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W sobotę 28 lipca wystąpi zespół GÓRALSI,
który swoją fascynację kulturą górali białych
przekłada na twórczość. Oprócz muzyki
folkowej gra również odpowiednio zaaranżowane covery utworów popularnych, co powoduje, że przy takim repertuarze świetnie bawią się wszyscy
– niezależnie od upodobań muzycznych i wieku.
W niedzielę 29 lipca zaprezentuje
się K ABARET POD WYRWIGROSZEM,
a po nim ZESPÓŁ ŁZY.
Kabaret POD WYRWIGROSZEM przedstawi m.in. swój program „500+”, który osadził
w nowych realiach. Będzie to jedyna okazja
(rzecz jasna w krzywym zwierciadle), by
przyjrzeć się temu, co jest.
Kabaretowe spotkanie dostarczy
porcji nap ł y wając ych codziennie
świeżych, ale trudnych do pojęcia doniesień, bo program „500+” tworzy
się niejako na bieżąco. Niezawodnie
pojawią się na scenie „Kresowiacy”,
będzie „Kryśka” i... co tylko kto sobie
życzy!
Spotkanie z Kabaretem pod Wyrwigroszem to absolutna gwarancja pełnej beczki
śmiechu!
Na scenie wystąpi też zespół ŁZY, który jest obecnie jedną z najpopularniejszych formacji pop-rockowych w Polsce. Dotychczas ukazało się osiem
premierowych albumów Łez, z których trzy: „W związku z samotnością”,
„Nie czekaj na jutro” i „The Best Of
1996-2006” osiągnęły status Platynowej Płyty, a jeden - „Jesteś jaki jesteś”
pokrył się „złotem”.
Spotkanie z tym zespołem zapewni każdemu niesamowity zastrzyk energii i muzycznych
emocji.
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Ruszyły ważne przedsięwzięcia w gminie Kamienica
Rok 2017 był szczególnym okresem w samorządzie gminy Kamienica, ponieważ rozpoczęto wiele
ważnych inwestycji, długo oczekiwanych przez większość mieszkańców gminy. Największą inwestycją, która mogła być uruchomiona
w tym czasie, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z programu Rozwoju Bazy Sportowej
i przyznaniu 4 mln zł, była budowa hali sportowej w Kamienicy.
Po przeprowadzonym przetargu
najkorzystniejszą ofertę na budowę hali złożyła firma budowlana
„Morcin” z Ochotnicy Dolnej. Budowę hali wyceniono poniżej 8 mln
zł, co w porównaniu z innymi ofertami wydaje się niską ceną, tym
bardziej, że na rynku budowlanym
ceny robót systematycznie rosną.

Drugą istotną inwestycją rozpoczętą w ubiegłym roku jest „Modernizacja drogi gminnej Kamienica - Zasadne”, z budową oświetlenia ulicznego oraz
przebudową mostu. Zwieńczenie tej inwestycji nastąpi na końcu maja 2018 r.
To zadanie jest realizowane z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-20.
Kolejną ważną inwestycją jest budowa
chodnika w Zalesiu – Wierzyka, wraz
z miejscami parkingowymi od kościoła
do os. Wąchały, zatokami autobusowymi
oraz oświetleniem ulicznym. W 2017 r.
gmina wydatkowała ponad 500 tys. zł na
budowę chodnika do os. Wierzyka w Zalesiu, natomiast na ten rok zaplanowano 817 tys. zł na budowę chodnika z zatokami, oświetleniem oraz parkingami.
Zwiększono planowaną wcześniej kwotę
w wysokości 647 tys. zł o 170 tys. zł ze
względu na wzrost cen przetargowych.

Zadanie to jest realizowane z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, a głównym Beneficjentem jest powiat limanowski we
współpracy z gminą Kamienica.
Istotną inwestycją rozpoczętą w 2017
r. jest przebudowa dachu Ośrodka Zdrowia w Szczawie, wraz z dociepleniem
ścian. Całkowita wartość zadania to 400
tys. zł. To przedsięwzięcie było od dawna oczekiwane nie tylko przez mieszkańców Szczawy ale również całej gminy.
Oprócz walorów estetycznych poprawiły się parametry izolacyjne, co wpłynie
na oszczędności w wydatkach bieżących.
Dzieki temu, że uzyskano dofinansowanie na budowę ścieżek rowerowych,
biegnących od Kamienicy przez Szczawę, Zalesie, Słopnice aż do Limanowej,
rozpisywany jest przetarg na tę inwestycję. Realizacja projektu planowana jest
na lata 2018-20.
Na lata 2018-2021 planowana jest
również głęboka modernizacja SP nr 1
w Szczawie.
Ponadto w ubiegłym roku zmodernizowano łącznie 14 odcinków dróg dojazdowych do osiedli na łącznej długości
5 400 m. Wartość zadań przekroczyła
kwotę 780 tys. zł, z czego dofinansowanie to kwota 212 tys. zł.
Ważnym zadaniem była też budowa
garażu przy OSP w Kamienicy – wartość zadania wyniosła ponad 141 tys. zł.
Obecnie stacja pogotowia ratunkowego
ma pełny komfort, jeżeli chodzi o utrzymanie karetki pogotowia w należytych
warunkach.
W ostatnim roku wykonano też wiele remontów budynków użyteczności
publicznej. Największy remont związany był z dostosowaniem budynku remizy OSP w Zalesiu, z funkcją kultury, do wymogów prawa budowlanego.
Na to zadanie wydatkowano 128 tys. zł.
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Obecnie remiza OSP w Zalesiu jest jednym z najładniejszych budynków w gminie Kamienica.
Drugim ważnym remontem były prace modernizacyjne budynku OSP w Kamienicy współfinansowane z programu
„Małopolskie Remizy 2017. Wartość tego
zadania to ponad 90 tys. zł. Pod koniec
ubiegłego roku udało się uzyskać dotację z Funduszu Solidarności na zakup
lekkiego samochodu ratowniczego dla
OSP Zasadne i zestawów medycznych
dla OSP Kamienica, Szczawa i Zalesie.
W ostatnim roku wykonano kilka dokumentacji projektowych wodno - kanalizacyjnych w Kamienicy, Zbludzy, Zalesiu i Szczawie. Na dużą część złożono
wniosek do programu unijnego MRPO
2014-20. Wniosek jest na etapie oceny
merytorycznej i finansowej. Liczymy na
uzyskanie dofinansowania.
Ubiegły rok był obfity w wydarzenia
kulturalne, z których największą imprezą
okazały się, jak co roku, Dni Gorczańskie
ze Sławomirem - główną gwiazdą wieczoru. Dni Gorczańskie po raz pierwszy
były nieodpłatne dla mieszkańców gminy i dlatego cieszyły się dużym powodzeniem. Zorganizowano też doroczny
„Odpust Partyzancki w Szczawie”, Dożynki Gminne w Zalesiu, Uroczystości
Zapustowe oraz Dzień Kobiet.
Obecny rok to kontynuacja najważniejszych inwestycji rozpoczętych w ubiegłym roku. Ponadto planowane są kolejne
inwestycje drogowe z Funduszu Sołeckiego, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, remonty w szkołach i budynkach
OSP. Mamy nadzieję, że wszystkie zamierzenia zostaną w pełni zrealizowane
dla satysfakcji mieszkańców i podniesienia ich poziomu życia.
Władysław Sadowski
Wójt Gminy Kamienica

Z sesji Rady Gminy

19 marca 2018 r., w sali konferencyjnej UG Kamienica odbyła się
XXIX Sesja Rady Gminy Kamienica. Podczas obrad radni między
innymi podjęli uchwały związane ze zbliżającymi się wyborami
samorządowymi.

Podjęto uchwałę o podziale Gminy
Kamienica na okręgi wyborcze oraz
ustaleniu ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym. Podział gminy na
okręgi wyborcze oparto, zgodnie z ordynacją wyborczą, o stan liczby mieszkańców na dzień 31. 12. 2017 r., (liczba
mieszkańców naszej gminy - 7963 osoby). Liczba mandatów do obsadzenia
-15. Granice okręgów wyborczych oraz
liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach, zgodnie z podjętą
uchwałą, przedstawia się następująco:
Okręg 1: Część sołectwa Kamienica
Górna - 1 mandat (osiedla: Kurzejówka, Kramarzówka, Udzielówka, Kuligi,
Opydy,Rusnaki).
Okręg 2: Część sołectwa Kamienica Górna - 1 mandat (osiedla: Syjudy,
Cepieliki, Wysopale, Wojtasy, Połanek,
Klenina).
Okręg 3: Część sołectwa Kamienica Górna - 1 mandat (osiedla: Rynek,
Domy koło drogi powiatowej, Pierzgi,
Strzeltów, Kuźlówka).
Okręg 4: Część sołectwa Kamienica
Górna - 1 mandat (osiedla: Kąty, Majery, Wójciaki, Zagrody, Znajce).
Okręg 5: Część sołectwa Kamienica
Dolna - 1 mandat (osiedla: Kasprzyki, Gierczyki, Świnki, Lachy, Stece,

Bieńki, Pustki, Kępy, Sopaty, Kropatwy, Mikołajczyki).
Okręg 6: Część sołectwa Kamienica Dolna - 1 mandat (osiedla: Bednarze, Farony, Masiarze, Zięby, Koniec
Wsi, Zawodzie, Byniowa, Gronie, Niwa,
Zawiersze).
Okręg 7: Część sołectwa Szczawa - 1
mandat (osiedla: Mazury, Chlipały, Bulandy, Wiatry, Zakraje, Muchy, Wąchały, Kucie, Folwark).
Okręg 8: Część sołectwa Szczawa - 1 mandat (osiedla: Uszczki, Szałasie, Magorzyc, Pod Kiczorą, Polanki, Zarównie, Gardonie, Faronówka,
Podkościele).
Okręg 9: Część sołectwa Szczawa 1 mandat (osiedla: Domki, Zawory, Olsze, Nowa Cyrla, Doliny, Kurnyty, Brogi, Kuźle).
Okręg 10: Część sołectwa Szczawa
- 1 mandat (osiedla: Bukówka, Białe,
Równia, Świstak, Koszarki, Buków,
Przychody, Młaka).
Okręg 11: Część sołectwa Zalesie 1 mandat (osiedla: Augustyny, Baziaki, Brzegi, Czechy, Franki, Klimki, Pod
Modynią, Sopaty, Staronie, Wierchy,
Migacze).
Okręg 12: Część sołectwa Zalesie - 1
mandat (osiedla: Kominy, Mikołajczyki, Równie, Wyrębiska, Modyń, Snozy,
Szlagi, Wąchały, Wierzyka).
Okręg 13: Część sołectwa Zbludza
- 1 mandat (osiedla: Kosarzyska, Poręby, Pozawodzie, Wąchały, Parysz,
Watykan).
Okręg 14: Część sołectwa Zbludza 1 mandat (osiedla: Markówka, Adamczyki, Majochy, Sopaty, Brzeczki).

Okręg 15: Sołectwo Zasadne - 1
mandat.
Podjęto także uchwałę o ustaleniu
stałych obwodów głosowania, ustalenia
ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kamienica.
Uchwała stwierdza następujący podział
dla ustalenia numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych na
terenie gminy Kamienica:
Obwód nr 1: Sołectwo Kamienica Górna - Szkoła Podstawowa nr 1
w Kamienicy.
Obwód nr 2: Sołectwo Kamienica Dolna - Szkoła Podstawowa nr 2
w Kamienicy.
Obwód nr 3: Sołectwo Szczawa Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie.
Obwód nr 4: Sołectwo Zalesie Szkoła Podstawowa w Zalesiu.
Obwód nr 5: Sołectwo Zbludza - Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy.
Obwód nr 6: Sołectwo Zasadne Szkoła Podstawowa w Zasadnem.
Na terenie naszej gminy obwody głosowania, okręgi wyborcze oraz liczba
mandatów nie uległy zmianie w stosunku do zasad głosowania z 2014 r.
(mimo braku zmian nowa ordynacja zobowiązała samorząd gminy Kamienica
do podjęcia stosownych uchwał).
Tryb wyborczy i wszystkie związane
z nim procedury rozpoczną się w momencie ogłoszenia przez Premiera RP
terminu wyborów. Czas na jego określenie, zgodnie z ustawą zasadniczą,
dla tegorocznych wyborów przypada
między 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r.
W tym okresie dowiemy się, kiedy odbędą się wybory rad gmin, powiatów,
sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.
Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory samorządowe zarządza się nie
wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż
na 3 miesiące przed upływem kadencji rad.
Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny
od pracy, przypadający nie wcześniej niż na
30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad.
W uproszczeniu, wybory powinny odbyć się między 17 października
a 9 listopada. W tym okresie przypadają cztery możliwe niedziele - 21 i 28
października oraz 4 i 11 listopada. To
prawdopodobnie w jednym z tych czterech terminów udamy się do lokali wyborczych. (red)
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Odbyły się spotkania
poświęcone analizie
założeń do operatu
„Uzdrowiska Szczawa”

Trwają prace nad opracowaniem założeń do operatu „Uzdrowiska Szczawa”, który jest niezbędnym
dokumentem w procesie nadania miejscowości statusu uzdrowiska.

W dniach 20-21 marca na terenie gminy Kamienica odbyły się spotkania poświęcone analizie założeń do operatu
„Uzdrowiska Szczawa”. Do pierwszego, na które zaproszeni
byli m.in. sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych Komisji Uzdrowiskowej, doszło we wtorek
20 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Natomiast
21 marca w budynku OSP w Szczawie odbyło się spotkanie
dla mieszkańców Gminy Kamienica. Osobą prowadzącą zebrania był dr inż. Tomasz Ołdytowski - wykonawca Operatu
Uzdrowiskowego. (red)
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Gospodarka odpadami
komunalnymi
W ostatnim czasie, zarówno w naszej gminie jak i całym regionie, doszło do dużego wzrostu cen za wywóz
odpadów komunalnych. Mieszkańcom należy się kilka słów komentarza w związku z zaistniałą sytuacją.

Za gospodarkę odpadami odpowiedzialny jest samorząd gminy. Rada Gminy Kamienica wprowadziła 5 lat temu regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie naszej gminy, który
zawiera wszystkie regulacje związane z gospodarką odpadami. Wprowadzono tzw. opłatę śmieciową naliczaną od osoby;
stawka uzależniona jest od kosztów zorganizowanego odbioru odpadów. W naszej gminie wypracowano w miarę ekonomiczny system odbioru odpadów. Od początku wprowadzono
kody kreskowe, na bazie których można wyliczać różne dane
statystyczne co do poziomu segregacji, ilości zbieranych odpadów z poszczególnych domów itp. Z biegiem lat system jest
ulepszany. Przy wielu osiedlach zamontowano boksy umożliwiające składowanie odpadów w dogodnym dla mieszkańców
czasie. Odpady nie są odbierane przy każdym budynku mieszkalnym, gdyż podrożyłoby to znacznie koszty odbioru i tym
samym opłatę śmieciową.
Obecnie na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6
marca 2017 r., które zmieniło dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, stawki
uległy zwiększeniu. Nowe przepisy mówią, że opłaty za składowanie odpadów komunalnych będą stopniowo wzrastać. Na
2017 r. opłata środowiskowa wynosiła 120 zł od tony składowanych odpadów. W roku bieżącym opłata wzrosła do 140 zł.
Resort środowiska podwyżkę opłat argumentuje tym, że ma
ona powstrzymać gospodarujących odpadami przed składowaniem zmieszanych odpadów komunalnych i niejako zwiększyć
poziom zbiórki z podziałem na poszczególne frakcje (papier,
szkło, plastik). Wyższe opłaty za składowanie to zatem potencjalnie wyższy poziom recyklingu. Zanim jednak to nastąpi,
należy liczyć się z tym, że mogą zaistnieć kolejne podwyżki.
W ww. rozporządzeniu podane są stawki na rok 2019 i 2020 odpowiednio 220 zł i 270 zł za tonę. Tak więc możliwe, że będziemy obserwować wzrost kosztów składowania odpadów, co
może przełożyć się na podnoszenie cen za wywóz śmieci. Innym negatywnym zjawiskiem w gminie Kamienica jest także
spadek poziomu segregacji śmieci, co także może powodować
dalszy wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych.
Jednak w gminie Kamienica, nawet po tak wysokim wzroście
cen, nadal mamy korzystną sytuację, gdyż opłaty kształtują się
na stosunkowo niskim poziomie względem gmin ościennych.
Trudno jest przewidzieć, co czas pokaże, jednak biorąc pod
uwagę prognozy i przewidywane dalsze wzrosty opłat, może
dojść do sytuacji, w której dalsze podnoszenie opłat na terenie
gminy będzie nieuniknione, choć z pewnością samorząd będzie
starał się szukać takich rozwiązań, które w jak najmniejszym
stopniu będą wpływać na wzrost cen.
Władysław Sadowski
Wójt Gminy Kamienica

ROZMOWA Z ...

Jaką
drogą do
uzdrowiska?
Rozmowa
z dr. Tomaszem Ołdytowskim
– wykonawcą operatu
„Uzdrowiska Szczawa”
Panie Tomaszu, proszę opowiedzieć czytelnikom naszej gazety o sobie.

- Jestem mieszkańcem Podlasia, z zawodu jestem
architektem, doktorem nauk technicznych - architektury i urbanistyki. Tematem mojego przewodu
doktorskiego było przekształcanie miejscowości
poprzemysłowych w ośrodki turystyczno - uzdrowiskowe. Od roku 2005, kiedy została uchwalona
nowa ustawa o uzdrowiskach, zacząłem pracować
z różnymi gminami w Polsce celem przekształcania
ich w kierunku turystyki uzdrowiskowej. Ponieważ
każda gmina ma swój profil zapisany w strategii, czy
w studium kierunków i rozwoju bądż w innych dokumentach planistycznych, dlatego też mamy gminy bardzo różne - o charakterze rolnym, leśnym,
przemysłowym czy o charakterze mieszanym. Taka
funkcja mieszana występuje w waszej gminie, która pierwotnie była gminą rolniczą, później trochę
turystyczną, następnie pojawiło się przetwórstwo
drzewne. Właśnie znalezienie tych priorytetów dla
każdej z takich gmin jest rzeczą ważną i to jest moja
przygoda zawodowa. Moje doświadczenia zawodowe dotykają kilkunastu gmin w Polsce, którym pomagałem odnaleźć ten nowy kierunek, jakim jest
turystyka uzdrowiskowa, wspomagająca dotychczasową funkcję. Mam na koncie pomoc dla kilkunastu
gmin, które uzyskały status uzdrowiska i to są rozpiętości od Krynicy Morskiej aż po Czarny Dunajec.
Trzeba tu wspomnieć, że w polskim ustawodawstwie pojawiła się dwustopniowość dochodzenia
do funkcji uzdrowiska jako tak zwany obszar ochrony uzdrowiskowej. Jest to taka miejscowość, która
nie posiada zakładów leczniczych (w uproszczeniu
sanatoriów uzdrowiskowych), dopiero później, gdy
zbudują takie obiekty, możemy mówić o podniesieniu ich do rangi uzdrowiska. To jest szansa dla tych
gmin, które jeszcze nie mają tak bogatej infrastruktury, by się od razu stać uzdrowiskiem.

Jak to się stało, że ekspert od uzdrowisk jest u nas
w Kamienicy. Jaki jest cel Pańskiego przyjazdu?

- Prawdopodobnie, tak się domyślam, zostałem odnaleziony, namierzony przez władze samorządowe
gminy Kamienica. Zadzwonił do mnie pan Wójt i poprosił, bym pomógł w opracowaniu koncepcji i zrobienia założeń do powstania uzdrowiska w Szczawie. Poinformował mnie równocześnie, że ponad 10
lat temu były czynione starania w tym zakresie, ale
nie zakończyły się one sukcesem. Stąd się znalazłem
w Kamienicy. Obecna wizyta jest moją kolejną wizytą w waszej gminie, spotykam się z mieszkańcami,
wcześniej z komisją uzdrowiskową, która powstała
przy Radzie Gminy, by nakreślić ramy postępowania i to, na jakim obszarze powinno powstać uzdrowisko Szczawa w gminie Kamienica lub czy gmina
Kamienica mogłaby się stać gminą uzdrowiskową
z uzdrowiskiem w Szczawie.
Jakie muszą być spełnione warunki, by powstało
uzdrowisko w Szczawie lub nasza gmina była gminą uzdrowiskową?

- Ustawa mówi w sposób zwięzły i krótki - muszą być
przede wszystkim spełnione warunki podstawowe,
czyli posiadanie surowców leczniczych; w przypadku Szczawy jest to bardzo mocny punkt, gdyż Szczawa posiada kilka odwiertów o dobrej jakości wód,
którym odpowiednie instytucje mogą nadać certyfikat wód leczniczych. Drugi punkt to klimat. Tu
utrudnieniem może być smog, który czasami zalega w kotlinach górskich. Jest to sprawa kształtowania polityki przyszłościowej przez gminę, bo samorząd gminy nie tylko ze względu na uzdrowisko, ale
też ze względu na zdrowie mieszkańców powinien
zadbać o to, by zmienić system grzewczy, starać
się doprowadzić do mniejszej emisji gazów szkodliwych. Sprawić, by klimat w Szczawie był sprzyjający
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leczeniu uzdrowiskowemu. Trzeci
punkt to posiadanie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
która będzie sprzyjająca funkcji uzdrowiskowej. Kolejny punkt
to są sprawy związane z ochroną środowiska przyrodniczego:
deptaki, parki, pomniki przyrody,
rezerwaty przyrody - to wszystko ma sprzyjać leczeniu uzdrowiskowemu. Z mojego rozeznania
macie to w waszej gminie. Punkt
piąty, który będzie pewno trudniej u Was spełnić, to posiadanie
zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Z tego, co się orientuję, są
takie obiekty w Szczawie, bo je
odwiedzaliśmy (co prawda, są one
pozostałością minionej epoki),
do których obecnie gmina buduje infrastrukturę. Ten punkt jednak na dziś wymaga dopracowania i pozyskania inwestora w tym
zakresie.
Czy te warunki są do spełnienia
w Szczawie?

- To, co ja robię, to jest określenie i w ypracowanie takiej polityki w waszej gminie, by te pięć
warunków było spełnionych. Czy
od razu? Pewno nie wszystkie.
Na pewno nie zakłady, natomiast
możliw y do spełnienia jest klimat. Cała reszta zależy od determinacji samorządu i świadomości mieszkańców.
Jaki harmonogram prac powinien
być przyjęty, by powstało uzdrowisko?

- Harmonogram powinien być
prosty i oczywisty. Po pierwsze,
to jest wola Rady Gminy i podjęcie
przez nią uchwały o przystąpieniu do wykonania operatu i upoważnieniu wójta do koordynacji
technicznej. Punkt drugi to powołanie komisji lub zaangażowanych
radnych gminy, którzy będą na
bieżąco nadzorowali to zadanie.
Kolejne zadanie to certyfikowanie
surowca, jakim są wody w Szczawie. Następnie to uruchomienie
badania związanego z klimatem.
Czyli jest to dwuletni monitoring
przez uprawniony insty tut, czy
klimat w Szczawie jest prozdrowotny z punktu leczenia czy nie.
Kolejnym krokiem to są rozmowy
- edukacja społeczna, żeby ludzie

mieli przekonanie, że idzie się
w dobrym kierunku. Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, że wiele gmin na pewnym etapie realizacji tego przedsięwzięcia
pogubiło się, nie mając wspólnego kierunku działania. Jedni robili
różne działania usługowe, niektórzy chcieli turystykę, ale tak do
końca nie wiedzieli, co i wybrali
funkcję turystyki uzdrowiskowej.
Uzdrowisko to nie tylko leczenie
sanatoryjne, ale również profilaktyka wydłużenia życia w dobrej
kondycji. Bardzo potrzebna jest
edukacja i informowanie społeczeństwa, czym jest uzdrowisko.
Jak się to wszystko przeprowadzi
i zbuduje założenia funkcjonalno
- przestrzenne oraz ukształtuje
strefy przestrzenne uzdrowiska
A, B i C, to wówczas można opracować operat uzdrowiska. Jest to
dokument, który trafia na biurko
Ministra Zdrowia, potwierdzający prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego na zaprojektowanym
obszarze ochrony uzdrowiskowej
lub uzdrowiska.
Na jakim etapie jest obecnie
Szczawa?

- Szczawa ma zasób surowcowy,
Szczawa uczy się, Szczawa nie rozumie, Szczawa powinna poczuć
się jako potencjonalne uzdrowisko i być jednoznacznie zdeterminowana, że nie ma innego wyjścia
niż turystyka i zdrowie połączone ze sobą. Zdrowie jest także
dla mieszkańców i oni maja je za
darmo, a ci co przyjadą po zdrowie do Szczawy, to jeszcze zostawią dodatkowo pieniądze. Czyli
jest to biznes. Wszyscy się boją to
powiedzieć, że uzdrowisko to jest
biznes w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jest to sprowadzenie do miejscowości dużej ilości
ludzi, którzy zostawią tu pieniądze. To nie chodzi o mieszkaniówkę, dacze, domki rekreacyjne, czy
domki czasowego przebywania,
bo to nie generuje podatków. Tylko usługi okołouzdrowiskowe generują podatki pośrednie. Przyjmuje się, że jedna przyjeżdżająca
osoba do uzdrowiska tworzy trzy
miejsca pracy. To jest bardzo ważne, a do tego dochodzi opłata
uzdrowiskowa oraz dotacja celowa na budowę infrastruktur y
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uzdrowiskowej danej gminy (czyli: pieniądze pobrane od turysty
w postaci opłaty uzdrowiskowej
i równowartość tej opłaty w postaci dotacji państwowej trafiają
do kasy gminy).
Jak Pan wspomniał, do powstania uzdrowiska niezbędne jest
opracowanie założeń do operatu
„Uzdrowiska Szczawa”. Co to jest
operat uzdrowiskowy i z czego on
się składa?

- Operat uzdrowiskow y stanowi podstawową dokumentację
uzdrowiska, zawierającą kompleksową wiedzę o danej miejscowości uzdrowiskowej, z podziałem na część opisową i graficzną
w celu określenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na tym obszarze.
Z atem operat uzdrow iskow y
w części opisowej powinien zawierać w szczególności: określenie
obszaru objętego wystąpieniem
o nadanie statusu uzdrowiska;
opis zagospodarowania pr ze strzennego obszaru, z uwzględnieniem poszczególnych stref
ochronnych; opis w łaściwości
leczniczych naturalnych surowców lecznicz ych i właściwości
leczniczych klimatu na obszarze,
który będzie objęty wystąpieniem
o nadanie statusu uzdrowiska;
świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych
surowców leczniczych i właściwości lecznicze klimatu; informacje na temat działających zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego; wskazanie kierunków
leczniczych i przeciwwskazań dla
przyszłego uzdrowiska; informacje o ujęciach wody, sieci wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalniach
ścieków, gospodarce odpadami;
informacje o stanie czystości powietrza oraz natężeniu hałasu,
opracowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
Natomiast część graficzna operatu obejmuje mapy obszaru, któremu ma zostać nadany status
uzdrowiska, w t ym planowane
strefy ochrony uzdrowiskowej.
Co to są strefy ochrony uzdro wiskowej, ile ich jest i jakie

ograniczenia są z nimi związane ?

- To są strefy A, B, C. Strefa A jest
centralną strefą uzdrowiska, gdzie
znajdują się zakłady lecznicze. Ma
obwarowania związane z rozrzedzeniem zabudowy i współczynnik terenów zielonych, który musi
na niej wynosić co najmniej 65 %.
Na niej znajdują się obiekty służące do lecznicza i mieszkania kuracjuszy. Obszar musi mieć co najmniej 100 ha. Otoczona jest ona
strefą B o powierzchni 300 - 400
ha. Jest to centrum miejscowości
uzdrowiskowej, w której znajdują
się usługi dla strefy A. Strefa C to
strefa dopełniająca, a jej granice
zewnętrzne muszą się zamykać
po granicach sołectw.
A czy są jakieś szczególne ograniczenia dla mieszkańców w strefie A?

- Raczej tak się kształtuje tę strefę, by ona nie naruszała stref y
zabudowy mieszkaniowej. W zabudowie istniejącej od dziada
pradziada nie ma żadnych ograniczeń. Jest ograniczenie odnośnie lokowania przemysłu w tej
strefie, cmentarzy, stacji benzynow ych, masztów telefonii komórkowych, magazynów czy intens y w nej gospodark i rolnej
(ferm, dużych obór), gospodarki
leśnej bez planów urządzania lasów. Ludzie zazwyczaj dają się ponieść nerwom, że nie będą mogli
budować budynków w tej strefie.
W strefie A nie mogą być budowane osiedla mieszkaniowe, natomiast nowe pensjonat y tak a pensjonaty to są obiekty, które
służą do zamieszkania właścicieli
oraz wynajmowania pokoi.
To dlaczego mieszkańcy Szczawy
są przekonani o dużych ograniczeniach w strefie A?

- To, co pr zeds tawił em panu
wcześniej, powinno być w harmonogramie - czyli surowiec, klimat,
planowanie przestrzenne i przede
wszystkim edukacja, bo bez niej
ludzie się zacietrzewiają; nie rozumieją i denerwują się, że ktoś ich
chce oszukać (mają być może jakieś złe doświadczenia). Dla mnie
nie jest to domena tylko Szczawy, ale jak już powiedziałem, od
Bałtyku aż po Tatry społeczności

zachowują się bardzo podobnie. Niestety, trzeba edukować
i cierpliwie wyjaśniać. Chciałbym
jeszcze zwrócić uwagę na jeden
aspekt, że operatu nie trzeba ze
wszystkimi uzgadniać i nie każdy
właściciel działki w strefie A musi
wyrazić zgodę. Operat uzdrowiskowy jest to określenie polityki
samorządu gminy, nakierowanie,
że stworzenie uzdrowiska jest dobrym celem.
Jakie według Pana, po wstępnym
rozeznaniu, są szanse na to, by
Szczawa została uzdrowiskiem?

- Muszę dokładnie przejrzeć informacje, które są przysyłane do
mnie z Urzędu Gminy, gdyż są
w Szczawie ludzie, którzy w hister yczny sposób nie w yrażają
na nic zgody. Nie można na nic
nie wyrażać zgody !!!, bo wówczas
samemu sobie robi się krzywdę.
Muszę się dokładnie przyjrzeć,
czy są takie osoby, które mówią,
że nie chcą uczestniczyć w budowie uzdrowiska Szczawa i są temu
przeciwne. Jeżeli takie są, to możliwe, że będziemy zmieniali procedury czy kształt proponowanych
stref. Jak wspomniałem, bardzo
ważna jest tu społeczna edukacja
i determinacja samorządu gminy rady gminy, wójta, komisji uzdrowiskowej, którzy powinni patrzeć
w przyszłość, bo uzdrowiska się
buduje długo. Uzdrowiska nie buduje się dla siebie, lecz dla dzieci
i wnuków. Nie można uzdrowiska
w Szczawie zbudować za rok czy
dwa, kiedy inne uzdrowiska powstawały przez lat kilkadziesiąt.
Uzdrowisko w Szczawie to dobra
droga na przyszłość, gdyż nie każda gmina może sobie na to pozwolić - nie każda gmina ma takie dobre położenie - nie każda
gmina nie ma uciążliwości przemysłowych - nie każda gmina ma
surowce (wody mineralne), które
posiada Szczawa.
A poza tym uzdrowisko to nie
tylko zaszczyt i prestiż. Są także inne jego plusy, ale czy nie ma
minusów?

- Ja ich nie widzę w polskich
uzdrowiskach, któr ych jest 45.
Wiem, że niektóre gminy bor ykają się z problemem zbyt dużej

ilości ludzi przyjeżdżających. Oni
już nie patrzą na pieniądze, tylko na to, że im przeszkadza zbyt
duża liczba kuracjuszy, którzy
przebywają u nich przez cały rok.
Bo uzdrowisko to nie jest sezonowość, to okres aktywności przez
12 miesięcy.
Gdyby harmonogram prac, związany z powstaniem uzdrowiska
w Szczawie, był z determinacją
realizowany, to w jakim czasie
Szczawa mogłaby uzyskać status
uzdrowiska?

- Nie wcześniej niż po spełnieniu warunków, że klimat posiada właściwości lecznicze i po
procedurach administracyjnych
w ministerstwie. Decyzję, która
potwierdza możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
na danym obszarze, wydaje minister zdrowia. Natomiast status
uzdrowiska nadaje w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Jest
to okres od 3 do 5 lat.
Co jeszcze chciałby Pan za po średnictwem naszej gazety przekazać mieszkańcom naszej gminy, w tym Szczawy oraz władzom
naszego samorządu?

Bardzo często odważne działania
budzą sprzeciw niektórych osób.
Tu potrzeba odwagi, negocjacji
i determinacji władz samorządowych, by je zrealizować dla dobra
całej lokalnej społeczności. Jest to
zadanie wójta, radnych i komisji.
Moje przesłanie do miszkańców
gminy Kamienica to: rozwaga,
rozsądek i rozum oraz perspektywiczne działanie, którego zwieńczeniem będzie sukces. Również
ważne jest to, aby wszyscy byli
bardziej zdecydowani, mniej podejrzliwi, otwarci i nie oczekujący
wszystkiego tak od razu. Na pewno, gdy Szczawa zostanie uzdrowiskiem, wszyscy uznają to za
wspólny sukces.
Panie Tomaszu, serdecznie dziękuję za rozmowę i cenne przemyślenia na temat powstania uzdrowiska w Szczawie.

M. Marek
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WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kamienicy w 2017 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy prowadzi
wielokierunkową działalność
mającą na celu zaspokojenie
niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, doprowadzenie - w miarę możliwości
- do życiowego usamodzielnienia, integracji ze środowiskiem
oraz umożliwienie osobom,
rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów
i możliwości.
W ramach prowadzonej działalności Ośrodek wykonuje zadania własne
gminy, zadania o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej lub w drodze innych ustaw.
Kryteria dochodowe uprawniające
do korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej:
1) dla osoby samotnie gospodarującej
kryterium wynosi - 634 zł,
2) dla osoby w rodzinie kryterium wynosi - 514 zł,
3) maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi - 604 zł.
W 2017 r. ośrodek udzielił następujących świadczeń:
Zasiłek stały - zadanie własne gminy
o charakterze obowiązkowym (art. 17
ust.1 pkt 19).
Świadczenie przysługuje:
• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej
dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie
gospodarującej,
• pełnoletniej osobie pozostającej
w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie.
Zasiłek ustala się w wysokości:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy pomiędzy
kryterium dochodowym osoby

samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa
niż 604 zł,
• w przypadku osoby w rodzinie
- różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie
a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż
30 zł miesięcznie.
W 2017 r. pomocą w tej formie zostało
objętych 15 osób w tym:
• osoby samotnie gospodarujące 14 osób (151 świadczeń),
• osoby pozostające w rodzinie - 1
osób (12 świadczeń).
Zasiłek okresowy - zadanie własne
gminy o charakterze obowiązkowym
(art. 17 ust.1 pkt 4).
Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
możliwość utrzymania lub nabycia
uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
• osobie samotnie gospodarującej,
której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
• rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego
rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się :
• w przypadku osoby samotnie
gospodarującej – do wysokości
różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie
może być wyższa od 634 zł.
• w przypadku rodziny – do wysokości różnicy miedzy kryterium
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
W 2017 r. pomocą w tej formie zostały
objęte 89 rodzin.
Zasiłek celowy - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art.
17 ust.1 pkt 5 i pkt 6 i pkt 15).
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany
zasiłek celowy. Zasiłek celowy może
być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów
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użytku domowego, drobnych remontów
i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być
przyznany również osobie lub rodzinie,
które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski ekologicznej lub
żywiołowej.
Pomocą w formie zasiłków celowych
w 2017 r. zostało objętych 70 osób.
Posiłek dla dzieci i młodzieży
w okresie nauki w szkole (art. 17 ust.1
pkt 14 i pkt 3).
Pomocą w formie posiłku w roku 2017
objętych zostało 489 dzieci z 245 rodzin
W tym okresie uczniom zostało wydanych 71 221 posiłków.
We wszystkich szkołach na terenie
gminy dożywianie realizowane jest
w stołówkach szkolnych w formie gorącego posiłku, jedno danie.
Mieszkania chronione - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt 12).
Rada Gminy Kamienica w dniu 29
grudnia 2008r przyjęła Uchwałę NR
XIX/117/08 w sprawie organizowania
i prowadzenia mieszkań chronionych
oraz zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych.
Mieszkanie to znajduje się w budynku
Ośrodka Zdrowia w Szczawie.
Domy Pomocy Społecznej - zadanie
własne gminy o charakterze obowiązkowym (art.17 ust.1 pkt 16).
W 2017 roku Ośrodek dopłacał ze
środków własnych gminy do pobytu 8
osób w Domach Pomocy Społecznej.
Praca socjalna - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art.
17 ust.1 pkt 10)
Praca socjalna jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, oraz tworzenie warunków sprzyjających temu
celowi.
Praca socjalna świadczona jest na
rzecz poprawy funkcjonowania osób
i rodzin w ich środowisku społecznym.
Praca socjalna prowadzona jest:
• z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia, lub wzmocnienia ich

aktywności i samodzielności życiowej,
ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.
W 2017 roku pracą socjalną było objętych 1447 osób pochodzących z 384 rodzin.
•

Wynikających z ustawy o systemie oświaty - stypendia
szkolne.
W 2017 roku rodzinom których dochód na osobę nie przekroczył 514,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 414
uczniom stypendia szkolne
Wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, wsparcie specjalistów (psychologa)
w Punkcie Konsultacyjnym.
Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem
Wójta Gminy Kamienica. Składa się z przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji,
Ochrony Zdrowia, Kurateli Sądu, Oświaty.
Członkowie zespołu współpracują na rzecz kompleksowej
pomocy w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i grupowych w środowisku lokalnym, w szczególności poprzez
diagnozowanie problemu, inicjowanie interwencji, opracowywanie i realizowanie planu pomocy oraz rozpowszechnianie
informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym.
Ośrodek jest odpowiedzialny za obsługę organizacyjno techniczną zespołu, jego pracami kieruje przewodniczący
w osobie pani Zofii Kuchni - Przewodnicząca GKRPA. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
W ramach zespołu działają także grupy robocze.
W 2017 roku zespół w pełnym składzie spotkał się 4 razy,
natomiast grupy robocze pracowały w zależności od potrzeb.
Założono 17 Niebieskich Kart - zakończono procedurę w 12
przypadkach.
W 2017 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
i pracownicy tut. Ośrodka uczestniczyli w szkoleniach z zakresu procedury „Niebieskiej Karty” i postępowania z ofiarą i sprawcą przemocy, prowadzone przez firmy zewnętrzne.
W związku z realizacją Gminnego Programu Ochrony Ofiar
Przemocy w rodzinie na lata 2014-2018 w Gminie Kamienica,
w siedzibie tutejszego Ośrodka, działa Punkt Konsultacyjny
dla ofiar przemocy, w którym można uzyskać wsparcie socjalne oraz w razie potrzeby - psychologiczne.
Wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Zasiłek rodzinny.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków
na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
• opiekunowi faktycznemu dziecka,
• osobie uczącej się.
•

W 2017 roku wypłacono 11 232 świadczenia w tej formie na
kwotę 1 316 238,05 zł w tym na dziecko w wieku:
• do ukończenia 5 roku życia: 2 349 świadczeń na kwotę 219 873,09 zł
• powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia: 7
818 świadczeń na kwotę 955 122,78 zł
• powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia: 1
065 świadczeń na kwotę 141 242,18 zł
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka,
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje: matce lub
ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
W 2017 roku wypłacono 61 świadczeń w tej formie na kwotę 41 797,40 zł.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli
dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu
do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
• 24 miesięcy kalendarzowych,
• 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę
nad więcej niż jednym dzieckiem, urodzonym podczas
jednego porodu,
• 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o niepełnosprawności.
W 2017 roku wypłacono 354 świadczenia w tej formie na
kwotę – 136 705,80 zł.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje: samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
• drugi z rodziców dziecka nie żyje;
• ojciec dziecka jest nieznany;
• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od
drugiego z rodziców zostało oddalone.
W 2017 roku wypłacono 429 świadczeń w tej formie na kwotę – 83 418,60 zł.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka przysługuje: matce lub ojcu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się
dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu
dziecka, a także osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca
się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich
śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub
ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) na pokrycie
zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
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•

do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
• powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo
o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W 2017 roku wypłacono 474 świadczenia w tej formie na
kwotę 50 690,00 zł.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na
częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem
w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.
W 2017 roku wypłacono 1 004 świadczenia w tej formie na
kwotę – 67 471,25 zł.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania przysługuje: w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także
szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub
osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo w związku
z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły
ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie
odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
W 2017 roku wypłacono 1 793 świadczeń w tej formie na
kwotę 129 693,92 zł.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
W 2017 roku przyznano 2 748 świadczeń w tej formie na
kwotę 256 848,31 zł.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, jednorazowo w wysokości 1000,00 zł, matce lub ojcu, opiekunowi
prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.
W 2017 roku wypłacono 70 świadczeń na kwotę 70 000,00
zł.
Zasiłek pielęgnacyjny - przyznaje się w celu częściowego
pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością
do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu
dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku
życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność
powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; osobie, która
ukończyła 75 lat.
W 2017 roku wypłacono 1 403 świadczenia w tej formie na
kwotę 214 659,00 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:
• matce albo ojcu,
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opiekunowi faktycznemu dziecka,
osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
W 2017 roku wypłacono 365 świadczeń w tej formie na kwotę 510 162,50 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje: osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788
i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
W 2017 roku wypłacono 560 świadczeń w tej formie na
kwotę 285 810,50 zł.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje: osobie, której prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (Dziennik Ustaw pozycja 1548 oraz z 2013 roku pozycja 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
W 2017 roku wypłacono 553 świadczeń w tej formie na
kwotę 284 319,00 zł.
Osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacono 1 213
świadczeń z tytułu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 225 090,20 zł oraz 472 świadczenia z tytułu
opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 24
897,00 zł.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje pod warunkiem nie
otrzymywania zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu:
• matce albo ojcu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia
opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia
10. roku życia;
• rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku
do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka,

wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
• osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10.
roku życia.
W 2017 roku wypłacono 259 świadczeń rodzicielskich na
kwotę 234 926,35 zł.
Wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”.
Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka
z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną
chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł, bez względu na dochód rodziny.
W 2017 roku wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł.
Wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500 +).
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd opiekunami
prawnymi dziecka) lub opiekunowie faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z wnioskiem o adopcje dziecka).
Świadczenie na drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje niezależnie od dochodu. Wsparcie
na pierwsze dziecko, tj. jedyne lub najstarsze dziecko w wieku
do ukończenia 18. r. życia, przysługuje po spełnieniu kryterium
dochodowego 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub
1200 zł netto na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.W 2017 roku wypłacono 14 312 świadczeń
na kwotę 7 136 110,30 zł.
Wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów.
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba
uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli
egzekucja okazała się bezskuteczna.
Przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią
18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub
szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności- bezterminowo.
Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.
Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.
W 2017 roku wypłacono 215 świadczeń na kwotę 90 348,00 zł.
Z tego na osobę uprawnioną w wieku:
• 0 - 17 lat: 188 świadczeń na kwotę - 77 648,00 zł,
• 18- 24 lat: 27 świadczeń na kwotę - 12 700,00 zł,
• 25 lat i więcej: nie wypłacono żadnych świadczeń.
Wnioski o ustalenie prawa do przedmiotowych świadczeń na kolejny
okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r.
Informacji na temat poszczególnych świadczeń udzielają pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Mieczysław Kuziel
Kierownik GOPS w Kamienicy

Pomoc żywnościowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy współpracuje z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach Programu Pomoc Żywnościowa na
lata 2014 - 2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Potrzebującym.

Celem współpracy jest pomoc żywnościowa osobom i
rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
i bytowej. Kwalifikowaniem osób do pomocy żywnościowej zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kamienicy. Współpraca z Caritas
Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęła się w 2016 r., od
kompletowania skierowań o pomoc żywnościową. Pierwszą partię żywności otrzymano w marcu 2017 r.- pomocą
objęto 535 osób, drugą partię otrzymano w październiku
2017 r. - pomocą objęto 678 osób, trzecią partię otrzymano w marcu 2018 r. - pomocą objęto 714 osób.
Realizacja pomocy żywnościowej w ramach Programu
Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020 (PO PŻ) dała
wielu osobom i rodzinom, korzystającym z tej formy pomocy, szansę na zaoszczędzenie środków fianasowych i
przeznaczenie ich na inne pilne potrzeby.
Mieczysław Kuziel
Kierownik GOPS w Kamienicy

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze
wyborców

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do
pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz.

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców,
to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób z
prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe
zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany.
Będziesz mógł oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy albo
w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.
Co masz zrobić? Sprawdź już dziś w swoim urzędzie
gminy, czy jesteś w rejestrze wyborców. (red)
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Trwa realizacja projektu
Ochotnicza Straż Pożarna w Zasadnem
realizuje projekt pod nazwą: „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej”współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Podpisanie umowy nastąpiło 4 stycznia 2018 roku.
Przedmiotem operacji jest wyposażenie sali OSP znajdującej się na parterze budynku w urządzenia do ćwiczeń fizycznych takich jak: rower pionowy, trenażer,
bieżnia, atlas oraz ergonometr wioślarski oraz stół do
bilarda. Ponadto zakres operacji obejmuje prace remontowe mające na celu dostosowanie sali do stworzenia niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez malowanie ścian, wymianę stolarki okiennej, zakup i montaż
rolet okiennych, wymianę lamp oświetleniowych. Cała
operacja ma służyć propagowaniu dobrych zwyczajów
związanych z dbaniem o zdrowie fizyczne wśród mieszkańców obszaru objętego LSR.. (red)

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

28 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy. Najlepsze wyniki i awans do etapu powiatowego w grupie szkół podstawowych (klasy 1–6) uzyskali Patryk Mikołajczyk
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie i Wioletta Wiatr ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy. W grupie szkół
podstawowych (klasa VII) i klas gimnazjalnych (kl. II i III) awansowały Aleksandra Faron i Karolina Wąchała
z Gimnazjum w Kamienicy. Nagrody dla uczestników turnieju ufundowali: Wójt Gminy Kamienica oraz Zarząd
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kamienicy. (red)
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Podsumowali działania strażackie
W pierwszej połowie stycznia br. na
walnych zebraniach sprawozdawczych
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu
gminy Kamienica dokonały podsumowania za poprzedni rok.

W Kamienicy druhowie OSP spotkali się 6
stycznia, aby podsumować działalność statutową za miniony okres oraz przedstawić plan
na rok bieżący. Wśród zaproszonych gości byli
obecni m.in.: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej - Janusz

Kurzeja, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej - dh Kazimierz Czyrnek, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Limanowej - st. kpt. Marcin
Kulig, prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Kamienicy - Adam Opyd,
przedstawiciele samorządu gminy Kamienica:
wójt - dr Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy - Eugeniusz Rutka; radni: Elżbieta Citak, Stefan Kuchnia, Piotr Kaliciński
i Hilary, Mateusz Majewski oraz sołtys Jan
Kulig. (red)
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Nowy samochód i zestawy ratownictwa
dla OSP

6 stycznia 2018 r. w Zasadnem nastąpiło
przekazanie samochodu terenowego marki
MITSUBISHI L 200 na potrzeby OSP Zasadne. Natomiast OSP Kamienica i OSP Zalesie
otrzymały 2 zestawy ratownictwa medycznego PSP R1. Klucze od samochodu i zestawy ratownictwa medycznego przekazał
prezesom poszczególnych jednostek OSP
- Poseł na Sejm RP Edward Siarka.
Zakup samochodu oraz zestawów ratownictwa medycznego został dofinansowany w 99% ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wartość dofinansowania wyniosła 157 836,22 zł.
W spotkaniu uroczystego przekazania elementów wyposażenia jednostek OSP uczestniczyli m.in.: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej - Janusz Kurzeja, Wiceprezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Limanowej - dh Kazimierz
Czyrnek, Członek Zarządu Powiatu, a zarazem sołtys
Zasadnego - Agata Zięba, Wójt Gminy Kamienica - dr
Władysław Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Rutka, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kamienicy - Adam Opyd. (red)
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Sesja popularnonaukowa

Informacja
Zakładu Gospodarki
Komunalnej
27 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw
została opublikowana zmiana ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zgodnie z ustawą, wchodzi ona w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj.
od 12 grudnia 2017 roku.

73 lata temu na terenie naszej gminy rozegrała się Bitwa Szczawska. W trakcie starcia, do którego doszło 13
stycznia 1945 r. partyzanci zdołali stawić czoła pięciokrotnie większym siłom wroga i nie dopuścili do zajęcia
przez Niemców magazynów z bronią i wyposażeniem
pochodzącym z zrzutów.
14 stycznia br. w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie odbyła się sesja popularnonaukowa, związana z obchodami
73. rocznicy Bitwy Szczawskiej.
Spotkanie to było nie tylko upamiętnieniem wydarzeń historycznych
sprzed lat, ale i okazją do uwieńczenia kilkuletniej pracy badawczej dra
Dawida Golika z Instytutu Pamięci Narodowej (oddział w Krakowie) oraz
Przemysława Bukowca ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych
1. PSP AK.
Podczas sesji popularnonaukowej zaprezentowane zostało wyposażenie, uzbrojenie i umundurowanie używane podczas walk partyzanckich
w Beskidach i Gorcach.
Gościem honorowym spotkania był jeden z ostatnich żyjących uczestników bitwy - płk Kazimierz Przymusiński ps. „Jastrząb”.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Powiat Limanowski oraz Gmina
Kamienica. (red)

Realizując zapisy nowej ustawy, Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy, zgodnie
z art. 19 ww. ustawy dnia 31 stycznia 2018
r. przekazał do zaopiniowania projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kamienica. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji
Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 26 marca Rada Gminy Kamienica
uchwałą nr XXIX/270.18 zatwierdziła przedmiotowy regulamin oraz przesłała go, celem
dalszego zaopiniowania, organowi regulacyjnemu, tj. dyrektorowi regionalnego zarządu
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nowy regulamin nie wprowadza znaczących zmian
w stosunku do poprzedniego aktu, jednakże
bazując na aktualnych doświadczeniach związanych z obsługą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, doprecyzowano sposób rozliczeń, jak
również zagadnienia związane m. in. z określeniem warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nowym rozwiązaniem, określonym w ustawie jest sposób
postępowania w sprawach spornych - w przypadkach: odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków lub
odcięcia dostawy wody, zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego czy odmowy przyłączenia
do sieci nieruchomości - osobie ubiegającej
się o przedmiotowe przyłączenie na wniosek
strony rozstrzyga organ regulacyjny wskazany w ustawie.
Zgodnie z nową ustawą wnioski o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
zatwierdza dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie.
Na chwilę obecną wnioski są weryfikowane
oraz analizowane pod względem finansowym.
Organ regulacyjny zatwierdza taryfy lub odrzuca wniosek w drodze decyzji, nakładając
jednocześnie obowiązek przedłożenia poprawionego projektu zwiększającego lub obniżającego taryfy.
Jacek Rachwał
Kierownik ZGK w Kamienicy
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WIEŚCI ZE STAROSTWA

Przekazanie umowy
14 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się uroczyste przekazanie umowy gwarantującej przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego i Powiatem Limanowskim dotyczy „Rozbudowy szlaków
wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach: Kamienica, Limanowa, Słopnice i w
mieście Limanowa, wraz z ich połączeniem z trasą główną
VeloDunajec”.
W uroczystym przekazaniu umowy udział wzięli przedstawiciele samorządu województwa: wicemarszałek Stanisław Sorys, przewodnicząca sejmiku Urszula Nowogórska,
członek zarządu Leszek Zegzda oraz radny Stanisław Pasoń.
Obecni również byli przedstawiciele zarządu powiatu: starosta limanowski Jan Puchała, wicestarosta Mieczysław Uryga oraz członkowie zarządu: Agata Zięba, Jan Więcek i Wojciech Włodarczyk, a także partnerzy projektu - burmistrz
miasta Limanowa Władysław Bieda, wójt gminy Słopnice
Adam Sołtys, przedstawiciel gminy Kamienica - sekretarz
Jarosław Augustyniak oraz wójt gminy Limanowa Władysław Pazdan.
Projekt jest realizowany przez Powiat Limanowski w partnerstwie gmin - Limanowa, Kamienica, Słopnice i Miasta
Limanowa.
Ścieżki, które zostaną oddane do użytku do końca sierpnia 2020 r., będą doskonałą propozycją wypoczynku, m.in.
dla rodzin z dziećmi. Zostaną wyposażone w ławki i stoły,
przy których będzie można wypocząć po długich, górskich
wędrówkach. W pobliżu pojawią się też stojaki rowerowe, a
nowe szlaki zostaną włączone do sieci tras rowerowych w
Tylmanowej, które połączą się z trasą VeloDunajec. Inwestycja ta spowoduje, że oprócz długich spacerów wraz z bliskimi, przyjaciółmi będzie można pojechać dalej „na dwóch

kółkach” przez najbardziej malownicze tereny doliny Dunajca, podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na Beskidy, Pieniny czy Tatry.
W ramach projektu powstaną: miejsca postojowe w gminach Kamienica, Limanowa i Słopnice oraz w mieście Limanowa, wyposażone w altany/wiaty, stanowiska dla rowerów,
kosze na śmieci i tablice informacyjne; zaplecze informacyjno - sanitarne (w mieście Limanowa); kładki dla rowerów (w
mieście Limanowa).
Ponadto planowane są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poprzez zakup 20 audioprzewodników do istniejących wypożyczalni na trasach wokół Góry Mogielica. Aby
monitorować ruch turystyczny na powstałych trasach, planowany jest także montaż innowacyjnych pętli do pomiaru
ruchu turystycznego w miejscowościach: Kamienica, Limanowa, Stara Wieś oraz Słopnice.
Całkowita wartość projektu wynosi 6 mln 57 tys. 900,72
zł. Poziom dofinansowania to 3 mln 736 tys. 638,12 zł (65%).
Produkty projektu będą promowane za pośrednictwem map
turystycznych ze szlakami rowerowymi i pieszymi (nakład 5
000 szt.), przewodników turystycznych po nowo utworzonych
i odnowionych szlakach (nakład 5000 szt.), nowoczesnego
portalu www po szlakach, aplikacji turystycznej po szlakach
na system Android i iOS.. (red)

Uczcili pamięć ofiar katastrofy
10 kwietnia br. w Warszawie odbyły się główne obchody VIII Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Do najważniejszych punktów uroczystości należały: odsłonięcie Pomnika Ofiar Tragedii
Smoleńskiej 2010 na placu Piłsudskiego w Warszawie, uroczysta msza św. w intencji ofiar katastrofy, przejście delegacji w marszu pamięci
pod Pałac Prezydencki. .

W obchodach VIII Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
licznie uczestniczyli m.in. przedstawiciele z powiatu limanowskiego, którzy poprzez regionalne akcenty, stroje
i śpiew uczcili pamięć ofiar katastrofy. W wydarzeniu
wzięli udział: poseł Ziemi Limanowskiej Wiesław Janczyk, reprezentanci Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego Agata Zięba, Wojciech Włodarczyk oraz Ewa Filipiak, a także przedstawiciele gminy Kamienica: radni - Elżbieta Citak i Marian Opyd oraz mieszkańcy gminy: Maria Opyd,
Halina Sopata, Anna Opioła, Anna Wąchała, Wojciech Kęska, Teresa Czerwińska, Anna Jagieła, Emilia Kulig, Józef Zięba,
a także kapela w składzie: Wojciech Citak, Szymon Citak i Patryk Cedzidło. (red)
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DLA ROLNIKÓW

KRUS - ważne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Szkolenie
dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany
jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że
nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi
3 300 zł.

Ze względu na to, że dzień 31 maja w bieżącym roku
przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (tj. święto
Bożego Ciała), zgodnie z przepisem art. 57 § 4 Kodeksu
postępowania administracyjnego upływa on następnego
dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
Zatem ostateczny termin na złożenie zaświadczenia albo
oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego
z przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za
rok 2017 przypada w piątek 1 czerwca 2018 r. (red)

Wnioski o dopłaty dla rolników
tylko przez Internet

26 lutego 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamienicy odbyło się szkolenie zorganizowane
przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
oraz Wójta Gminy Kamienica. Wspomagającymi
w tym zadaniu były instytucje działające na rzecz
rolnictwa - Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na spotkaniu omówiono zasady bioasekuracji w gospodarstwie rolnym w związku z zagrożeniami wirusem afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków
oraz warunki uboju gospodarczego bydła, owiec i trzody
chlewnej. Pracownik KRUS przedstawił warunki przyznania wcześniejszej emerytury rolniczej oraz możliwości
skorzystania z rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników. Przedstawiony został również harmonogram planowanych naborów wniosków w 2018 r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
wspierających rozwój gospodarstw rolnych. (red)

Komunikat

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się
o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą
w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja
eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie
internetowej www.arimr.gov.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
służyć będzie pomocą techniczną. Od 15 marca w siedzibach ARiMR dostępne są stanowiska internetowe, przy
których rolnicy mogą z pomocą pracowników skorzystać
z aplikacji eWniosekPlus.
Na dodatek taka sama procedura będzie dotyczyć niektórych programów wsparcia w ramach PROW - w tym
dotacji za zalesienie, programów rolnośrodowiskowych
czy działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, wsparcia dla rolnictwa ekologicznego oraz płatności ONW. Pomocą będą służyć instytucje i organizacje rolnicze. (red)

Urząd Gminy Kamienica informuje, że zgod nie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) zabrania się
wypalania traw i pozostałości roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach i pasach
przydrożnych.

Kto nie przestrzega ww. Ustawy podlega karze aresztu
albo grzywny (art. 131 pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody). Za wypalanie traw grozi kara grzywny do 5000 zł
oraz utrata unijnych dopłat dla rolników. Wypalanie traw
nie przynosi żadnych korzyści. Ziemia się nie użyźnia
tylko wyjaławia. Ogień stwarza realne zagrożenie dla gospodarstw i lasów, niszczy miejsca lęgowe ptaków, zabija
owady i inne zwierzęta oraz cenne gatunki roślin leczniczych i miododajnych. Wpływa to na zmniejszenie plonów
roślin. Z dymem do atmosfery przedostają się duże ilości
dwutlenku węgla i siarki oraz substancji rakotwórczych.
Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw,
łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni
do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.
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Z Życia parafii

Niedziela Palmowa
Tradycyjnie w Niedzielę Palmową
(25 marca br.) wierni naszej gminy
uczcili pamiątkę wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy przyniesionymi do
świątyń różnobarwnymi palmami.

Festiwal w Szczawie
W dniach 20 - 21 stycznia 2018 r. w Szczawie
odbył się XXI Dziecięcy Festiwal Kolędowy
„Kolędować każdy może”. Komisja konkursowa w składzie: s. Katarzyna Ciesielka
(przewodnicząca), Paweł Miśkowicz, Jerzy
Zieliński, Agata Mikołajczyk przesłuchała
106 solistów i 25 duetów.
Laureatami pierwszych miejsc zostali:
Aleksandra Ciapała (soliści), Milena Rucińska i Julita Rucińska (duety) w kategorii

20 Gorczańskie Wieści styczeń – kwiecień 2018

przedszkolnej (od lat 3 do klasy 0); Natalia
Gal i Nikola Kowalik - ex aequo (soliści), Emilia Nalepa i Joanna Wojdyla (duety) w kategorii klas 1-3 SP; Emilia Ryś i Kinga Czyrnek - ex aequo (soliści), Wioletta Gil i Amelia
Nawara (duety) w kategorii klas 4-6 SP; Beata
Sutor (soliści), Julia Jasińska i Patryk Cedzidło
(duety) w kategorii klas 7 SP i klas gimnazjalnych.
Dodatkowo została przyznana nagroda dla
najmłodszego uczestnika festiwalu - Michała
Miśkowicza (3 lata) oraz nagroda Grand Prix
dla Julii Jarząbek.
Po koncercie laureatów odbyła się „Festiwalowa loteria fantowa”. Licznie zgromadzona
publiczność mogła także obejrzeć występ
Orkiestry Dętej im, św. Floriana ze Szczawy.
(red)

Sakrament bierzmowania

Młodzież z Zalesia przyjęła sakrament bierzmowania, którego 5 kwietnia br. w limanowskiej bazylice
udzielił bp Andrzej Jeż.
Na początku mszy św. gospodarz miejsca bierzmowania, ks. Wiesław Piotrowski, witając biskupa, młodzież,
jej rodziców oraz świadków bierzmowania, przypomniał,
jak w ważnym czasie młodzi przyjmują ten sakrament
z racji. przypadającej dla Polski, ale i tego miejsca rocznicy 100-lecie niepodległości i 100. rocznicę poświęcenia kościoła (limanowskiej bazyliki). Do rocznicy tej także
nawiązał w homilii biskup tarnowski Andrzej Jeż, który
m.in. mówił do młodzieży: „Ileż pokoleń Polaków z wielką
odwagą i męstwem walczyło o wolność zgodnie z systemem wartości, przelewając krew. Ileż pokoleń budowało
to, co stało się naszym udziałem dziś i teraz. Zaznaczył
też, że „być może - paradoksalnie - łatwiej było oddawać
życie w powstaniu warszawskim ich młodym rówieśnikom, niż dzisiaj w świecie rozmytych wartości być sobą,
być wiernym świadkiem Chrystusa”. Życzył młodzieży
odwagi i męstwa w budowaniu swojego życia na Chrystusie: Przekonywał: „W całym Piśmie Świętym jest 365 zdań,
gdzie Bóg kieruje do nas słowo „nie bój się”, „nie lękaj”. To
tak jakby na każdy dzień w roku Bóg do nas to słowo kierował. To fascynujące, że Bogu zależy na tym, żebyśmy
się nie lękali, nie bali, żebyśmy byli odważni”. (red)

Zdobyli
wicemistrzostwo
Ksiądz Antoni Król z kamienickiej parafii reprezentował diecezję tarnowską
w Mistrzostwach Polski Księży w Halowej
Piłce Nożnej, zdobywając z drużyną wicemistrzostwo Polski.
W dniach 13-14 kwietnia br. w Białej Podlaskiej
rozegrane zostały XIV Mistrzostwa Polski Księży
w Halowej Piłce Nożnej. Wzięło w nich udział 20
zespołów z całego kraju, reprezentujących swoje
archidiecezje i diecezje. Mistrzem Polski na rok
2018 została drużyna z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Wicemistrzostwo wywalczyli księża
z diecezji tarnowskiej, a na trzecim miejscu uplasowali się kapłani z archidiecezji gdańskiej.
W drużynie kapłanów z diecezji tarnowskiej
zagrali: ks. Paweł Skraba - kapitan, ks. Antoni
Król (parafia Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamienicy),
ks. Maciej Igielski, ks. Leszek Grębski, ks. Paweł
Bogaczyk, ks. Marcin Górski, ks. Piotr Cichoń, ks.
Piotr Burdacki, ks. Rafał Żelazny, ks. Rafał Dziedziak, ks. Adam Bezak i ks. Paweł Zawiślan. (red)

Plenerowa Droga Krzyżowa
w Szczawie
23 marca 2018 r. odbyła się w Szczawie plenerowa Droga Krzyżowa. Tłumnie zgromadzeni jej uczestnicy przemierzyli drogę
od kościoła parafialnego do wzniesienia
w osiedlu Kuźle. Rozważania poszczególnych stacji, modlitwa i śpiew wpłynęły na
atmosferę skupienia i zamyślenia wśród
pątników, a w niesienie krzyża zaangażowani byli przedstawiciele całej wspólnoty
parafialnej. (red)
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Oferta rozmaitości
Bogatą ofertę atrakcyjnych programów przygotowały świetlice środowiskowe na czas
ferii zimowych (12 - 25 lutego). Na terenie naszej gminy odbywały się zajęcia, mające
na celu wypełnienie dzieciom i młodzieży czasu wolnego. Wolni od szkoły uczniowie
mieli okazję się integrować, a przede wszystkim dobrze bawić i … uczyć.

Spotkanie z myśliwym

Turniej - Zbludza

Teatrzyk
Spotkania cykliczne

Można było uczestniczyć w tradycyjnych grach świetlicowych, takich
jak np. gry planszowe, zabawa z piłką,
czy wziąć udział w nowych zajęciach
zorganizowanych. Jedną z form, która
w dużym stopniu przyciągnęła do placówek liczne grono zainteresowanych,
były zajęcia plastyczne. Zdolności i talent, jakimi wykazują się dzieci, miały przełożenie w pracach wykonanych
przez nie same. Wyniki zaangażowania można podziwiać w świetlicach.
Zajęcia sportowe, wyjazdy na salę
gimnastyczną, turniej piłki nożnej to
następna z form proponowanych przez
Świetlice. Wszyscy doskonale bawili
się podczas zajęć. Zdrowy tryb życia,

ruch i rywalizacja z pewnością korzystnie na nich wpłynęły.
Kolejną formą zorganizowania czasu wolnego były kółka gitarowe, które największym zainteresowaniem
cieszyły się w Szczawie. Oprócz zajęć muzycznych dzieci miały możliwość uczestniczenia w warsztatach
bibułkarskich prowadzonych przez
panie z Klubu Seniora w Kamienicy.
Uczestnicy takich spotkań uczyli się
wykonywania kwiatów z bibuły oraz
krepiny. Na zakończenie ferii w tejże
świetlicy dzieci robiły sałatkę owocową. Ta forma spędzenie wspólnie wolnego czasu przypadła dzieciakom bardzo, gdyż mogły później skosztować
tego, co same przyrządziły.
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Pierwszy tydzień ferii uwieńczyło
Karaoke zorganizowane w Gminnym
Ośrodku Kultury, podczas tej zabawy
każdy miał okazję pośpiewania do mikrofonu z towarzyszeniem profesjonalnych podkładów muzycznych.
Rozegrano turniej o Puchar Wójta

20 lutego w Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy rozegrany został V
Międzyświetlicowy Turniej Warcabowy o Puchar Wójta Gminy Kamienica.
W tym roku najlepszymi w poszczególnych kategoriach zostali: Jan Rusnak w kategorii klas 1-3 SP, Justyna
Hyrc w kategorii klas 4-6 SP, Daniel
Czech w kategorii klas 7 SP i klas
gimnazjalnych.

Nowości
wydawnicze

Turniej warcabowy

Rozgrywki sędziowali: Hilary Majewski, Stanisław Poręba i Bartosz
Bednarczyk.

Sportowa rywalizacja

21 lutego Gminny Ośrodek Kultury
w Kamienicy zaprosił najmłodszych
mieszkańców naszej gminy na przedstawienie teatralne pt. PINOKIO.
Pinokio to znana i lubiana przez
dzieci bajka o drewnianym pajacu, który zostaje wystrugany z drewna przez
ubogiego gospodarza Dżepetto. Zaczyna odczuwać ludzkie emocje, a także
musi stanąć przed wieloma wyborami. Za dobre otrzymuje nagrody, a za
złe ponosi konsekwencję. Największą
z nich jest wydłużający się nos, który
z każdym kolejnym kłamstwem staje
się coraz większy.
Poza wykreowanym na scenie światem, który niósł pouczenie w spektaklu można było usłyszeć także autorskie utwory zaśpiewane na żywo oraz
zmieniającą się, unikalną scenografię.

24 lutego (sobota) w hali sportowej
przy Zespole Szkoły i Przedszkola
w Zbludzy odbył się Międzyświetlicowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców,
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy i Świetlicę Środowiskową w Zbludzy. Turniej rozegrano w kategorii klas szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych.
W pierwszej z nich zwyciężyła drużyna reprezentująca Zalesie. Drugie
miejsce zajął zespół ze Zbludzy, a na
trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Kamienicy.
W kategorii klas gimnazjalnych
zwyciężyła ekipa ze Zbludzy, wyprzedzając drużynę z Zalesia. Trzecie
miejsce zajął zespół z Zasadnego.
To tylko niektóre z atrakcji, w jakich
uczestniczyli młodzi mieszkańcy naszej gminy podczas tegorocznych ferii zimowych. O popularności spotkań
świetlicowych świadczy wysoka frekwencja ich uczestników.

Przyjemne z pożytecznym

Zajęcia w toku

Teatrzyk dla najmłodszych

23 lutego (w piątek) dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej
w Kamienicy spotkały się z myśliwym
z Koła Łowieckiego GORCE.
Spotkanie z myśliwym - Januszem
Chlipałą połączono z wyjściem w góry,
gdzie uczestnicy mogli zobaczyć myśliwską ambonę oraz paśnik dla saren i innych zwierząt leśnych. Pan Janusz w absorbujący sposób zobrazował
dzieciom zwierzęta leśne i sposoby
ich dokarmiania. Opowiedział także
o zwyczajach myśliwych i ich obowiązkach wobec przyrody.

Świetlice Środowiskowe zapraszają
wszystkich do uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych, które trwają
przez cały rok. Są to przede wszystkim zajęcia plastyczne, muzyczno –
wokalne, kółko gitarowe. Szczegółowy plan – oferta z harmonogramem
znajduje się w poszczególnych placówkach. Prowadzący je są otwarci
na sugestie mieszkańców dotyczące
rodzaju i formy zajęć oraz na zaangażowanie w zycie świetlic również dorosłych – w tym rodziców oraz opiekunów dzieci. (red)

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy zrealizował ze środków
finansowych Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa, zadanie w ramach wieloletniego
programu „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet
1 „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych”.
Gminna Biblioteka Publiczna w
Kamienicy i jej filie w Szczawie
oraz w Zbludzy powiększyły zbiory o nowości z literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz
wydawnictwa popularnonaukowe.
Zadanie to możliwe było dzięki
otrzymanej dotacji programowej
w kwocie 5 710, 00 zł.

Sprawdzisz
w Internecie
Gminna Biblioteka Publiczna informuje mieszkańców, że zbiory
biblioteczne bibliotek w Kamienicy, Zbludzy i Szczawie można
sprawdzić, wchodząc na stronę
portalu e -usług bibliotecznych
pod adresem www.w.bibliotece.pl
Dzięki temu rozwiązaniu w prosty i dostępny sposób można
sprawdzić, czy dana książka znajduje się w księgozbiorze.
Jak to zrobić: w wyszukiwarce internetowej wpisujemy http://kamienica-gbp.sowa.pl i zostajemy
przeniesieni do katalogu zbiorów,
gdzie sprawdzamy dostępność różnych pozycji literatury krajowej i
zagranicznej. (red)
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Przegląd kolęd

14 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy już po raz dwudziesty
piąty odbył się (jubileuszowy) Przegląd Zespołów Kolędniczych
Gminy Kamienica.
Grupa Kolędnicza Z GWIAZDĄ z Zasadnego, a drugie
miejsce przyznano dla Grupy Kolędniczej HERODY z Zalesia. W kategorii grup dorosłych dwa ex aequo pierwsze
miejsca zajęły Grupa Kolędnicza HERODY z Kamienicy i
Grupa Kolędnicza BETLA ze Szczawy.
Kolejny sukces

K

onkursową prezentację grup kolędniczych poprzedziło uhonorowanie osób, które przyczyniły się do
trwania pięknego zwyczaju kolędowania w kamienickiej gminie. Podziękowania za wieloletnią działalność
w kultywowaniu ludowej tradycji kolędowania i jej upowszechnianie otrzymali: Maria i Mieczysław Franczykowie,
Danuta Słowik, Stanisława Wójciak, Józef Rusnak i Andrzej
Kurnyta. Natomiast Tytuł Honorowego Gazdy Gminy Kamienicy otrzymał Benedykt Kafel - główny specjalista ds.
folkloru z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu (od kilkudziesięciu lat juror różnego rodzaju
festiwali i przeglądów gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich).
Podczas tegorocznej jubileuszowej edycji gminnego kolędowania zaprezentowało się 7 grup - 3 dziecięce, 2 młodzieżowe oraz 2 dorosłe. W kategorii grup dziecięcych
pierwsze miejsce komisja przyznała dla Grupy Kolędniczej PASTUSZKI z Zasadnego. Dwa równorzędne drugie
miejsca otrzymały: Grupa Kolędnicza PASTUSZKI z Kamienicy Dolnej i Grupa Kolędnicza PASTUSZKI z Zalesia.
W kategorii grup młodzieżowych pierwsze miejsce zdobyła
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Sukcesem zakończył się występ kolędników z Zasadnego
podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu, którzy zajęli
pierwsze i drugie miejsce w reprezentowanych kategoriach.
Już po raz dwudziesty pierwszy na podegrodzkiej scenie
spotkali się uczestnicy PASTUSZKOWEGO KOLĘDOWANIA - Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych. Tegoroczna edycja konkursu
odbyła się w dniach 27-28 stycznia.
Prezentacje zasadniańskich grup zostały wysoko ocenione przez Komisję Artystyczną, która postanowiła przyznać
I miejsce dla Dziecięcej Grupy Kolędniczej PASTUSZKI oraz II miejsce dla Młodzieżowej Grupy Kolędniczej
Z GWIAZDĄ. (red)

Gorczańskie bajanie
20 marca 2018 r. Szkoła Podstawowa w Zasadnem gościła dziesięciu młodych
gawędziarzy na VIII Gminnym Konkursie Gawędziarskim „Gorczańskie bajanie”.
Pomysłodawca konkursu - Szkoła
Podstawowa w Zasadnem wespół z kamienickim oddziałem Związku Podhalan oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Kamienicy zaprosiła uczniów szkól
podstawowych na VIII już edycję gawędzenia. Tym razem młodzi gawędziarze przenieśli słuchaczy w niezwykły, dawny świat wierzeń, zwyczajów
i tradycji górali łącko-kamienickich.
Ich wspaniałe opowieści oceniała komisja w składzie: dr Artur Czesak – dialektolog, językoznawca, Irena Hyrc – skarbnik oddziału Związku

Podhalan w Kamienicy, Elżbieta Citak – sekretarz oddziału Związku Podhalan w Kamienicy. Jury, doceniając
wkład wszystkich młodych gawędziarzy, postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: I miejsce:
Artur Chlipała – Szkoła Podstawowa
nr 1 w Kamienicy, Izabela Gierczyk
– Szkoła Podstawowa w Zasadnem.
II miejsce: Marcin Franczyk – Szkoła
Podstawowa w Zalesiu, Karolina Gromala – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy. III miejsce: Mateusz Cepielik – Szkoła Podstawowa w Zasadnem,

Łucja Wojtas – Szkoła Podstawowa nr
2 w Kamienicy. Wyróżnienia: Aleksandra Faltyn – Szkoła Podstawowa nr 1
w Kamienicy, Szymon Faron – Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Agnieszka
Franczyk – Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Jakub Groń – Szkoła Podstawowa
w Zasadnem.
Ponadto podczas tej edycji konkursu została przyznana nagroda specjalna Prezesa i Zarządu oddziału Związku Podhalan w Kamienicy dla Artura
Chlipały za swobodę wypowiedzi, naturalność i wspaniałą gwarę. (B.G.)
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Komionickie śpiywki, komionickie gronie

15
kwietnia br. odbył
się IV Gminny
Przegląd
Pieśni
Regionalnej
„Komionickie
śpiywki, komionickie gronie”, zorganizowany
przez
Gminny
Ośrodek Kultury w Kamienicy.
W przeglądzie wzięło udział ponad
70 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 z Krakowa.
Laureatami przeglądu w poszczególnych kategoriach zostali:
ŚPIEWAK LUDOWY

kategoria I (dzieci od 7 - 13 lat)
I miejsce: Patrycja Wilk, Karolina
Franczyk, Łucja Wojtas, Hubert Citak;
II m.: Jan Syjud, Malwina Adamczyk; III
m.: Gabriela Chlipała, Barbara Chęcińska, Sebastian Gromala. Wyróżnienie:
Julia Kurzeja, Angelika Kwiatkowska,
Konrad Wiatr
INSTRUMENTALISTA LUDOWY
kategoria I (dzieci od 7 - 13 lat)
I m.: Łucja Wojtas, Martyna Faltyn; II
m.: Magdalena Majewska, Kacper Dudzik, Nikola Kandefer; III miejsce: Liliana Faltyn, Emilia Nowak.
INSTRUMENTALISTA LUDOWY
kategoria II (młodzież od 14 - 17 lat)
I m.: Albert Wąchała.
GRUPA ŚPIEWACZA
kategoria I (dzieci od 7 – 13 lat)
Nagroda główna - Grand Prix: Dziewczęca Grupa Śpiewacza z Zespołu Regionalnego Zasadnioki z Zasadnego;
I m.: Dziewczęca Grupa Śpiewacza ze
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Sz ko ł y Po d st awowej nr 2 w Kamienicy i Chłopięca Grupa Śpiewacza
z Zespołu Regionalnego Zasadnioki z Zasadnego; II m.:
Dziewczęca Grupa Śpiewacza z Zespołu
Regionalnego Młode Gorce z Kamienicy; III m.: Chłopięca Grupa Śpiewacza ze
Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy.
GRUPA ŚPIEWACZA
kategoria II (młodzież od 14 - 17 lat)
I miejsca nie przyznano. II m.: Dziewczęca Grupa Śpiewacza z Zespołu Regionalnego Zasadnioki z Zasadnego.
MUZYKA
kategoria I (dzieci od 7 - 13 lat)
I m.: Kapela z Zespołu Regionalnego
Młode Gorce z Kamienicy.
Komisja Artystyczna wyraziła uznanie dla wszystkich uczestników przeglądu, którzy podejmują trud poznawania
i kontynuowania tradycji swojej ojcowizny - gminy Kamienica. (red)
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Gminne konkursy plastyczne
Wręczenie
nagród
5 lutego 2018 r.
w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kamienicy
odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród
laureatom Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego. Nagrodzono łącznie 66 prac.

Wyłoniono laureatów konkursu wielkanocnego

W

marcu br. wyłoniono laureatów Gminnego Konkursu
Wielkanocnego organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury
w Kamienicy.
W konkursie wzięło udział 127
uczniów, których prace oceniali: Elżbieta Citak (pracownik GOK) - przewodnicząca komisji, Wiktoria Duda
(emerytowany nauczyciel), Maria
Franczyk (emerytowany nauczyciel),
Maria Winkiewicz (pracownik GOK
- bibliotekarz).
Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
KATEGORIA: Grupy przedszkolne i klasy „0” –„ Pisanka Wielkanocna”
I miejsce: Maksymilian Kulig - Zespół
Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Gabriela Siekierczak - Świetlica Środowiskowa w Kamienicy, Amelia Gromala Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy,
Karol Woźniak - Samorządowe Przedszkole w Kamienicy.
II miejsce: Emilia Kyrcz - Zespół
Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Eryk
Faron - Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Kamil Rusnak - Szkoła
Podstawowa nr 2 w Kamienicy, Anna
Rusnak - Szkoła Podstawowa nr 2
w Szczawie.
III miejsce: Dawid Siekierczak - Samorządowe Przedszkole w Kamienicy,
Konrad Opyd - Zespól Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Maja Widuch - Samorządowe Przedszkole w Kamienicy,
Lena Widuch – Samorządowe Przedszkole w Kamienicy.
Wyróżnienia: Milena Morzywołek –
Zespól Szkoły i Przedszkole w Zbludzy,
Aneta Opyd - Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Paulina Piaskowy

- Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Filip
Kurzeja - Szkoła Podstawowa w Zasadnem, Magdalena Pawlik – Świetlica Środowiskowa w Szczawie, Miłosz
Morzywołek - Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Martyna Rusnarczyk
- Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Radosław Podgórni – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy, Krzysztof
Florek - Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
Michalina Wierzycka – Szkoła Podstawowa w Zalesiu
KATEGORIA: Klasy I – III Szkoła
Podstawowa – „Pisanka Wielkanocna”
I miejsce: Magdalena Marcisz - Szkoła Podstawowa w Zasadnem, Amadeusz
Gromala - Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Aleksandra Owsianka Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy,
Ewelina Rusnak - Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kamienicy, Karolina Wierzycka – Świetlica Środowiskowa w Zalesiu.
II miejsce: Martyna Kalicińska Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie,
Małgorzata Zasadnia - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie, Anna Rusnarczyk - Szkoła Podstawowa w Zasadnem,
Martyna Kurzeja - Szkoła Podstawowa
w Zasadnem.
III miejsce: Antonina Bulanda - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie, Mateusz Bieniek - Szkoła Podstawowa nr 2
w Kamienicy, Gabriela Wysopal - Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie, Natalia Bulanda - Szkoła Podstawowa nr
2 w Kamienicy, Martyna MikołajczykSzkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy
Wyróżnienia: Martyna Opyd - Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie, Bartłomiej Wąchała - Świetlica Środowiskowa w Zalesiu, Natalia Mikołajczyk
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy,
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Piotr Franczyk - Szkoła Podstawowa w
Zasadnem, Agata Wierzycka - Zespół
Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Sebastian Duda - Szkoła i Podstawowa
w Zasadnem, Sylwia Syjud - Świetlica Środowiskowa w Zasadnem, Weronika Kaim - Szkoła Podstawowa nr 1
w Szczawie, Wiktoria Kurzeja - Świetlica Środowiskowa w Zasadnem, Agata Sopata - Zespół Szkoły i Przedszkola
w Zbludzy.
KATEGORIA: Klasy IV – VII Szkoła Podstawowa i klasy gimnazjalne „Palma Wielkanocna”
I miejsce: Justyna Kurzeja - Szkoła
Podstawowa w Zalesiu, Weronika Jawor
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy, Tomasz Sopata - Szkoła Podstawowa w Zasadnem, Wiktoria Owsianka Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy.
II miejsce: Dorota Rusnak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie, Karolina Gromala - Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kamienicy, Katarzyna Cedzidło - Świetlica Środowiskowa w Zalesiu, Anna Sopata – Szkoła Podstawowa
w Zasadnem.
III miejsce: Kacper Franczyk - Szkoła
Podstawowa w Zasadnem, Hubert Opyd
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie,
Karolina Franczyk - Świetlica Środowiskowa w Zbludzy, Kacper Dudzik Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy.
Wyróżnienia: Anna Korus - Szkoła
Podstawowa nr 1w Kamienicy, Agnieszka Faron - Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Katarzyna Rusnak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie, Kamil Sopata
- Szkoła Podstawowa w Zasadnem, Witold Bieniek - Szkoła Podstawowa nr
1 w Kamienicy, Klaudia Jurkowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie.

Nagrodzeni
w konkursie heligonistów

Dzień Babci i Dziadka w świetlicy

17 marca br. w Mordarce odbył się 1. Konkurs
Heligonistów Województwa Małopolskiego zorganizowany przez Małopolskie Centrum Kultury
SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Zespół Regionalny
SPOD KICEK z Mordarki.
Komisja Artystyczna oceniła 38 prezentacji konkursowych, których wykonawcy pochodzili z siedmiu powiatów
województwa małopolskiego. W konkursie indywidualnym
udział wzięli przedstawiciele naszej gminy - Tadeusz Citak w kategorii dorosłych oraz Wojciech Citak w kategorii
młodzieżowej. Komisja, bacznie śledząca regionalne motywy, przyznała kamienickim grajkom trzecie miejsca w reprezentowanych przez nich kategoriach. (S.F.)

Uroczystość Dnia Babci i Dziadka to okazja, by
w szczególny sposób podziękować za wspólne chwile i trud, jaki dziadkowie wkładają w opiekę i wychowanie swoich wnuków.

25 stycznia 2018 r. w Świetlicy Środowiskowej w Zbludzy
zorganizowano Dzień Babci i Dziadka. Gospodarze uroczystości – dzieci (uczestnicy zajęć świetlicowych) przygotowały podziękowania i życzenia dla babć oraz
dziadków, wręczając seniorom oraz gościom zaproszonym bukiety kwiatów wykonane podczas zajęć
plastycznych.
Wspomnienia lat dziecinnych obudziła w sercach
seniorów inscenizacja „Jak to downi bywało przy pasioniu Gosek”, wystawiona przez dzieci uczestniczące w zajęciach folklorystycznych, prowadzonych przez
Elżbietę Citak. (red)

Zwieńczenie półrocza

2 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy uczniowie Ogniska Muzycznego - dzieci
i młodzież kształcąca się przy tutejszym ośrodku - dali koncert, który był zwieńczeniem kolejnego
etapu muzycznej edukacji.
Na scenie gościnnie wystąpiły również zespoły: klarnetowy oraz puzonowy ze Szkoły Muzycznej I Stopnia
z Łącka. Młodzi muzycy zaprezentowali szereg wyjątkowych utworów muzycznych, które zostały nagrodzone gromkimi brawami publiczności. (red)
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W gronie twórców
Maria Kurnyta pochodzi z Tylmanowej. Od
roku 1981 mieszka w Kamienicy. Z zawodu jest
kucharzem. Pracuje jako gospodyni na plebani
w Kamienicy. Ma troje dzieci i dwie wnuczki. Jej
twórczość to przede wszystkim szydełkowanie,
szycie, wyszywanie, haftowanie, bibułkarstwo.
Wyplata również koszyki i robi zwierzęta z wikliny. Pasja ta jest dla niej dużym relaksem, wyciszeniem oraz oderwaniem się od codziennych
spraw, jak również wielką przyjemnością.
Wyszywa tradycyjne gorsety, gurmany i katanki. Umiejętności tych nauczyła się od swojej
chrzestnej - Ludwiki, która była dla niej jak matka
(swoją matkę straciła, gdy miała siedem lat). Ma
wielkie zamiłowanie do kultury ludowej; lubi śpiewać na góralską nutę, chętnie ubiera się w strój
regionalny. Kulturę tę wpaja swoim wnuczkom
- uczy ich śpiewu góralskiego, gwary oraz ubiera
je w stroje regionalne. Jest aktywną członkinią
Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Dolnej.
Chętnie udziela się w pracy społecznej, np. przy
szyciu rekwizytów dla grupy folklorystycznej
działającej w świetlicach Gminnego Osrodka
Kultury w Kamienicy. Swoje prace prezentowała
w Izbie Regionalnej podczas Dni Gorczańskich oraz na stoiskach Koła Gospodyń w czasie różnych imprez. Chętnie
obdarowuje swoimi pracami znajomych i rodzinę.

Więcej niż relaks

Józefa Wierzycka urodziła się w 1953 r. w Zalesiu. Z wykształcenia jest pielęgniarką. Pracowała
w Szpitalu Uniwersyteckim w Prokocimiu, a później
w Włodzisławiu Śląskim. Po przejściu na emeryturę
powróciła do Zalesia. Pani Józefa jest członkinią
Stowarzyszenia Seniorów w Kamienicy. Jej pasja
to szydełkowanie, robótki na drutach, bibułkarstwo.
Zajmuje się też nieco nowocześniejszymi technikami
, tj. np. karczochem i decoupagem. Zamiłowanie do
twórczości przejęła najprawdopodobniej od ojca,
który posiadał wiele zdolności - szył, robił na drutach
i robił meble. Twórczyni wszystkie prace wykonuje
hobbistycznie, dla swojej przyjemności i wypełnienia
wolnego czasu. Swoje umiejętności przekazuje dzieciom, młodzieży i dorosłym podczas różnych spotkań organizowanych np. w Świetlicy Środowiskowej
w Zalesiu czy na warsztatach Stowarzyszeń (Razem
dla Regionu w Limanowej, Stowarzyszenie Klubu
Seniora w Kamienicy) i w szkołach. Swoje prace artystyczne prezentowała w Izbie Regionalnej podczas
Dni Gorczańskich, dożynek w Zalesiu, w Pijalni Wód
Mineralnych w Szczawie, na Djecezjalnym Święcie
Rodziny w Starym Sączu, w siedzibie Informacji
Turystycznej w Limanowej oraz w Stowarzyszeniu
Razem dla Regionu. Swoje dzieła chętnie przekazuje
na cele charytatywne, np. podczas Festynu Parafialnego w Kamienicy oraz podczas Dnia Sportu w Zalesiu. Jest otwarta na pracę zespołową – wymianę
doświadczeń i ciągłe doskonalenie oraz nabywanie
nowych umiejętności. Obecnie prace artystki można
oglądać w siedzibie Stowarzyszenia Klubu Seniora
w Kamienicy. (E.C.)
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Nie tylko dla przyjemności

RÓŻNE

Zalesie, 05. 04. 2018 r.

List otwarty
My, mieszkańcy osiedla Wierzyka, wyrażamy kategoryczny sprzeciw w związku z planowaną budową wieży
telefonii komórkowej PLAY Nr LIM7010A na działce 599.
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sprzeciwiają się również mieszkańcy sąsiednich osiedli. Listę
sprzeciwiających się budowli podpisało około 90 osób.
Bliska lokalizacja wieży o wysokości 50 m w stosunku do zabudowań mieszkańców (do najbliższego domu
odległość wynosi ok. 50 m) budzi nasze zaniepokojenie ze względu na emisję szkodliwych promieni elekromagnetycznych, które to mogą mieć negatywny
wpływ na zdrowie mieszkańców. Każdy obywatel ma
konstytucyjne prawo do ochrony życia i zdrowia. Pytanie rodzi również zasadność budowy tej konstrukcji
akurat w tym miejscu. Nie jest to obiekt użyteczności
publicznej. Przez działkę, na której ma być wykonana budowla przebiegają linie doprowadzające wodę
do zbiorników, znajdujących się w sąsiedztwie działki 599 z których to zaopatrywane są okoliczne domy.
Prace wykonywane przy budowie takiej wieży mogą
pozbawić nas i nasze gospodarstwa dostępu do wody.
Nadmienić należy również iż obszar ten w całości jest
terenem osuwiskowym. Obciążenie stoku przez taką
konstrukcję może zwiększyć możliwość osunięć, które się już wcześniej zdarzały przy obfitych opadach.
Niepokój budzi również zwiększające się zagrożenie

piorunowe spowodowane wybudowaniem tak wysokiej, stalowej konstrukcji. Stok ten jest nachylony do
strony południowej, co powoduje latem przesychanie
roślinności. W połączeniu z zagrożeniem piorunowym
może powodować pożary. Ze względu na brak osłonięcia terenu występujące bardzo często silne wiatry
powodować mogą buczenie, wycie czyli bardzo uciążliwy hałas ze względu na kratową konstrukcję wieży.
Kolejnym argumentem jest znaczne obniżenie wartości krajobrazowej miejsca budowy. Obiekt budowlany
o takich parametrach stanowi element dysharmonijny
dla miejscowego krajobrazu. W efekcie obniża to walory turystyczne i mieszkalne całej miejscowości. Ma
to również wpływ na znaczny spadek wartości działek
w pobliżu masztu, które są działkami budowlano - rekreacyjnymi. Pragniemy również nadmienić iż mapy
projektowe nie zostały wykonane w sposób poprawny. Na mapie została wyrysowana droga do działki
599, w rzeczywistości nieistniejąca, biegnąca w skarpie. Natomiast drogi istniejące są drogami prywatnymi właścicieli działek. Oprócz tych nieprawidłowości
nasze zdumienie budzi również sposób poinformowania zainteresowanych tematem planowanej budowli.
Zawiadomienia przychodzą jednocześnie z decyzjami.
Wobec zaistniałej sytuacji, tą drogą zwracamy się
do zwolenników i decydentów ww. inwestycji, prosząc jednych o odstąpienie od dzierżawy gruntu,
a drugich - o odstąpienie od budowy wieży telefonii
komórkowej w planowanej przestrzeni.
Mieszkańcy osiedla Wierzyka, Zalesie

Z kroniki policyjnej
2 lutego 2018 r. - w Szczawie doszło do zderzenia dwóch samochodów na drodze wojewódzkiej nr 968. Zderzyły się ze sobą Volkswagen
Transporter i samochód osobowy Fiat Bravo. Pierwszy z pojazdów
w następstwie uderzenia wypadł z jezdni i wjechał do przydrożnego
rowu, zatrzymując się na boku. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba.
24 lutego 2018 r. - w Kamienicy kierowca Alfy Romeo, by uniknąć
zderzenia z samochodem, który wymusił mu pierwszeństwo, stracił
panowanie nad pojazdem i dachował. W tym samym dniu w Kamienicy doszło do innego zdarzenia drogowego. 55-letni kierujący pojazdem marki Toyota najechał na tył
poprzedzającego go pojazdu marki Opel Astra.
6 marca 2018 r. - w Kamienicy 68-letni kierujący pojazdem marki Nissan Micra podczas cofania, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu pojazdem marki Alfa Romeo, który próbując go ominąć, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego wywrócenia. Na miejsce przybyły
służby ratunkowe. Działania zastępów straży pożarnej (zastęp OSP Kamienica oraz JRG Limanowa) polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz neutralizacji płynów eksploatacyjnych. Kierujący byli
trzeźwi, a w zdarzeniu na szczęście nikt nie doznał obrażeń.
3 kwietnia 2018 r. - w Kamienicy doszło do zdarzenia drogowego, w którym dwa pojazdy najechały na
leżącego na jezdni mężczyznę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 18-letni kierujący pojazdem marki Audi
A4 jadąc drogą wojewódzką nr 968 w kierunku miejscowości Szczawa, po pokonaniu łuku drogi w lewo
najechał na leżącego na jezdni mężczyznę, po czym do podobnego zdarzenia doszło z udziałem drugiego
pojazdu marki V W Passat, kierowanym przez 34-letnią kobietę, która jechała bezpośrednio za pojazdem
marki Audi A4. Kierujący byli trzeźwi. Leżący na jezdni 51-letni mężczyzna z obrażeniami dolnych kończyn został zabrany do szpitala. Miał 2,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Czynności w tej
sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Limanowej. (źródło: limanowa.in)
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Stowarzyszenie Seniorów
w kalendarzu działań

S potkania z seniorami to nie
tylko zapełnienie wolnego czasu, nawiązanie kontaktu z drugim człowiekiem, ale również
samorealizacja w określonych
działaniach i nabywanie nowych
doświadczeń.

Początek 2018 roku był dla seniorów zrzeszonych w ww. Stowarzyszeniu okresem wzmożonej, różnorodnej
działalności. Zorganizowane zostały spotkania, wynikające z „Planu

imprez i uroczystości" oraz z bieżących potrzeb.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka
w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie z przedstawicielkami firmy kosmetycznej Souvre Internationale. Seniorki zapoznały się
z właściwościami preparatów i kosmetyków kolagenowych, mających pozytywny wpływ na zdrowie i urodę.
Mogły również skorzystać z zabiegów
kosmetycznych twarzy, dłoni i włosów. Miłym akcentem spotkania było
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otrzymanie drobnych upominków od
firmy.
Seniorki rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania artystyczno-manualne (szydełkowanie, robótki
ręczne, bibułkarstwo), nie zapominając o kultywowaniu tradycji i regionalizmu, który jest jednym z priorytetów działalności Stowarzyszenia.
W okresie przedświątecznym wykonały ozdoby wielkanocne, które
można było nabyć podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet w siedzibie
GOK.
Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz środowiska lokalnego. Jest to m. in. kontynuacja współpracy międzypokoleniowej seniorów
z placówkami oświatowymi naszej
gminy. W styczniu na zaproszenie
dyrekcji Szkół Podstawowych w Zalesiu i w Zasadnem grupa artystyczna Stowarzyszenia wystąpiła z krótkim montażem słowno-muzycznym,
uświetniając szkolne uroczystości
zorganizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka. Występ seniorów został bardzo ciepło przyjęty przez
publiczność.

13 - 14 marca Maria Duda, Krystyna Faron i Michalina Rucińska na zaproszenie nauczycieli z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy pomagały dzieciom z klas 0-III w wykonywaniu palm
wielkanocnych.
14 marca panie Janina Kajzar, Krystyna Michalewska i Józefa Wierzycka pomagały uczniom klasy II Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie wykonać pisanki wielkanocne. Seniorki poświęciły
swój czas, aby przekazać młodemu pokoleniu swoje umiejętności w zdobieniu i wykonaniu wielkanocnych ozdób. Dzieci z wielką pasją i zaangażowaniem tworzyły swoje prace. Wspólne działanie
przyniosło wiele radości i pożytku wszystkim
uczestnikom międzypokoleniowego i przedświątecznego spotkania.
15 marca Zofia Kuchnia, Eugenia Bieniek i Maria Kyrcz przeprowadziły lekcję historii w klasach
I-III w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamienicy. Temat zajęć: „Jak to dawniej bywało" miał na celu
przybliżyć dzieciom dzieje Kamienicy oraz zapoznać z lokalnymi legendami. Seniorki w ciekawy
i interesujący sposób przekazały wiedzę na temat
początków założenia naszej miejscowości. Opowiedziały o osobach, które wniosły znaczący wpływ
w rozwój całej gminy. Zapoznały uczniów z legendami związanymi z życiem ludzi w Dolnej Kamienicy. W związku ze 100-leciem Odzyskania przez
Polskę Niepodległości spotkanie zakończyło się akcentem patriotycznym i wspólną recytacją wierszy.
Seniorzy, mając na uwadze, że działania zdrowotne są ważnym aspektem życia ludzi starszych,
korzystają z comiesięcznych wyjazdów na baseny
termalne. A od kwietnia wznowiono cotygodniowe,
ogólnorozwojowe zajęcia fitness prowadzone pod
okiem instruktora. (red)

styczeń – kwiecień 2018 Gorczańskie Wieści 33

RÓŻNE

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie

Finalista konkursu informatycznego

Tomasz Węglarz, uczeń klasy III oddziału gimnazjalnego w Szczawie, uczestniczył w etapie
wojewódzkim konkursu informatycznego dla
uczniów klas gimnazjalnych „Od algorytmu
do programu”.
Misterium Męki Pańskiej

Gospodarzami tegorocznej akademii z okazji
Świąt Wielkanocnych w Szkole Podstawowej
nr 1 w Szczawie była klasa IVB wraz z wychowawcą panią Dominiką Golińską. Akademia
odbyła się w Wielkim Tygodniu (28 marca).
Uczniowie podczas akademii przenieśli widzów w czasy życia i śmierci Pana Jezusa, przedstawiając
Misterium Męki Pańskiej, począwszy od pojmania Jezusa
w Ogrójcu aż do Jego męczeńskiej śmierci na krzyżu. Jak
profesjonalni aktorzy wcielili się w role, zaciekawiając swoim występem społeczność szkolną. W swoje role mogli lepiej wcielić się dzięki strojom, które mieli na sobie, a które
pomogli stworzyć rodzice i inni mieszkańcy Szczawy (gromadzenie rekwizytów do przedstawienia; niektóre części
garderoby - np. hełmy pozyskanie od druhów Straży Pożarnej). Przedstawienie uświetniły swoimi występami wokalnymi dwie uczennice starszych klas, wykonując pieśni
wielkopostne. Podczas akademii, jak to już jest w tradycji
szkoły, Samorząd Uczniowski złożył życzenia świąteczne. Podczas akademii nastąpiło również wręczenie nagród
uczniom w Konkursie Wielkanocnym.
SKO – LUBIĘ TO!

„Od grosika do złotówki! Zbieraj, a uzbierasz stówki!” Pod
takim hasłem działa w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczawie Szkolna Kasa Oszczędności pod patronatem Banku
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Spółdzielczego w Limanowej. SKO liczy 137 członków, którzy prężnie zbierają pieniądze na swoich książeczkach SKO. Uczniowie chętnie
włączają się w konkursy organizowane przez Bank Spółdzielczy oraz akcje na terenie szkoły inicjowane przez opiekuna SKO panią Dominikę Golińską. Dzięki przygodzie
z SKO uczniowie mają okazję brać udział w warsztatach
plastycznych, ale także mogą przyczynić się do rozwoju współpracy ze środowiskiem lokalnym - tradycją SKO
w szkole jest organizowanie kiermaszów świątecznych,
w których uczniowie mogą pochwalić się swoimi pracami,
a przez to wspomóc działające na naszym terenie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Droga” z Zasadnego. Największym przedsięwzięciem niektórych członków SKO było zbieranie pieniędzy na wyjazd do
Londynu, który odbył się w dniach 09-14 czerwca 2017. To
dzięki zbieraniu pieniędzy w SKO niektórzy mogli spełnić
swoje marzenie o tej podróży. Przygoda SKO nadal trwa.
A pod koniec roku szkolnego odbędą się wybory kolejnego
Mistrza Oszczędzania! P.T.

Zrobili więcej, niż od nich wymagano
Został laureatem!
Kolejne szczeble - etapy konkursu historycznego doprowadziły ucznia kamienickiej Jedynki do tytułu laureata.
5 kwietnia 2018 r. w Akademii im. Frycza Modrzewskiego
w Krakowie odbył się etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922.
O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, w którym jednym z laureatów został Paweł Sadowski - uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy.
Pokonała ortografię
W III Dyktandzie Limanowkim powiodło się naszej najmłodszej uczestniczce konkursowych zmagań.
Julia Chlipała, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr
1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy, pokonała pułapki
ortograficzne, zdobywając tytuł LIMANOWSKIEGO DZIECIĘCEGO II WICEMISTRZA ORTOGRAFII.
Zdobyła wyróżnienie

6 marca 2018 r. w Zespole
Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej odbyła się
Finałowa Gala III Powiatowego Konkursu Zawodowy
GPS, w którym udział wzięli również uczniowie oddziałów gimnazjalnych SP1
w Kamienicy.
Konkurs skierowany był
do młodzieży klas trzecich
gimnazjów powiatu limanowskiego. Wymagał wiedzy
związanej z zawodami: geodezyjnymi, budowlanymi, gastronomicznymi, hotelarskimi, ekonomicznymi, handlowymi oraz
zoologiczno, weterynaryjnymi. Sylwia Szczepaniak – uczennica klasy III oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr
1 w Kamienicy zdobyła wyróżnienie w branży hotelarskiej.
Pochwaliła się wiedzą
Aleksandra Faron ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy wśród najlepszych uczestników Powiatowego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej.

9 kwietnia w kolejnym etapie Powiatowego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zorganizowanym
w Dobrej dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich powiatu limanowskiego – zwycięzców eliminacji na szczeblu miejsko-gminnym. Trzecie miejsce w swojej
grupie wiekowej (oddziały gimnazjalne) zajęła w tym konkursie Aleksandra Faron – uczennica klasy III.
Niestraszne im matematyczne zawiłości
Uczniowie oddziałów
gimnazjalnych Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kamienicy efektywnie zmierzyli się z królową nauk
i licznie przystapili do
I etapu zorganziowanego dla tej grupy wiekowej
Maratonu Matematycznego. Do ścisłego finału
(25 osób) zakwalifikowało się dwóch chłopców.
13 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej odbył się
ostatni etap Maratonu Matematycznego. Zakwalifikowani do
niego dwaj uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy świetnie poradzili sobie z matematycznymi zawiłościami.
Jednym z laureatów Maratonu Matematycznego został Jakub
Barnaś (II m.) – uczeń klasy III. W drugiej połowie pierwszej
dziesiątki uczestników konkursu znalazł się drugoklasista Piotr
Witteczek (VI m.).
Wiedzę połączyła z talentem plastycznym
10 kwietnia ogłoszono wyniki XI Międzyszkolnego Konkursu Prozdrowotnego „Zdrowie to twój skarb”, organizowanego
przez Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej. W kategorii „praca plastyczna” jedno z pierwszych wyróżnień przypadło uczennicy klasy II oddziałów gimnazjalnych SP1 w Kamienicy, Marcie Jakubowskiej. W uzasadnieniu
nagrodzenia pracy Komisja Konkursowa podała: „Przyznane
miejsca wyróżniają się swobodą operowania środkami plastycznymi, oryginalnością pomysłu, a także zgodnością pracy
z tematem”. fal

DISNEY PARTY
12 kwietnia 2018 r. w Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy Szkoła Językowa „Madison"
zorganizowała dla dzieci uczęszczających na
zajęcia z języka angielskiego, zabawę edukacyjno-integracyjną DISNEY PARTY.
Przewodnim tematem spotkania były ulubione postacie z bajek, w które wcieliły się dzieci.
Wszyscy zaangażowali się w przygotowane zabawy oraz quizy językowe, a kolorowe dekoracje przeniosły zebranych w bajkowy świat Disney'a. Serdecznie dziękujemy organizatorom
za przygotowanie balu i tym samym umilenie
czasu licznej grupie dzieci. (red)
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SPORT

Sukcesy drużyn MUKS Halny Kamienica

O Puchar OZPN Nowy Sącz
Wicemistrzostwo okręgu zdobyła drużyna ŻAKÓW MUKS Halny Kamienica w XXVI Klubowych Halowych
Mistrzostwach Piłki Nożnej o Puchar
OZPN Nowy Sącz.
20 lutego w Nowym Sączu rozegrany został turniej finałowy XXVI Halowych Mistrzostw o Puchar OZPN Nowy
Sącz im. Stanisława Ogórka w kategorii
ŻAKÓW.
Po bardzo dobrych meczach drużyna
trenera Szymona Wąchały zajęła ostatecznie drugie miejsce, ustępując tylko
ekipie Glinika Gorlice.
GORCE CUP
Przez dwie marcowe soboty i niedziele w hali sportowej w Łącku rozegrano
IV Halowy Turniej Piłki Nożnej GORCE CUP 2018, którego organizatorem
był Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „Halny” Kamienica. W turnieju startowało 61 zespołów, w tym 13
drużyn z Halnego.
Bardzo dobrze zaprezentowały się
w nim drużyny MUKS Halny Kamienica. Zespoły z rocznika 2006 i 2009
zwyciężyły w swoich kategoriach wiekowych, natomiast chłopcy z rocznika
2010 i 2011 zajęli w klasyfikacji końcowej drugie miejsca. Na podium stanęli
również chłopcy z rocznika 2008, zdobywając trzecie miejsce w turnieju.
ALBERTUS CUP
Kolejne sukces zanotowały drużyny MUKS Halny Kamienica, które tym razem okazały się najlepsze
w Ogólnopolskim Turnieju Halowej

Piłki Nożnej „Albertus Cup
2018” w Krakowie.
18 marca w Krakowie
odbył się Ogólnopolski
Turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji 20-lecia klubu „Albertus Cup 2018”.
Wzięły w nim udział drużyny Halnego Kamienica (roczniki 2006 i 2009),
które zwyciężyły w swoich kategoriach
wiekowych.
Z podwórka na stadion
Sukcesem zakończył się występ drużyn MUKS Halny Kamienica w finale
turnieju wojewódzkiego „Z Podwórka
na Stadion o Puchar Tymbarku”. Mistrzem województwa małopolskiego
została drużyna chłopców w kategorii
U-12, wicemistrzem drużyna dziewcząt
w kategorii U-12, a na piątym miejscu
uplasowali się chłopcy w kategorii U-10.
W dniach 9 i 10 kwietnia na obiektach
Com-Com Zone w Krakowie rozegrano
wojewódzki finał małopolski turnieju
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, podczas którego wyłoniono najlepsze drużyny w sześciu kategoriach.
W finale wzięły udział trzy zespoły MUKS Halny Kamienica – chłopcy
w kategorii wiekowej U12 i U10 oraz
dziewczęta w kategorii U12.
Drużyna Halnego (chłopców U-12) po
bardzo dobrej grze pokonała w rozgrywkach eliminacyjnych Zawrat Bukowinę
5:1, Tenczyn 4:0, SP 11Nowy Targ 3:1,
w ćwierćfinale drużynę ze SP w Łużnej
5:1, w półfinale SP „Dychę” Chrzanów
7:2 oraz w finale Elitę Brzesko 2:1. Zdobywając pierwsze miejsce w turnieju,
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chłopcy zyskali prawo
udziału w finale ogólnopolskim, który
rozegrany zostanie na stadionie Narodowym w Warszawie. Zespół w gronie
najlepszych 16 drużyn reprezentujących
poszczególne województwa walczyć będzie o tytuł Mistrza Polski. Najlepszym
bramkarzem turnieju został Arkadiusz
Opyd z MUKS Halny Kamienica.
Drużyna dziewcząt U-12 w rozgrywkach grupowych pokonała UKS Halniaczek 12:8 i Trójeczkę Brzesko 7:1 oraz
zremisowała z LKS Naprzód Sobolów
3:3. W ćwierćfinale dziewczyny wygrały
z Dwójką Kraków 7:1, a w półfinale po
remisie bezbramkowym 0:0 w rzutach
karnych pokonały rówieśniczki Akademii Piłkarskiej Przeciszów 3:2.
Potknięcie nastąpiło dopiero w finale,
gdzie dziewczyny uległy drużynie UKS
Trójeczka Staszkówka 5:0, zostając wicemistrzyniami województwa. Najlepszą
zawodniczką turnieju została Weronika
Kaim z MUKS Halny Kamienica
Startujący w turnieju chłopcy w kategorii U-10 po zwycięstwach w rozgrywkach grupowych z Halniaczkiem 4:0, AP
Unią Tarnów 2:0 i SP Nowy Wiśnicz 2:1
, w ćwierćfinale po remisie 2:2 w regulaminowym czasie ulegli w rzutach karnych Szkółce Zubello 3:1 - zajmując piąte
miejsce w województwie małopolskim.
S.F.

Kamienicka JEDYNKA z wicemistrzostwem powiatu
22 marca w hali
sportowej przy SP
w Mordarce w ramach Igrzysk Dzieci
odbyły się zawody
o Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego w Minisiatkówce
Dziewcząt.
Sukcesem zakończył się
występ w turnieju drużyny ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kamienicy, która
po wygraniu fazy grupowej, w ścisłym finale nieznacznie uległa ek ipie
z Limanowej, zdobywając
wicemistrzostwo powiatu. (red)

Najpopularniejsi sportowcy
17 lutego w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Limanowej odbyło się
podsumowanie jubileuszowego XX Plebiscytu na Najpopularniejszego Piłkarza
i Trenera Ziemi Limanowskiej 2017 roku.
Łącznie nominowano 39 piłkarzy i 20 trenerów, spośród których wybrano po trzech
najpopularniejszych piłkarzy w każdej
klasie rozgrywkowej oraz pięciu trenerów
z powiatu limanowskiego. Wśród najpopularniejszych piłkarzy klasy okręgowej
na Ziemi Limanowskiej w 2017 r. znalazł
się Patryk Opoka z Zalesianki Zalesie.
Limanowski Podokręg Piłki Nożnej tytułem działacza roku 2017 uhonorował Janusza Bugajskiego Prezesa MKS „Limanovia” oraz Stanisława DĘBSKIEGO Prezesa KS „Sokół” Słopnice. Wyróżnienie
otrzymał: Dariusz ŻAK - LKS „Gorce” Kamienica,
26 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu miała miejsce Gala Finałowa plebiscytu
sportowego przeprowadzonego przez Gazetę Krakowską. Czytelnicy wybrali najbardziej wyróżniających się sportowców w 2017 r. w Nowym Sączu i powiatach: limanowskim, nowosądeckim i gorlickim.
Wśród wyróżnionych znaleźli się sportowcy z gminy
Kamienica.
W rankingu czytelników Gazety Krakowskiej najpopularniejszymi sportowcami z powiatu limanowskiego zostali: Robert Faron (Salco Team), Emanuel
Piaskowy (Team Hurom) i Mirosław Zięba (Gorce Kamienica) w kategorii seniorów oraz Andrzej Kowalczyk (ULKS Fajter), Anna Stelmach (Kamienica) i Jakub Sowa (ARS Limanowa) w kategorii juniorów. S.F.
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Poziomo: 1) reforma, przebudowa, 8)
strunowy, szarpany instrument muzyczny, 9)
skrzypce tenorowe, 10) pasek materiału
przyszyty do ubrania, 11)
narzędzia do
wygładzania powierzchni drewna,
12) słuchowisko radiowe, 14) komplet kart do
gry, 15) awantura, bójka, 16) blankiet pocztowy
do wpisania zlecenia przesyłki, 19) rabarbar,
21) ptak duży z rzędu kurowatych; hodowany
dla bardzo cenionego mięsa, 22) sygnał,
zawiadomienie o grożącym niebezpieczeństwie,
23) zagłada, zguba, 25) wąski, długi pas ziemi
uprawnej, 27) przyprawa aromatyczna,
29) potrawa przyrządzana na zimno z drobno
pokrojonych warzyw, owoców, 30 ) orzeczenie
sądu o winie lub karze, 31) stołek, 33) szybki
bieg konia skokami, 35) portret pamięciowy,
37) zjawisko świetlne w postaci wielobarwnego
łuku, 38) kosztowny naszyjnik, 39) kłęby
czegoś szybkiego, lotnego, unoszące się w
powietrzu
Pionowo: 1) wypisywana przez lekarza, 2)
zespół
kameralny
złożony
z
ośmiu
wykonawców, 3) poręczenie, rękojmia, 4)
pismo muzyczne, 5) atrofia, 6) przyrząd służący
do kreślenia okręgów i łuków, 7) sztuczne
włókno, 13) smocze drzewo, 14) lekkoduch,
pędziwiatr, 15) ptak łowny z rzędu chruścieli,
16) noszona z podwiązką, 17) zbiór symboli,
liczb lub skrótów używanych m.in. w łączności
radiowej, 18) przetrzymywany w rękach
terrorystów, 20) leczenie zmierzające do
podniesienia odporności organizmu, 24) korpus
admirałów,
26)
gwiazdozbiór
nieba
południowego, 28) członek załogi statku,
wyznaczający jego kurs, 29) pisze utwory
ośmieszające wady ludzkie, obyczaje, 32)
szeroki, ciężki nóż kuchenny, 34) klęska,
dopust, 36) sylabowa nazwa dźwięku „g”.

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 21, utworzą rozwiązanie, które prosimy
nadesłać do 21 maja 2018 r. na adres GOK w Kamienicy. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie,
rozlosujemy nagrody.
Za rozwiązanie krzyżówki nr 108, której hasło brzmi: „Agroturystyka”, nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury
w Kamienicy wylosowali: Damian Rusnarczyk - Kamienica, Paweł Chmielowski - Kamienica.
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POWRÓT DO DAWNYCH TRADYCJI – KAMIENICKIE ZAPUSTY

Prezentacja gry na instrumentach pasterskich
w wykonaniu Pawła Miśkowicza i Mariana Dudzika

Gaździny i Gazdowie Gminy Kamienicy
- odznaczenia i tytuły honorowe

Występ Grupy Śpiewaczej GORCE

Pokaz obróbki wełny w ykonaniu
Koła Gospodyń Wiejskich z Zasadnego
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NA LUDOWĄ NUTĘ

Czwarta edycja Gminnego Przeglądu Pieśni Reginalnej
„Komionickie śpiywki, komionickie gronie”

