęca Grupa Śpiewacza
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z Zespołu Regionalnego „Zasadnioki” w Zasadnem, II miejsce: Dziewczęca Grupa Śpiewacza - SP nr 2 w Kamienicy, III miejsce: Dziewczęca Grupa
Śpiewacza - Świetlica Środowiskowa
w Zalesiu. Wyróżnienie: Dziewczęca
Grupa Śpiewacza ze Świetlicy Środowiskowej w Zbludzy i Chłopięca Grupa
Śpiewacza ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Kamienicy.
KATEGORIA II (młodzież od 14 - 17 lat)
ŚPIEWAK LUDOWY - I miejsce: Justyna Szczepaniak - Świetlica Środowiskowa w Zalesiu.
INSTRUMENTALISTA LUDOWY
- I miejsce: nie przyznano, II miejsce:
Angelika Faltyn - OM w Kamienicy.
GRUPA ŚPIEWACZA - Nagroda
główna: Grupa Śpiewacza z Zespołu
Regionalnego „Zasadnioki” w Zasadnem. I miejsce: Grupa Śpiewacza ze
Świetlicy Środowiskowej w Zalesiu, II
miejsce: Grupa Śpiewacza z Zespołu Regionalnego „Młode Gorce z Kamienicy.
MUZYKA - I miejsce: nie przyznano. II miejsce: Muzyka „Młode Gorce” z Kamienicy. Nagrody i dyplomy
laureatom wręczyli: Przewodniczący
Rady Gminy - Eugeniusz Rutka, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Zdrowia Rady Gminy - Stefan Kuchnia i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Mieczysław Marek. S.F.

Laureaci odebrali nagrody

W ramach swojej działalności GOK w Kamienicy organizuje gminne konkursy, adresowane do różnej grupy
wiekowej. Każdy jest odpowiednio podsumowany i w każdym konkursowi uczestnicy zostają nagrodzeni.
Ostatnio odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego.

Dyplomy i nagrody laureatom wręczyli: wójt gminy – dr Władysław Sadowski i dyrektor GOK – Mieczysław Marek. (red)

ŚWIĘTO KARPAT
– „Wałasi Ojce nasi”
Kacper Dudzik z Kamienicy zajął drugie miejsce w konkursie gry na instrumentach pasterskich „Wałasi Ojce nasi”
w ramach Święta Karpat, który odbył się w Obidzy k. Piwnicznej Zdroju.
25 – 26 czerwca br. w wysoko położonym nad Piwniczną przysiółku Obidza
rozbrzmiewała muzyka pasterska. Była to kolejna impreza w tym roku z cyklu
Święta Karpat. Wiele mówiło się o kulturze pasterskiej. Można było posmakować serów od czarnych
owiec, serów kozich i baraniny. Wrażliwi na otaczające
dźwięki górale mogli spróbować swoich sił w konkursie gry na instrumentach pasterskich pt. „Wałasi Ojce
nasi”. Naszą gminę reprezentował Kacper Dudzik,
który na okarynie i fujarce wygrał sobie drugie miejsce. (red)
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RÓŻNE

5 LAT WSPÓŁPRACY

PRZEKROCZ BIBLIOTECZNY PRÓG

W 2011 roku Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamienicy podpisało z niemiecką szkołą Wutha Farnroda umowę o współpracy. W bieżącym
roku przypadło 5-lecie tego partnerstwa.

Biblioteka Publiczna w Kamienicy to miejsce, w
którym poza bogatym księgozbiorem zachęcającym do spotkania z książką prowadzone są lekcje
biblioteczne, zajęcia plastyczne oraz warsztaty
tematyczne dla dzieci i młodzieży z terenu naszej
gminy. Orgaznizowane są tu też wystawy czasowe.
Ostatnia, przygotowana na okres wakcji, zawiera
plakaty – pokłosie konkursu plastycznego uczniów
Szkoły Podstawowej w Zasadnem. Swoim tytułem
„Weź książkę na wakacje” zaprasza do wakacyjnej
lektury. Warto więc w wolnym letnim czasie przekroczyć biblioteczny próg, by obejrzeć wystawę i
sięgnąć na półkę po książkę. S.F.

Delegacja Gimnazjum w Kamienicy, w składzie: dyr. Iwona
Franczyk Augustyn, koordynator współpracy Renata Janik,
przedstawicielka nauczycieli Jolanta Łączek przedstawiciele
uczniów - Renata Adamczyk, Anna Franczyk, uczestniczyła
w obchodach 5-lecia polsko-niemieckiego partnerstwa szkół
zorganizowanych przez stronę niemiecką.
Wtorkowe popołudnie było dniem wyjazdu z Polski uczennic i ich opiekunki Renaty Janik. Kolejne - dwie osoby dołączyły do nich w czwartek.
W programie pierwszego dnia pobytu w Niemczech były
dopołudniowe zajęcia w szkole, a po nich zwiedzanie miasteczka Eisenach, gdzie znajduje sie dom J. S. Bacha, kościół
św. Jerzego – miejsce chrztu Bach, dom. M. Lutra. Zakwaterowanie u rodziny Wagner.
W czwartek, podobnie jak w środę, delegacja wzięła udział
w zajęciach szkolnych, a następnie uczestniczyła w próbach do piątkowej uroczystości i spotkaniu w klubie młodzieżowym, gdzie m.in. miało miejsce wspólne gotowanie
polskich pierogów.
Piątek był dniem uroczystych obchodów 5-lecia współpracy
szkół. Obok naszej polskiej delegacji wśród zaproszonych na
tę okazję gości byli m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Turyngii - Gabi Ohler wraz z przedstawicielami
Ministerstwa, burmistrz Torsten Giess. Podczas oficjalnych
wystąpień tematycznie związanych z przedsięwzięciami
podejmowanymi w ramach współpracy dyr. Gimnazjum
w Kamienicy wręczyła dyr. Heilwagen pamiątkową tablicę, uczennice przedstawiły przygotowaną na tę okoliczność prezentację multimedialną, a sekretarz stanu pogratulowała obu szkołom owocnej współpracy, podkreślając, że
nawiązać współpracę jest łatwo, podtrzymać partnerstwo
znacznie trudniej.
Po oficjalnej części uroczystości młodzież polsko-niemiecka
wzięła udział w zajęciach na temat historii, kultury i języka
polskiego, prowadzonych przez moderatorów Polenmobil.
Popołudnie uczennice, w towarzystwie niemieckich kolegów i państwa Wagner, spędziły w Erfurcie, gdzie kwaterująca je rodzina przygotowała stacje zadaniowe, które okazały się świetną zabawą. Nauczyciele natomiast wybrali się do
Eisenach; rolę przewodnika po miasteczku pełnia Lucyna
Festag – przedstawicielka Rady Pedagogicznej Regelschule.
Dzień zakończył się uroczystą kolacją. Do Polski delegacja
Gimnazjum w Kamienicy wróciła w sobotę. fal
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Specjalnie dla Mam
W dniach 25 – 26 maja 2016 r. w Świetlicach Środowiskowych, działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbyły się uroczystości z
okazji Dnia Matki. Były wiersze z życzeniami dla
mam i piękne piosenki.

Na tę okoliczność dzieci - te małe, większe i duże - przygotowały wiele niespodzianek. Po zakończeniu części artystycznej dzieci wręczyły swoim bliskim przygotowane
przez siebie laurki i upominki. Wszyscy zostali zaproszeni
do wspólnego świętowania przy pięknie zastawionych stołach, na których znalazły się smakołyki przygotowane przez
rodziców. (red)

Grunt to rodzinka
Pierwszy czerwca – Dzień Dziecka – jest okazją do wspólnego
świętowania. Pamiętali o tym
uczniowie, zaproszeni goście,
nauczyciele oraz najważniejsi
partnerzy szkoły - rodzice Szkoły Podstawowej w Zasadnem,
którzy spotkali się na mini festynie zorganizowanym w ramach Ogólnopolskiej Kampanii
„Postaw na rodzinę!”. Nadrzędnym celem imprezy była pomoc rodzinom w lepszym poznaniu się po to, aby wpisać się
we wspólną troskę wszystkich
odpowiedzialnych ludzi: troskę
o rodzinę i jakość wychowania
najmłodszego pokolenia. (red)

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju LGD
„Przyjazna Ziemia Limanowska”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 12 maja 2016 r. podpisało z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, aneksowaną 10 czerwca 2016 r.. Tym samym rozpoczęło
realizację zadań Strategii rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) i przygotowuje się do ogłaszania pierwszych naborów, obejmujących nową perspektywę finansową
w ramach PROW 2014-2020.
Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach PROW na lata 2014-2020 jest „LEADER”, czyli wspierany
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny
kierowany przez społeczność (RLKS). Operacje współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach
Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania 19.2 wspieranie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Do realizacji LSR w nowej perspektywie finansowej wybrano 32 lokalne grupy działania z Małopolski. Wśród wybranych LGD w pierwszej dziesiątce znalazła się LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, otrzymując łącznie 2 612 500,00
zł euro na realizację założonych działań, w tym wdrażania projektów współpracy oraz funkcjonowania LGD. Beneficjenci z obszaru LSR do roku 2020 mogą liczyć na blisko 2 mln euro. To bardzo dobra wiadomość dla regionu, jak
i osób planujących składać wnioski.
W 2016 roku zaplanowano przeprowadzenie naborów wniosków w ramach następujących działań:
• Rozwój podmiotów gospodarczych - ważnych dla rozwoju regionu (1 350 000,00 zł).
• Rozwój działalności turystycznych i okołoturystycznych Beskidu Wyspowego (1 720 000,00 zł).
• Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych z branży innej niż turystyczna i okołoturystyczna (280 000,00 zł).
• Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia (300 000,00 zł).
• Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej (1 600 000,00 zł).
• Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierającej atrakcyjność turystyczną obszaru LGD (1 900 000,00 zł).
• Publikacje dotyczące obszaru LGD (300 000,00 zł).
•
Planuje się, że pierwsze nabory wniosków zostaną przeprowadzone na przełomie września i października 2016 r.. Szczegółowa dokumentacja związana z realizacją LSR dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdlimanowa.eu.
Wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosków mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa w godzinach pracy biura, w siedzibie LGD przy ul. M.B. Bolesnej 16 w Limanowej, doradztwa e-mailowego (kontakt@lgdlimanowa.eu,
biuro@lgdlimanowa.eu), bądź doradztwa telefonicznego 18 533 06 62 udzielanego przez pracowników Lokalnej Grupy
Działania. Istnieje także możliwość doradztwa on - line (strona www, facebook).
Z uwagi na duże zainteresowanie doradztwem zachęcamy do wcześniejszego ustalenia terminu doradztwa w biurze
z pracownikiem LGD. Osoby wcześniej zapisane będą obsługiwane w pierwszej kolejności. M. Piaskowy
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Sukces poetycki

Spotkanie warsztatowe w Zalesiu

Emilia Chlipała z Gimnazjum w Szczawie i Antonina Czech z Gimnazjum w Zalesiu zostały laureatkami VI Powiatowego Konkursu Poetyckego imienia Zosi Smreczyńskiej – córki
Władysława Orkana, który odbywał się w ramach II Limanowskiej Wiosny Poetyckiej.

30 czerwca br. w Świetlicy Środowiskowej w Zalesiu odbyło się spotkanie w ramach projektu „3xZ
– Zainteresowany, Zorientowany i Zaangażowany
– aktywny Obywatel”, połączone z warsztatami robienia biżuterii ze sznurka. Warsztaty zostały przeprowadzone dzięki limanowskiemu Stowarzyszeniu Razem dla Regionu Spotkanie otworzyła Iwona
Kuzak – skarbnik Stowarzyszenia, a wzięły w nim
udział: panie z KGW i Koła Szydełkowego z Zalesia. Obecna była także radna gminy Kamienica
– Halina Śmierciak - Wierzycka. W pierwszej części prelekcję na temat samorządu terytorialnego
wygosił radny naszej gminy – Hilary Mateusz Majewski, natomiast zajęcia praktyczne poprowadziła Edyta Kolawa – członek Stowarzyszenia wespół
z Iwoną Kuzak. (red)

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 125 autorów,
którzy nadesłali 284 teksty. Utwory poetyckie oceniało jury
w składzie: prof. dr hab. Bolesław Faron, Paweł Szeliga i Sławomir Łużny.
W kategorii uczniów gimnazjum komisja konkursowa
I miejsce przyznała Emilii Chlipale z Gimnazjum w Szczawie, a III miejsce Antoninie Czech z Gimnazjum w Zalesiu. (red)

Najlepsi z najlepszych
– wręczenie nagród

22 czerwca w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Kamienicy
odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów i finalistów małopolskich konkursów
przedmiotowych i tematycznych
oraz uczniom, którzy osiągnęli
sukcesy w rywalizacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim
i międzynarodowym.

Wszystkich przybyłych na tę uroczystość z naszej gminy powitał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Mieczysław Marek. Gratulacje złożyli oraz

wręczenia nagród dokonali: dr Władysław Sadowski - wójt gminy
Kamienica, Eugeniusz
Rutka - Przewodniczący Rady Gminy Kamienica i Stefan Kuchnia
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Zdrowia Rady Gminy
Kamienica.
NAGRODZENI
K i nga Post roż n a uczennica Gimnazjum w Zalesiu
(laureatka Małopolskiego Konkursu
Biologicznego),
Wioleta Nowak - uczennica Gimnazjum w Zalesiu (laureatka Małopolskiego Konkursu Geograficznego),
Teresa Jawor - uczennica Gimnazjum
w Szczawie (finalistka Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z mądrością
Proroków przez życie”),
Mateusz Dutka - uczeń Gimnazjum
w Szczawie (finalista Konkursu Wiedzy o Teatrze „250 lat teatru publicznego w Polsce”),
Dominik Faltyn, Damian Zbozień,
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Mateusz Czech - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy - za sukcesy w rywalizacji sportowej na szczeblu międzynarodowym
i ogólnopolskim.
Ceremonia wręczenia nagród była okazją nie tylko do pogratulowania nagrodzonym uczniom, ale także okazania
wdzięczności przygotowującym ich
do prestiżowych zmagań nauczycielom oraz dyrektorom szkół.
Byli to: mgr Lidia Piotrowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy, mgr Maria Buczek - dyrektor
Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zalesiu i mgr Paweł Talar dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Szczawie.
Opiekunowie uczniów biorących
udział w konkursach i zawodach to:
mgr Bożena Franczyk, mgr Sabina
Kolawa (Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Zalesiu); mgr Elżbieta Dutka, ks. mgr Łukasz Kita (Zespół
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Szczawie) i mgr Janusz Piotrowski
(Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy). S.F.

Czas na upragnione wakacje
Czerwiec to miesiąc oczekiwań na
ostatni dzwonek, przygotowań do
podsumowania całorocznej pracy
i ogłoszenia jej wyników. W każdej placówce związanej z edukacją
zakończenie roku przyjmuje formę
charakterystyczną dla jej specyfiki.
W naszej gminie uczestnicy procesu
dydaktycznego otrzymali 3 różne
świadectwa.
Zakończenie roku w szkole językowej MADISON

16 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego dla słuchaczy Szkoły Językowej MADISON.
Kursanci z Kamienicy i okolic, którzy uczęszczali na zajęcia prowadzone
w tutejszej świetlicy przez limanowską
szkołę Centrum Języków Obcych Madison, przygotowali ciekawy i wesoły program artystyczny. Były to piosenki i skecze przedstawione w języku angielskim.
W trakcie pokazu rodzice mieli okazję otrzymać próbkę tego, czego dzieci

i młodzież uczyła się przez cały
miniony rok, a dzieci mogły
wystąpić w obcojęzycznym repertuarze przed tak szerokim
gronem odbiorców.
Po części artystycznej nastąpiło rozdanie dyplomów i drobnych upominków od organizatorów kursów.
Świadectwo dla muzyków

22 czerwca br. odbyło się zakończenie
roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów
Ogniska Muzycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy.
W tym roku szkolnym do Ogniska
uczęszczało 68 uczniów, w tym 4 dyplomantów. Poza tym 2 uczniów kontynuowało naukę po czteroletnim cyklu
nauczania. Naukę gry na instrumentach oraz zajęcia wokalne prowadziło
8 nauczycieli.
Zakończenie roku szkolnego tradycyjnie miało oprawę muzyczną w wykonaniu wychowanków ogniska. Publiczność
miała możliwość wysłuchania uczniów
w klasie fortepianu, skrzypiec, gitary,
klarnetu, akordeonu i wokalu. Młodzi
artyści zaprezentowali wysoki poziom

swoich umiejętności w muzyce klasycznej i wokalnej, wymagającej dużych
zdolności muzycznych.
Dyplomy i nagrody wyróżniającym
się uczniom wręczył dyrektor GOK Mieczysław Marek, a świadectwa – nauczyciele Ogniska.
Koniec roku dla uczniów szkół podstawowych i gimnajzów

24 czerwca br. nastąpiło oficjalne zakończenie roku szkolnego - 1158
uczniów z naszej gminy rozpoczęło już
wakacje.
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów w niektórych placówkach zakończyli rok uroczystym polonezem. Były pożegnalne
akademie, wręczenie nagród i świadectw. Zabrzmiał ostatni dzwonek
i przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. S.F.
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RÓŻNE

Zbludzkie Wierchy odkryte
10 lipca br. odbyła się kolejna wędrówka w ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”.
Tym razem uczestnicy udali się po raz pierwszy na Zbludzkie Wierchy (820 m n.p.m.).

P

od szczytem na tzw. Polance gości
w imieniu organizatorów powitał
Wójt Gminy Kamienica – dr Władysław Sadowski. Mszę świętą odprawił pochodzący z Kamienicy ks. Henryk
Chlipała, który 14 lat pracował na misjach w Peru. Obecnie od trzech lat jest
proboszczem parafii Rzepiennik Suchy.
Uczestnikiem z najdalszego zakątka
Polski okazała się Ewa Wiśniewska z Kamienia Pomorskiego, natomiast z najodleglejszego miejsca na świecie Roksana
Marek ze stolicy Norwegii – Oslo.
Najmłodszym turystą był 6-miesięczny Tomasz Bzdek z Tenczyna, zaś najstarszym Jan Filipek, 85-letni mieszkaniec Krzczonowa. W konkursie
wiedzy o Beskidzie Wyspowym i Gminie Kamienica zwyciężyła Julia Banach
z Lipowego.
Kiełbaski z grilla serwowali strażacy
z OSP w Zbludzy, a potrawami regionalnymi i tradycyjnymi wypiekami częstowały członkinie zbludzkiego KGW.
Nad pasmem Zbludzkich Wierchów
rozbrzmiewała muzyka i śpiew w wykonaniu kapeli góralskiej i grupy mieszkańców naszej gminy.
S.F.
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Sport

Spartakiada młodzieży zaprzyjaźnionych gmin
19 maja br. w Kamienicy i Zalesiu odbyły się rozgrywki sportowe w ramach XIII Spartakiady
Młodzieży Gimnazjalnej „Młodość
ponad granicami”. Brali w niej
udział gimnazjaliści z gmin:
Smiżany ze Słowacji, Winnicy
z Ukrainy, Komorniki z woj. wielkopolskiego oraz reprezentacja
Kamienicy.

Gośćmi spartakiady byli m.in.: włodarze gmin.: starosta Smiżan – Michal
Kotrady, wójt gminy Komorniki – Jan
Broda i reprezentujący miasto Winnicę dyrektor szkoły nr 4 – Siergiusz Zagorodni. Naszą gminę reprezentowali:
wójt – Władysław Sadowski, dyrektor Gimnazjum w Kamienicy – Iwona
Franczyk-Augustyn, dyrektor Zespołu Szkoły i Gimnazjum w Szczawie
– Paweł Talar, dyrektor Gimnazjum

w Zalesiu – Maria Buczek.
Zmagania sportowe przebiegały
w następujących dyscyplinach: piłka
siatkowa dziewcząt, piłka nożna chłopców, wyścigi sprawnościowe oraz bieg
sztafetowy. Rywalizacja w siatkówce dziewcząt zakończyła się zwycięstwem drużyny reprezentującej gminę Kamienica przed Komornikami,
Winnicą i Smiżanami. Turniej piłki
nożnej wygrali chłopcy z naszej gminy, przed Komornikami, Smiżanami
i Winnicą. W konkurencjach sprawnościowych najlepszym okazał się zespół
z Kamienicy, który wyprzedził Komorniki, Smiżany i Winnicę. W biegu sztafetowym (10 x 300 m) zwyciężyła sztafeta z Kamienicy. Na drugim miejscu
do mety dobiegli zawodnicy z Komornik, trzecie miejsce przypadło przedstawicielom Smiżan, a na czwartym

uplasowali się uczniowie z Winnicy.
W ogólnej klasyfikacji zwyciężyła reprezentacja gminy Kamienica przed
Komornikami, Smiżanami i Winnicą.
Na zakończenie zawodów odbyła
się też konkurencja w kategorii VIP,
w której zwyciężył Władysław Sadowski, a kolejne miejsca zajęli: Michal Kotrady, Jan Broda i Siergiusz Zagorodni.
Nad przygotowaniem naszych zawodników czuwali nauczyciele: Danuta Kalicińska, Zofia Gromala, Robert
Faron oraz Mateusz Wąchała.
Sprawne prowadzenie imprezy zapewnił Feliks Piwowar – wicedyrektor
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
Powiatu Limanowskiego.
Koordynatorem działań w zakresie przebiegu całości spartakiady był
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy. S.F.
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Turniej tenisa

18

czerwca br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zalesiu odbył się Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Świetlicę Środowiskową i UKS „Wierchy” Zalesie. Zawody
odbyły się z okazji zakończenia roku szkolnego. Ich celem było promowanie aktywnego sposobu wypoczynku i popularyzowanie aktywności
sportowej wśród dzieci i młodzieży.
Najlepsi w końcowej klasyfikacji turnieju, którzy znaleźli się na podium, otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe puchary, wręczone w imieniu Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy przez Marię
Winkiewicz. Zwycięzcami poszczególnych kategorii wiekowych zostali:
Joanna Wierzycka z Zalesia (dzieci klas I – III), Agnieszka Krajewska
z Zalesia (dziewczęta klas IV – VI), Wiktor Majewski z Zalesia (chłopcy klas IV – VI). (red)

Awans Zalesianki do ligi okręgowej
Piłkarze Zalesianki Zalesie wywalczyli mistrzostwo
limanowskiej klasy A i awans do V ligi w 25. rocznicę
istnienia Klubu. To pierwsze tej rangi osiągnięcie w historii piłkarskiej drużyny z Zalesia.
W niedzielę 19 czerwca 2016 r. po ponad 10 miesiącach od pierwszego spotkania zakończył się sezon piłkarski 2015/16. Zalesianka
w ostatnim spotkaniu pewnie 5:1 pokonała Krokusa Przyszowa i przypieczętowała awans do ligi okręgowej!
Skład zespołu: Łukasz Ryz, Adam Ubik, Mateusz Sukiennik, Rafał
Garbyś, Przemysław Gancarczyk, Ryszard Ubik, Marcin Augustyn,
Rafał Franczyk, Patryk Opoka, Krzysztof Opoka, Bogdan Kurzeja,
Jacek Dziedzina, Bartłomiej Piaskowy, Piotr Gromala, Andrzej Bulanda, Patryk Piaskowy, Krystian Franczyk, Marcin Bugajski. S.F.

Bieganie może być pasją całej rodziny
Zajmując drugie miejsca podczas Mistrzostw Bielska - Białej oraz „Górskiej Triadzie” w Beskidzie Sądeckim, Robert Faron z Zalesia został liderem klasyfikacji generalnej Ligi Biegów Górskich.
– Zmagania biegowe będą się toczyły do grudniowego finału w Brennej. Mam za sobą już
12 biegów i będę się starał niektóre z nich poprawić, bo tylko taka ilość najwyżej punktowanych biegów będzie brana pod uwagę do klasyfikacji generalnej sezonu 2016 – mówi Robert
Faron.
– Chciałem również pochwalić mojego tatę, który niedawno obchodził 67 urodziny i po dwóch
startach na 11 km i 35 km w Krościenku, zajmując odpowiednio 8 i 17 miejsce w kategorii
open, umocnił się na drugim miejscu w kategorii M 60 w klasyfikacji biegów górskich – komentuje dalej.
– Impreza biegowa „Górska Triada” była zorganizowana także dla najmłodszych adeptów biegania na krótkich dystansach. Moje dzieci zajęły w niej czołowe lokaty w swoich przedziałach
rocznikowych (Bartek i Tomek drugie miejsce,
Szymek trzecie, a Helenka piąte). Ruch sprawia frajdę dzieciom i niech będzie traktowany
w formie aktywnych zabaw – podkreśla. S.F.
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MUKS HALNY Kamienica

Wicemistrzostwo Polski
Wielki Finał XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku” został
rozstrzygnięty 2 maja na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Wicemistrzem Polski
w kategorii U-12 została drużyna MUKS HALNY Kamienica.
Podczas finału ogólnopolskiego XVI
edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku” zaprezentowały się
64 najlepsze drużyny do lat 10 i 12 z całej Polski, czyli blisko 800 najbardziej
utalentowanych piłkarsko dziewcząt
i chłopców. Po uroczystym otwarciu i losowaniu grup na Placu Defilad w Warszawie młodzi piłkarze i piłkarki wybiegli na boczne boiska Legii oraz Agrykoli
Warszawa, gdzie w sobotę i niedzielę zostały rozegrane mecze fazy grupowej.
– MUKS Halny Kamienica trafił do bardzo
trudnej grupy. W trakcie gier dwóch naszych
zawodników po faulach zostało odwiezionych
z urazami do szpitala na obserwację: Kacper
Czepielik oraz Andrzej Sikora, mocno ucierpiał także Damian Zbozień oraz Przemek Kosiba – mówi trener Janusz Piotrowski.
– Potem też nie było lekko, nasi zawodnicy
musieli się wykazać typowo piłkarskimi umiejętnościami oraz wytrwałością w dążeniu do
celu, walecznością, hartem ducha, po prostu
byli wspaniali; za to im serdecznie dziękuję
– dodaje.
W finale w regulaminowym czasie
gry podopieczni Janusza Piotrowskiego
zremisowali z drużyną z woj. warmińsko - mazurskiego 1-1 (prowadzili po
golu Andrzeja Sikory) - ulegając dopiero
w rzutach karnych.
Podczas finałowej rywalizacji nie brakowało koronkowych akcji, spektakularnych bramek czy emocji do samego
końca fundowanych za sprawą rzutów
karnych, czyli wszystkiego, co w futbolu najpiękniejsze. Atrakcją dla piłkarzy
i kibiców była obecność Tomasza Zimocha z Polskiego Radia oraz Mateusza Borka z Polsatu, którzy na żywo
komentowali spotkania finałowe.
Zmagania najmłodszych piłkarskich
talentów obserwowali też Zbigniew
Boniek (prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej), Adam Nawałka (selekcjoner reprezentacji Polski), Marcin Dorna (selekcjoner reprezentacji do lat 21),
Krzysztof Pawiński oraz Sławomir Rusinek (współwłaściciele firmy Tymbark),
a nawet Dariusz Michalczewski. Za

sprawą transmisji internetowej finałowe mecze
śledziło kilka tysięcy widzów.
– Graliśmy przeciwko najlepszym ośrodkom
piłkarskim w Polsce, Szkołom Mistrzostwa
Sportowego, które mają podobno najlepszych
zawodników, trenerów, lekarzy, masażystów
i dużo pieniędzy na swoją działalność – komentuje Janusz Piotrowski.
– „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska” – te
słowa Józefa Piłsudskiego, które widzieliśmy, zwiedzając stadion Legii Warszawa, dedykuję zawodnikom MUKS
Halny.

Halny wystąpił w składzie: Damian
Zbozień, Mariusz Kutwa, Dominik
Faltyn, Andrzej Sikora, Michał Bolsęga, Kacper Czepielik, Wojciech Urbański, Mateusz Czech, Hubert Michałczak,
Przemysław Kosiba, Szymon Konopka,
Hubert Gurgul.
Na turnieju w Austrii
W dniach 13 - 15 maja 2016 r. zawodnicy MUKS HALNY Kamienica (rocznik 2006 i 2004) przebywali w Wolfsburgu (Austria), gdzie wzięli udział
w Międzynarodowym Turnieju Piłki
Nożnej „WOLFSBERG CUP 2016”.
Drużyna z rocznika 2004 turniej rozpoczęła bardzo dobrze, wygrywając wysoko w grupie wszystkie mecze. W drugi
dzień rywalizowali w grupie finałowej
i niestety w pierwszym meczu, mimo
dużej przewagi, przegrali 2:1 z Futbolową Akademią ALEXE Zbura z Czech.
Ostatni mecz zagrali o trzecie miejsce
z Team Wiener Linien (Austria), nieznacznie ulegając 1:0 i zajmując ostatecznie czwarte miejsce.
– Rocznik 2006 też bardzo dobrze rozpoczął turniej. W fazie grupowej w pierwszym
meczu prowadził nawet 2:0, niestety mecz zakończył się remisem 3:3. Potem przyszły dwie
porażki i ostatecznie drużyna zagrała o miejsca 9 - 16. Chłopcy nie załamali się i na drugi

dzień pokazali, że umieją grać w piłkę nożną,
pokonując dwie drużyny, by ostatecznie zająć
IX miejsce w turnieju – relacjonuje Janusz
Piotrowski.
W turnieju startowało 68 drużyn piłkarskich z Europy. Wszyscy zawodnicy
otrzymali pamiątkowe medale FIFA za
udział w turnieju.
XV Ogólnopolski Turniej Piłki
Nożnej
11 czerwca br. na stadionie LKS Gorce i boisku Orlika odbył się jubileuszowy
XV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej
„Gorce 2016”. W tym roku rywalizowało
26 drużyn - roczniki 2004, 2006 i 2008.
W rozgrywkach rocznika 2004 najlepsi okazali się piłkarze MUKS Halny Kamienica I. Drugie miejsce wywalczyła drużyna Turbacza Mszana Dolna,
a trzecie miejsce zajęli chłopcy z ULKS
Przydonica.
Najlepszym zawodnikiem został Robert Bigos (ULKS Przydonica), bramkarzem - Dominik Zbozień (MUKS Halny Kamienica I),
królem strzelców - Dominik Tarasiński (Łęg
Piątkowa).
Wśród drużyn z rocznika 2006 zwyciężył zespół AS Progres Kraków. Drugie miejsce zajęła drużyna AP Limanovia, a trzecią pozycję wywalczyli
piłkarze Sandecji Nowy Sącz. Drużyny
Halnego zajęły czwartą i siódmą lokatę.
Najlepszym zawodnikiem wybrano Mikołaja Wronę (AP Limanovia), bramkarzem Kacpra Klimka ( AS Progres Kraków), a królem strzelców został Patryk Biedroń (MUKS
Halny Kamienica I).
W kategorii chłopców z rocznika 2008
pierwsze miejsce zajęła drużyna MUKS
DUNAJEC Nowy Sącz, drugie miejsce
wywalczył zespół Harnasia Tymbark,
trzecie miejsce zajęli chłopcy z Sandecji Nowy Sącz. Drużyny Halnego zajęły
czwartą i szóstą lokatę.
Za najlepszego zawodnika uznano Kacpra
Krawczyka z Harnasia Tymbark. Najlepszym
bramkarzem wybrano Mikołaja Porębę (Harnaś Tymbark), a królem strzelców został Filip
Patryk z MUKS Dunajec Nowy Sącz.
Organizatorami turnieju byli: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy HALNY Kamienica, Urząd Gminy
Kamienica, Polski Związek Piłki Nożnej, SP 1 Kamienica, PIF SPORT. S.F.
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Krzyżówka nr 104
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Poziomo: 1) hałas, rozgardiasz, 6) masa cukiernicza ze zmielonych migdałów, 10) pokorne dwie matki ssie, 11)
placek z ciasta drożdżowego smażony na tłuszczu, 12) bierze udział w spływie, 14) płynie w Turcji, Syrii i Iraku,
16) na wczasy lub w delegację, 17) ptak nadmorski, 19) danie do zrozumienia, 21) część sań, 23) piaszczysta
mielizna na rzece, 25) wystawiany na scenie, 27) żołnierskie mieszkanie, 29) niedokrwistość, 30) dawniej: pasterz
owiec, 33) oddział wojska przebywający stale w twierdzy, 34) lodołam, 35) uczta pierwszych chrześcijan, 36)
….... Zielona Gęś, 37) wsypywany do herbaty.
Pionowo: 2) imię filmowego Kargula, 3) dokonuje przekładu na inny język, 4) spuścizna, 5) skrytka w skarbcu
bankowym, 6) kaźń, 7) zbrojny oddział tatarski, 8) legendarny kołodziej, 9) ma ją każda rzecz, 13) udaje towar na
wystawie, 15) uprawiana w inspekcie, 18) nagły, chwilowy skok temperatury, 20) niecnota, gałgan, 22) pracownia
malarza, 24) dawne naczynie do destylacji cieczy, 26) domena baletnicy, 27) wiejski budzik, 28) odchodzi z lewej
komory serca, 31) drogowy lub nawigacyjny, 32) grono współtowarzyszy.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 7, utworzą rozwiązanie, które prosimy
nadesłać do 15 sierpnia 2016 r. na adres GOK w Kamienicy. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe
rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.
Za rozwiązanie krzyżówki nr 103, której hasło brzmi: „W marcu jak w garncu” nagrody ufundowane przez
Prezesa MUKS Halny Kamienica – Janusza Piotrowskiego wylosowali: Katarzyna Faron – Zalesie oraz Adam
Rusnak – Szczawa.

HASŁO

30 Gorczańskie Wieści kwiecień – lipiec 2016

1

2

3

4

5

6

7

Na ludową nutę
W języku i melodii naszych ojców pięknie
zaprezentowali się uczestnicy przeglądów
i konkursów gminnych oraz rejonowych, dając
tym samym dowód przywiązania do tradycji
i świadomej przynależności do regionu.

Przegląd Pieśni Regionalnej
Druga edycja Gminnego Przeglądu Pieśni Regionalnej
„Komionickie śpiywki, komionickie gronie"

DRUZBACKA 2016
XXXIV edycja Konkursu Muzyk, Instrumentalistów,
Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych

Konkurs Gawędziarski
Trzecia edycja Gminnego Konkursu
Gawędziarskiego „Chcę się poczuć
jak Sabała”
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zatrzymane W obiektywie

Wicemistrzostwo Polski
Podczas finału XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” wicemistrzem Polski w kategorii U-12, rozegranym na Stadionie
PGE Narodowym w Warszawie, została drużyna MUKS HALNY Kamienica.

„Młodość ponad granicami” - XIII Spartakiada Młodzieży Gimnazjalnej
Uczestnicy spartakiady: Smiżany ze Słowacji, Winnica z Ukrainy, Komorniki, Kamienica

