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Z samorządu 

Budżet, przyjęty przez Radę Gminy na 2019 r., należy odczytywać jako dyna-
miczny i prorozwojowy, nastawiony na optymalne wykorzystanie pozyskane-
go dofinansowania ze środków zewnętrznych. Stąd też w swoich założeniach 
jest on deficytowy. 

Według przyjętych założeń na koniec tego roku zadłużenie gminy może osiągnąć 
4 mln zł. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest chęć maksymalnego wykorzystania po-
zyskanych przez naszą gminę środków na inwestycje. W większości będzie to forma 
uzupełnienia wkładu własnego gminy potrzebnego do każdej większej inwestycji. 
Wszystko wskazuje także na to, że wraz z nową perspektywą finansową UE, a więc 
od 2021 r., będzie trudniej o pozyskiwanie środków finansowych, zwłaszcza na te 
programy pomocowe, które pozwalały dotychczas naszej gminie rozwijać infrastruk-
turę czy to w zakresie budowy dróg, czy też mediów, a więc inwestycji wodno-kana-
lizacyjnych. Niezależnie od koniunktury tego rodzaju kwestie zawsze będą stanowiły 
centrum uwagi w naszej gminie.

Do większych przedsięwzięć zawartych w budżecie gminy ze względu na czas ich 
trwania oraz koszty należy zaliczyć: kontynuację budowy hali sportowej w Kamienicy, 
rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, modernizację Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Szczawie, przebudowę i rewitali-
zację centrum Kamienicy. Planowane jest także rozpoczęcie prac nad projektami we 
współpracy z Powiatem Limanowskim, a więc głęboką modernizacją energetyczną 
budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Szczawie oraz rozbudową szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szla-
ków łącznikowych wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec (nasza popu-
larnie zwana ścieżka rowerowa).

Przed Radą Gminy stoi także szereg wyzwań związanych w dużej mierze z hasłem, 
na które w obecnej dobie kładzie się szczególny nacisk, a więc ekologią. W ostatnich 
latach na wielu budynkach mieszkalnych pojawiły się instalacje solarne i fotowolta-
iczne. W tegorocznym budżecie gminy zabezpieczone zostały środki własne na kon-
tynuowanie projektu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), jednak czekamy 
na ostateczną informację z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zwiększenia puli 
środków na program – mam nadzieję pozytywną. Dużą uwagę zwraca się ostatnio na 
wymianę pieców w ramach prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska programu „Czyste Powietrze”. Jednak w tym konkretnym przypadku jest on 
adresowany bezpośrednio do mieszkańców i gmina nie jest w nim stroną pośredni-
czącą, a jedynie może służyć pomocą nt. gdzie dostępne są informacje o programie. 
Wartym zaznaczenia jest fakt, że rozpoczęła się gazyfikacja naszej gminy, która miej-
my nadzieję w ciągu następnych lat będzie sprzyjała ograniczaniu emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery i pozwoli na stopniowe spełnianie wymogów UE w tym zakresie. 
Jest to jednak proces przewidziany na lata, zmierzający jednak w dobrym kierunku.

Samorząd w bieżącym roku będzie także skupiał swoją uwagę na kwestiach związa-
nych zarówno z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, jak i próba-
mi poszukiwania, a następnie skutecznego zabezpieczenia w dodatkowe ujęcia wody 
dla wodociągu gminnego. W obliczu intensyfikacji okresowych susz hydrologicznych 
jest to element niezbędny w długofalowych działaniach samorządu.

Od początku tej kadencji wszyscy Radni deklarują zarówno wspólną pracę na rzecz 
dobra naszej gminy i jej mieszkańców, jak i współpracę z Wójtem Gminy Kamieni-
ca. Jest to dobry sygnał dla mieszkańców, którzy mogą spodziewać się zrównoważo-
nego, spokojnego i merytorycznego podejścia samorządu do rozwoju naszej gminy.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że zarówno ja, jak i pozostali członkowie 
samorządu jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i pomysły, które mogą okazać się 
pomocne i trafne w kreowaniu ścieżek rozwoju naszej małej ojczyzny.
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Wójt i radni złożyli ślubowanie

22 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny Kamienica odbyła się I sesja Rady Gminy VIII ka-
dencji, podczas której wójt i nowo wybrani radni zło-
żyli ślubowanie. 

Sesje otworzył najstarszy wiekiem radny - Stefan Kuch-
nia. Na początku obrad głos zabrała Przewodnicząca Gmin-
nej Komisji Wyborczej w Kamienicy - pani Maria Chlipała, 
która dokonała wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego 
oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Kamienica. 
W porządku obrad znalazły się także takie punkty jak: zło-
żenie ślubowania przez Wójta i Radnych Gminy Kamienica, 
ustalenie uposażenia wójta, wybór przewodniczącego i wice-
przewodniczącego rady, powołanie stałych komisji rady oraz 
ich przewodniczących.

Realizując porządek obrad, radni uchwalili wysokość wy-
nagrodzenia wójta gminy, które pozostało na niezmienionym 
poziomie.

W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Gminy 
wybrano Hilarego Majewskiego (w głosowaniu: za - 15, prze-
ciw - 0, wstrzymało się - 0).

Wiceprzewodniczącą Rady Gminy wybrana została Józefa 
Gorczowska - pełniąca tę funkcję w kadencji 2014-2018 (w gło-
sowaniu: za - 15, przeciw - 0, wstrzymało się - 0).

Ważnym punktem procedowanym przez nowo powoła-
ną radę było podjęcie uchwały w sprawie ustalenie poziomu 
opłat za odbiór odpadów komunalnych. Nowe stawki na mocy 
uchwały kształtują się następująco:
•	  8,50 zł/os. na miesiąc - za odbiór odpadów segregowa-

nych (do tej pory było to - 6 zł/os.)
•	  17,00 zł/os. na miesiąc - za odbiór odpadów niesegrego-

wanych (do tej pory było to - 12 zł/os.)
Na mocy odrębnych uchwał powołano składy osobowe ko-

misji działających przy Radzie Gminy:
Komisja Finansów i  Rozwoju Gospodarczego: Renata 

Zachara – przewodnicząca, Marian Opyd, Piotr Kaliciński, 

Stanisław Majda, Genowefa Majewska, Elżbieta Citak, Józe-
fa Gorczowska;

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu: Stefan Kuch-
nia – przewodniczący, Wiesław Wierzycki, Stanisław Majda, 
Krzysztof Wąchała, Piotr Mikołajczyk, Jan Cepielik, Genowe-
fa Majewska;

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska: Piotr Kaliciński – przewodniczący, Marian Wąchała, 
Wiesław Wierzycki, Krzysztof Wąchała, Józefa Gorczowska, 
Krzysztof Rusnak, Stanisław Majda;

Komisja Rewizyjna: Elżbieta Citak – przewodnicząca, Stefan 
Kuchnia, Krzysztof Wąchała, Marian Opyd, Krzysztof Rusnak.

Ustawa z dnia 11. 01. 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych - wprowadziła dla 
wszystkich trzech poziomów Jednostek Samorządu Terytorial-
nego obowiązek powołania obligatoryjnych, dodatkowych Ko-
misji Skarg, Wniosków i Petycji.

Skład nowo powołanej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
przedstawia się następująco: Genowefa Majewska – przewod-
nicząca, Marian Wąchała, Piotr Kaliciński, Renata Zachara, 
Piotr Mikołajczyk, Jan Cepielik, Marian Opyd.

Od tego momentu wybrani w wyborach samorządowcy ofi-
cjalnie rozpoczęli pełnienie swoich obowiązków. Kadencja 
samorządu po wprowadzonych zmianach będzie trwała 5 lat. 
(red)

Radni podjęli uchwałę budżetową

Budżet Gminy Kamienica na 2019 r był głównym te-
matem II Sesji Rady Gminy Kamienica, która odbyła 
się 20 grudnia 2018 r. Najważniejszym punkt stano-
wiło jednogłośne podjęcie przez radnych uchwały bu-
dżetowej, która pozwoli realizować jej założenia od 
początku 2019 r. 

Planowane dochody budżetu gminy to 41 660 306 zł, na-
tomiast wydatki wyniosą 44 986 546 zł. Różnica między 
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dochodami a wydatkami stanowi plano-
wany deficyt budżetu w kwocie 3 326 
240 zł, który zostanie pokryty przycho-
dami pochodzącymi z planowanego kre-
dytu. Na wydatki majątkowe zaplanowa-
no ogromną kwotę w wysokości 13 272 
392 zł (w dużej mierze ze środków unij-
nych). Po raz pierwszy w historii gminy 
Kamienica dochody i wydatki przekro-
czyły kwotę 40 mln zł. Już w grudniu 
gmina zmuszona była wprowadzić w ra-
mach wewnętrznego systemu kontroli 
tzw. „audyt wewnętrzny”.

Rok 2019 i kolejne 2 lata zapowiada-
ją się wyjątkowo, gdyż uruchamiane są 
oczekiwane inwestycje, na które Gmina 
Kamienica ma zapewnione finansowanie 
z programów Unii Europejskiej. 

Pierwsza inwestycja planowana na lata 
2019-21 związana jest z budową ścież-
ki rowerowej od centrum Kamienicy do 
Szczawy, dalej do Zalesia przez Słopni-
ce do Limanowej. Łączne nakłady na to 
zadanie to 3,1 mln zł, z czego dofinanso-
wanie będzie na poziomie 65 %. Na ten 
rok planowana jest budowa części ścieżki 
rowerowej biegnącej wzdłuż drogi woje-
wódzkiej 968 r. (od skrzyżowania z drogą 
Kamienica-Zasadne do mostu Bulandy 
w Szczawie). Drugą ważną inwestycją za-
planowaną na lata 2019-2021 jest głębo-
ka modernizacja SP1 w Szczawie, której 
koszt wyceniono na 958 tys. zł. przy do-
finansowaniu z programu RPO na pozio-
mie 60 %. W ramach tego zadania zapla-
nowano docieplenie ścian zewnętrznych 
szkoły styropianem o gr. 13 cm, piwnice 
8 cm, sali gimnastycznej styropianem 
o gr. 4 cm., docieplenie stropów wełną 
mineralną o gr. 23 cm, wymianę stolarki 
okienno - drzwiowej. Zaplanowano rów-
nież wymianę oświetlenia na energoosz-
czędne oraz montaż na dachu paneli fo-
towoltaicznych o mocy 15,5 KW. 

W 2019 r. planuje się rozpoczęcie za-
dania związanego z uzupełnieniem sieci 
wodociągowej w Kamienicy oraz budo-
wą wodociągów w kierunku Zbludzy do 
SP1 i remizy OSP w Zbludzy a także re-
gulacją gospodarki ściekowej w Zalesiu. 
Wartość tego przedsięwzięcia oszacowa-
no na poziomie 13,099 mln zł. Opóźnie-
nia tego zadania wynikają z problemów 
z lokalizacją oczyszczalni ścieków i uzy-
skaniem tzw. wskaźnika koncentracji na 
poziomie min. 90 osób na 1 km sieci ka-
nalizacyjnej. Z pierwszych planów na 8 
km sieci ujęto tylko 460 mieszkańców 
Zalesia, co stanowiło poniżej 60 osób na 
1 km planowanej sieci kanalizacyjnej, co 
jest niezgodne z wymogami unijnymi 
(Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-20). Przy wskaźnikach po-
niżej 90 osób/1 km zaleca się budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Liczymy na to, że przynajmniej część 
Zalesia uzyska dofinansowanie budowy 
sieci kanalizacyjnej z tego programu. 

Na lata 2019-2020 planuje się rów-
nież Modernizację Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych – tzw. 
PSZOK-u. w kwocie 581 649 zł. Mają 
powstać dodatkowe zadaszone wiaty, Te-
ren przy oczyszczalni ścieków w Szcza-
wie będzie „wykostkowany” i uporząd-
kowany. W  tym roku rusza również 
z programu PROW 2014-20 moderni-
zacja płyty rynku w ramach „Przebudo-
wy i Rewitalizacji centrum Kamienicy. 
To zadanie oszacowano na 792 403 zł, 
z czego dofinansowanie UE wyniesie 63 
%. W 2019 r. będzie kontynuowana budo-
wa hali sportowej w Kamienicy. Wartość 
zadania to 8 mln zł, z czego 4 mln zł to 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

Plany na najbliższe 3 lata są bardzo 
ambitne. Oprócz tych dużych inwesty-
cji w  budżecie planuje się odbudowę 
zniszczonej infrastruktury po powo-
dzi, w tym 3 mostów na os. Białe, Ol-
sza i Chlipały w Szczawie, zniszczonych 
dróg, które wcześniej muszą mieć ure-
gulowany stan prawny dróg. Oczekuje-
my środków pomocowych z MSWiA na 
odbudowę zniszczonej infrastruktury 
w najbliższych latach na poziomie 80 % 
ujętych kosztów odbudowy. 

Samorząd Gminy Kamienica ma 
w najbliższym czasie rozpatrzyć wiele 
mniejszych wniosków od mieszkańców 
gminy w zakresie bieżących remontów 
dróg i  innych obiektów komunalnych 
Gminy Kamienica. Środki Gminy są 
ograniczone. W tym roku na zabezpie-
czenie środków własnych do inwesty-
cji realizowanych z programów UE sa-
morząd gminy planuje zaciągnąć kredyt 
w wysokości 4 mln zł. Bardzo niepokoją-
ce jest niedofinansowanie szkół i placó-
wek oświatowych. Subwencja oświatowa 
otrzymywana od Ministerstwa Eduka-
cji na funkcjonowanie szkół wystarcza 
jedynie na sfinansowanie tylko 70 % 
wszystkich potrzeb szkolnych. W 2019 
r. Gmina Kamienica na utrzymanie 
szkół dokłada już ponad 4 mln zł środ-
ków własnych. Koszty funkcjonowania 
szkół i placówek oświatowych kształtują 
się na poziomie 13, 257 mln zł, a plano-
wana subwencja oświatowa to zaledwie 
9,194 mln zł. Przy utrzymaniu obecnej 
tendencji finansowania szkół za 2 lata sa-
morząd gminy nie będzie miał żadnych 
środków finansowych na wydatki inwe-
stycyjne. W najbliższym czasie muszą 
być podjęte decyzje związane z wprowa-
dzeniem oszczędności w funkcjonowa-
niu szkół i placówek oświatowych.

Najbliższe lata zapowiadają się nie-
zmiernie ciekawie, z  jednej strony pla-
nuje się ogrom inwestycji, kosztownych 
inwestycji, z drugiej strony przez niedo-
finansowanie Oświaty i Opieki Społecz-
nej, na którą gmina w 2019 r dopłaca już 
ponad 800 tys. zł., samorząd Gminy Ka-
mienica zmuszony jest wprowadzić „Re-
formę zmniejszenia bieżących wydatków 
publicznych”. Bądźmy optymistami, że 
uda się pogodzić interesy różnych grup 
społecznych i samorządu gminy, który 
w swoich programach zakładał rozwój 
gminy i realizację wielu przedsięwzięć 
dla poprawy jakości życia mieszkańców 
Gminy Kamienica.

Władysław Sadowski 
– Wójt Gminy Kamienica 

Wymień kocioł i nie 
płać mandatu!
Likwidacja wszystkich prze-
starzałych instalacji grzew-
czych do końca 2022 r. 

Taki obowiązek wynika z uchwa-
ły antysmogowej dla Małopolski. 
Wszystkie bezklasowe instalacje 
grzewcze takie jak: kotły, piece, kozy, 
kominki na paliwa stałe muszą być 
wymienione do końca 2022 roku. Za 
naruszenie przepisów uchwały anty-
smogowej może być nałożona kara fi-
nansowa od 500 do 5000 zł.

Dowiedz się więcej na: 
www.kamienica.net.pl. (red)



ROZMOWA Z ...

6 Gorczańskie Wieści listopad – styczeń  2018/19

Droga do jubileuszu

ostatnio w  kamienickiej parafii przeżywa-
liśmy piękny diamentowy jubileusz, 60 lat 
kapłaństwa, księdza prałata kazimierza 
pacha. to wydarzenie skłoniło nas do za-
proszenia Jubilata na karty naszego pisma. 
a że służba Bogu i ludziom jest jak szero-
ko otwarte okno na świat, na człowieka, to 
o tym rozpościerającym się obrazie chce-
my z Jubilatem porozmawiać.

Księże Prałacie, 60 lat służby kapłańskiej to moment 
na niejedną refleksję, m.in. tę dotyczącą wyboru ży-
ciowego. Szanowny Jubilacie, jaka była księdza droga 
do kapłaństwa?
– Chęć do kapłaństwa odczuwałem w sobie od „za-
wsze”, od małego dziecka. Już jako przedszkolak no-
siłem maryjne proporczyki w czasie procesji, z kolegą 
nosiłem koszyczek z kwiatami, z którego dziewczynki 
sypały kwiatki przed księdzem z Najświętszym Sakra-
mentem (raz nawet „zmyliłem pogonie” i przyjąłem Ko-
munię św., za co od mamusi dostałem burę, ale ksiądz 
był dla mnie wyrozumiały), w domu chemicznym ołów-
kiem robiłem krzyżyki na chusteczkach, kładem je na 
garnuszku i „odprawiałem” Msze św. 

Nawet jako przedszkolak głosiłem kazania na drodze 
- wtedy, kiedy ksiądz szedł na religię, żeby mnie słyszał 
i dał mi cukierka, ale jeszcze nie krówkę. 

18 stycznia 1959 roku został Prałat wyświęcony na 
księdza. Co Ksiądz pamięta z tej uroczystości. Dlacze-
go wówczas święcenia odbywały się w styczniu, a nie 
jak obecnie w maju?
– Święcenia kapłańskie przyjąłem w kaplicy semina-
ryjnej, a nie w katedrze, bo nasz rocznik był święco-
ny „na raty”, bośmy byli za młodzi, musieliśmy cze-
kać na wymagany kanoniczny wiek (trzeba było mieć 
skończone 23 lata). Ze mną święcony był ksiądz pra-
łat Antoni Poręba (zmarł jako proboszcz w Żegocinie) 
i ksiądz prałat Józef Grabowski, emeryt w Mędrzecho-
wie, a obecnie ciężko chory leży w Domu Emerytów 
w Tarnowie.

Często śmiałem się i opowiadałem ludziom, że by-
łem tępy w nauce i musiałem się jeszcze pół roku 
dokształcać.

Pamiętam święcenia, bo takich zdarzeń się nie zapo-
mina, pamiętam prymicje; była mroźna zima, zaspy, 
ludzie opatuleni, furmanki – nie samochody, w domu 
ciasnota, bo był tylko jeden pokój i kuchnia, więc gości 
przyjmowaliśmy cały tydzień. W sobotę po prymicjach 
ostatni goście siedzieli na przyjęciu, a ja wyjeżdżałem 
na pierwszą parafię do Chorzelowa.

Pierwszą parafią był Chorzelów, a następnie kilka in-
nych parafii i pierwsze probostwo w Siekierczynie. 
Proszę nam przybliżyć tę kapłańską drogę?
– Tak, jak wspomniałem, po prymicjach zostałem skie-
rowany przez ks. biskupa do Chorzelowa za Mielcem, 
byłem tam 3 lata, uczyłem religii w czterech szkołach, 
dojeżdżałem furmanką, której koła wozu tonęły w pia-
sku. Mieszkałem blisko lotniska i pierwszy raz latałem 
tam szybowcem; od tego czasu mam lęk przed lata-
niem samolotami.

Następne były Mościce, parafia różnorodna pod każ-
dym względem – biedni i bogaci, uczeni i analfabeci, 
biali, żółci i czerwoni, wierzący i tacy, którzy niewierzą-
cych udawali – wszyscy życzliwi księdzu.

Uczyłem religii już w salce przykościelnej, bo komuni-
ści w 1960 roku wyrzucili naukę religii ze szkoły, uczy-
łem całą podstawówkę, całą przyzakładówkę i jedną 
klasę Technikum Chemicznego (19–letnia młodzież). 
Pisałem przez pięć lat prawie po tysiąc świadectw, 
a uczyłem tygodniowo 36–38 godzin.

Proboszczem był tam wielki kapłan, prałat Stanisław 
Indyk, budowniczy kościoła, opiekun i karmiciel wysie-
dlonych z Warszawy po powstaniu, bardzo szanowany 
przez wszystkich, nawet przez dyrektora i kierowników 
Zakładów Azotowych.

Przywołam tu z pamięci pewne zabawne zdarzenie: 
Pojechał prałat do Wietrzychowic odwiedzić probosz-
cza księdza Jakuba Dudka, który był wikarym w Mo-
ścicach. Zastał gromadę ludzi, którzy kopali ziemniaki 
na plebanii. Bawił ich swoim humorem. A był między 
nimi pewien Franek, który mówi do księdza: Księdzu, 
powiedz nam, jak tam jest w tych Mościcach? Na to pra-
łat: W Mościcach są same ptaki: Wasz proboszcz Dudek 
– ptak, kościelny Słowik - ptak, organistka Siostra Zakon-
na Sroka – ptak i ja Indyk, też ptak. Księdzu – mówi da-
lej ten Franek – ee, nieprawda, cyganisz, bo indyk to nie 
ptok, tylko god, bo my momy indyki i mama woła na nie 
gady (gadzina). Prałata tak to rozbawiło, że do końca 
to pamiętał i każdego pytał, czy wie, co to jest indyk?

Trzecia parafia to Gorlice, uczyłem tam religii przez 
dwa lata w sali na plebanii, uczyłem od poniedziałku 
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– od siódmej rano – do soboty do ósmej wieczór, nie 
było wolnych sobót, nie było dnia wolnego jak teraz.

Miałem dwóch proboszczów, jednym z nich był ks. 
Franciszek Gawlik, mój katecheta gimnazjalny, czło-
wiek bardzo pobożny, wykształcony z cenzusem na-
ukowym, serdeczny, ale trochę anachroniczny. Krzywo 
patrzył, jak grałem w piłkę na stadionie, jak chodzi-
łem w sutannie po sklepach, czy między przekupkami 
na jarmarku i po dwóch latach zostałem przeniesio-
ny w góry, w Gorce, do Ochotnicy 
Dolnej.

Warunki obiektywnie były, delikat-
nie mówiąc, kiepskie. Nie miałem 
samochodu, motoru ani roweru, nie 
było drogi, autobus jeździł dwa czy 
trzy razy dziennie i nie zabierał lu-
dzi, którzy piechotą z ciężarami po-
konywali 10 i 15 kilometrów, ja sam 
wiele razy szedłem 8 km. Nie było 
światła elektrycznego (dobrze, że 
miałem własną energię), przez 5 lat 
królowały lampy naftowe. Organi-
sta Stanisław Mazurek miał turbinę 
wodną i coś tam „błyskało” na jedną 
żarówkę do godziny 22.00, jeżeli tur-
bina wcześniej nie zamarzła. Miesz-
kanie było nie do ogrzania, bez ła-
zienki i ubikacji. Ale wierzcie mi, te 
wszystkie niewygody rekompenso-
wali mi mili i serdeczni parafianie, 
z którymi do dziś mam kontakt, oraz 
kochany ksiądz proboszcz Wojciech Zygmunt, który 
za to, że był kapelanem partyzantów, siedział parę lat 
w najcięższym więzieniu we Wronkach. Uczyłem religii 
dzieci z pięciu szkół (zajęcia odbywały się po domach), 
dojeżdżałem furmankami – jeszcze dziś śnią mi się one 
po nocach. Przeżyłem w Ochotnicy Dolnej ogromną 
powódź w 1970 roku.

Po Ochotnicy ks. biskup powołał mnie na probosz-
cza w Siekierczynie koło Limanowej, skąd pochodzi-
li rodzice ks. kardynała Króla z Filadelfii. Przede mną 
dwóch moich kolegów odmówiło biskupowi przyjęcia 
Siekierczyny, bo warunki też były tam bardzo ciężkie. 
Nie było drogi, autobusu, przez 4 miesiące kościół za-
sypany śniegiem, nie było plebanii, bo parafia dopie-
ro co się tworzyła. Mieszkałem w wynajętej chatce 

gospodarza, bez łazienki i ubikacji, tylko pokoik i ku-
chenka oraz nieogrzewana „sypialnia” – klitka były do 
mojej dyspozycji. Dziury po grzybie widniały w podło-
dze, w drzwiach i w ścianach; w czasie deszczu woda 
hulała po pokoju.

Ale to nie wynikało z winy ludzi, oni się tego wstydzi-
li i chcieli jak najszybciej budować plebanię. Tak samo 
pragnął tego i ks. biskup, bo w takich warunkach przyj-
mował kardynała Króla.

Praca w parafii to przede wszyst-
kim duszpasterstwo. Czy nie roz-
ważał Ksiądz wyboru innej drogi, 
np. naukowej? 
– Nie wiem, jak by się potoczyło 
moje życie kapłańskie, gdybym po-
słuchał księdza biskupa i po pierw-
szej parafii poszedł na studia na KUL 
do Lublina. Może byłbym profeso-
rem w  Seminarium Duchownym 
lub urzędnikiem w Kurii Biskupiej, 
ale mnie to nie satysfakcjonowało, 
chciałem być duszpasterzem blisko 
ludzi, bo tak sobie od dziecka wy-
obrażałem kapłaństwo. 

Jak to się stało, że Ksiądz w roku 
1977 został kamienickim probosz-
czem? 
– Biskup Jerzy Ablewicz, jak mnie 
posyłał na probostwo do Siekier-

czyny, to mi powiedział, że jeżeli szybko wybuduję ple-
banię w Siekierczynie, to da mi dobrą parafię. I tak się 
stało, po trzech latach słowa dotrzymał i dał mi Kamie-
nicę, dał mi Was, parafianie kamieniccy, jako nagrodę 
i tak Was zawsze traktowałem - byliście jako nagroda. 
Nie potrzebowałem niczyich „pleców”, jak to się zwy-
kle mówi. 

Jak spostrzega Ksiądz pod względem materialnym 
i duchowym kamienicką parafię z perspektywy swej 
42 letniej posługi. Co udało się w tym czasie dokonać, 
a czego nie i jakie były tego przyczyny? 
– Kiedy Polska, a wraz z nią Kamienica otwarła się „Na 
Zachód”, nastąpiła diametralna zmiana, materialna 
„in plus”, moralna „in minus”. Zmiana „in plus”, czyli 

Pierwsza Komunia Święta

Ksiądz prałat Ka-
zimierz Pach – obecny 
rezydent kamienickiej pa-
rafii – urodził się 1 stycz-
nia 1936 roku w porąbce 
Uszewskiej, gdzie znajdu-
je się sanktuarium matki 
Bożej z lourdes. na drogę 
kapłaństwa wkroczył 18 
stycznia 1959 roku.

pierwszą parafią, do któ-
rej po święceniach trafił 
jako wikariusz, był chorze-
lów za mielcem. 

w 1961 r. został przenie-
siony do mościc. następ-

nie od 1966 roku przez 
dwa kolejne lata pracował 
w Gorlicach. od roku 1968 
do 1973 był wikariuszem w 
ochotnicy Dolnej. w 1973 
r. został proboszczem w 
siekierczynie koło limano-
wej, gdzie daje się poznać 
jako dobry budowniczy.

w styczniu 1977 roku, po 
śmierci księdza stanisła-
wa Śmiałka, obejmuje pro-
bostwo w kamienicy. tę 
misję pełni do roku 2006, 
w którym przechodzi na 
emeryturę.

probostwo w kamienicy 
okazało się dla prałata wy-
zwaniem do wielu nowych 
zadań, o których myślał, że 
im nie podoła. Związane 
one były z techniką, me-
chaniką, budownictwem, 
rolnictwem, a więc obsza-
rami niekoniecznie bliski-
mi humaniście.

Udowodnił jednak, że 
potrafi – podobnie jak kazi-
mierz wielki polskę, tak ks. 
kazimierz pach kamienicę 
„zastał drewnianą, a zosta-
wił murowaną”. 
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- więcej pieniędzy zarobionych za-
granicą, 90% nowych, pięknych 
i  wygodnych domów, samocho-
dy, wyższy standard życia. W cza-
sie mego pobytu w Kamienicy pa-
rafianie wybudowali 5 budynków: 
plebanię, Dom Parafialny i kaplicę 
na cmentarzu w  Kamienicy, salę 
katechetyczną w Zbludzy i kościół 
dojazdowy w Zasadnem, oraz 11 
lat remontowali dokładnie kościół 
parafialny wewnątrz i  zewnątrz. 
A zmiana „in minus” to obojętność 
religijna, lekceważenie przykazań 
boskich i kościelnych, niewierność 
i  zdrady małżeńskie, rozbicia ro-
dzin, dzieci z chorobą sierocą, nar-
kotyki wśród młodzieży.

Przez te 42 lata mego pobytu 
w  Kamienicy parafia materialnie 
bardzo się podniosła, ale to nie tyl-
ko moja zasługa, bo przede wszyst-
kim to zasługa parafian, którzy mi 
zaufali i  ze mną współpracowali, 
modlili się, pracowali i składali ofia-
ry. „Bóg zapłać” im za to. Natomiast 
moralnie parafia wyraźnie podupa-
dła, mniej ludzi uczęszcza na Msze 
św., mniej się spowiada, więcej jest 
rozbitych małżeństw, więcej mło-
dych żyje bez ślubu kościelnego, 
więcej dzieci nieślubnych, więcej 
narkotyków, pijaństwa i niezgody. 
Nie dałem rady temu się przeciw-
stawić, mea culpa, mea maxima 
culpa. 

Czy w przenośni możemy powie-
dzieć, że jak król Kazimierz Wielki 
zastał Polskę drewnianą a zosta-
wił murowaną, tak też przez te 40 
lat zmieniła się kamienicka para-
fia? 
– Rzeczywiście Kazimierz Wielki 
zastał Polskę drewnianą, a zosta-
wił ją murowaną. A  cóż ja mam 
z tego wielkiego króla? Imię Kazi-
mierz i posturę? Nie wiadomo ja-
kiego on był wzrostu. To przypa-
dek, to koniunktura, to parafianie, 
to Opatrzność Boska, że za mego 
proboszczowania i Kamienica i pa-
rafia materialnie się wzbogaciły. 

Czym Kamienica się wyróżnia po-
śród innych parafii i  jakimi para-
fianami są kamienicznie?
– To są biali Górale, a więc ludzie 
kierujący się więcej uczuciem i ser-
cem niż rozumem. Gdy kogoś po-
lubią, to w ogień poszliby za nim, 
ale gdy ktoś im wejdzie za skórę, to 
ręka Boska niech ich broni, to nie 

daj Bóg.
Są pobożni, bardziej uczuciowi, 

są pracowici, solidarni ze sobą, ła-
two ich pozyskać, ale też łatwo ich 
stracić.

Kamienica to jakby małe mia-
steczko: ładny rynek, dobre dro-
gi w trzy strony świata, kilkadzie-
siąt sklepów różnych branż, Urząd 
Gminy dbający o potrzeby miesz-
kańców, GOK na wysokim pozio-
mie, posterunek policji, poczta, 
OSP, dwie szkoły, stadion sporto-
wy, dwie restauracje, cztery loka-
le na wielkie uroczystości i  ludzie, 
to największa wartość Kamienicy 
i parafii.

Co jeszcze chciałby diamentowy 
Jubilat przekazać naszym czytel-
nikom?
– Pragnę tu teraz zdradzić pewien 
sekret: poszedłem do kapłaństwa, 
bo Bóg mnie powołał, ale także jako 
powód dziesięciorzędny chciałem 
w kapłaństwie uciec od rzeczy tech-
nicznych, od techniki, bo ja na tech-
nice nic się nie znam, ja nie umiem 
nawet śrubki wkręcić i  to przed 
czym uciekałem do kapłaństwa, to 
mnie w kapłaństwie dopadło, mu-
siałem budować i  to dużo. Przed 
gospodarką też uciekałem i  też 
w dwóch parafiach musiałem się 
tą gospodarką zajmować.

I  jeszcze jedno: w  swoim życiu 
kapłańskim miałem najlepsze pa-
rafie, najlepszych proboszczów 
i  najlepszych wikarych, byłem 
szczęściarzem? Chyba tak, w czep-
ku urodzonym.

Tu, z tego miejsca, dziękuję bardzo 
serdecznie wszystkim parafianom, 

którzy przygotowali mi przepiękną 
diamentową uroczystość 60-lecia 
kapłaństwa w kościele i w siedzibie 
GOK-u.

Dziękuję Księżom i Siostrom za-
konnym z  parafii, dziękuję mi-
nistrantom i  lektorom, dziękuję 
dziewczynkom DSM, młodzieży, 
dziękuję wszystkim pracownikom 
Urzędu Gminy na czele z panem 
dr. Władysławem Sadowskim dba-
jącym o potrzeby gminy i parafii, 
dziękuję wszystkim pracownikom 
GOK-u na czele z panem Mieczy-
sławem Markiem – naszym mini-
strem kultury, dziękuję wszystkim 
zespołom regionalnym „Gorcom” 
i  „Zasadniokom” – tym starszym 
i tym młodszym i tym dzieciom naj-
młodszym, dziękuję kapelom, któ-
re przygrywały na tej uroczysto-
ści, dziękuję OSP, wszystkim Kołom 
Gospodyń z parafii, dziękuję Brac-
twu Celestyńskiemu, dziękuje Pa-
niom noszącym feretrony, dzięku-
ję Związkowi Podhalan, do którego 
i  ja należę, dziękuję tym, których 
nie wyliczyłem, a powinienem wy-
liczyć, dziękuję za modlitwy, pracę, 
dary i upominki, a odwdzięczam się 
modlitwą.

Na koniec przepraszam tych, któ-
rych obraziłem, zgorszyłem, któ-
rym wyrządziłem krzywdę. Do ni-
kogo nie mam pretensji. Niech 
dobry Bóg ma nas wszystkich 
w swojej opiece, a Matka Najświęt-
sza niech nas chroni od złego.

Dziękuję za rozmowę.
M. Marek

ROZMOWA Z ...

Posługa kapłańska swojej 
mamie

Prymicje
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Z kalendarza wydarzeń Stowarzyszenia Seniorów 
w Gminie Kamienica 

Ocalają od zapomnienia

Od lat, często już w listopadzie, atmosfera jednego 
z piękniejszych okresów w roku, jakim są święta Bo-
żego Narodzenia, zostaje zakłócona. Zewsząd atakują 
nas reklamy świecidełek, kolorowych ozdób choinko-
wych, stroików itp. By całkowicie nie zagłuszyć du-
cha Świąt, seniorzy gminnego klubu we współpracy 
ze szkołami i świetlicami podejmują działania podtrzy-
mujące tradycyjne przygotowanie na świąteczny czas. 

Przedstawiciele klubu seniora odwiedzili m.in. świetlicę 
szkolną Szkoły Podstawowej nr 1 i wspólnie z dziećmi wy-
konali piękne aniołki, które ozdobiły niejedną świąteczną 
choinkę. Tym samym przekazali młodemu pokoleniu pięk-
ny zwyczaj, który jest skutecznym sposobem wzmocnienia 
więzi rodzinnej (przygotowanie się do Świąt w rodzinnym 
kręgu), a przede wszystkim przypomnieniem odwiecznej 
polskiej tradycji.

Bliżej cyfrowego świata

14 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny Kamienica odbyło się zakończenie szkolenia pro-
wadzonego w ramach projektu „Małopolski e-senior” 
realizowanego przez Fundację Instytut Myśli Innowa-
cyjnej w Nowym Sączu.

Przez 3 miesiące (w okresie od września do grudnia) se-
niorzy naszej gminy (25 osób) uczestniczyli w szkoleniu, 
którego celem było podniesienie kompetencji cyfrowych. 
Prowadził je Marian Kulig.

Uczestnicy doskonalenia umiejętności korzystania z In-
ternetu dziękują wójtowi dr. Władysławowi Sadowskiemu 
za zgodę na realizację szkolenia, prowadzącemu zajęcia 
Marianowi Kuligowi za rzetelne przeprowadzenie szkole-
nia, a organizatorom za darmowe tablety i catering. (red)
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5 grudnia w Starostwie w Limanowej odbyło się 
spotkanie władz powiatu z wójtami i burmistrzami 
z terenu powiatu limanowskiego, podczas którego 
został jednogłośnie wybrany nowy przewodniczą-
cy Forum. Został nim wójt gminy Kamienica - Wła-
dysław Sadowski. 

Spotkanie rozpoczął dotychczasowy przewodniczący wójt 
gminy Słopnice - Adam Sołtys, który przybliżył nowo wybra-
nym wójtom kwestie dotyczące uczestnictwa w Forum.

Następnie starosta Mieczysław Uryga i wicestarosta Agata Zię-
ba złożyli życzenia i gratulacje wójtom: Życzymy wytrwałości i za-
pału w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji oraz by podejmowane w tej 
kadencji decyzje urzeczywistniały ambitne plany. Ze strony Zarządu i Rady 
Powiatu Limanowskiego deklarujemy wsparcie i współpracę w realizacji 
strategicznych celów społeczno - gospodarczych oraz wyzwań, jakie stoją 
przed samorządami w najbliższych latach…

Podczas spotkania jednogłośnie wybrano nowego przewodni-
czącego Forum Wójtów i Burmistrzów. Został nim wójt naszej 
gminy - Władysław Sadowski.

Włodarze gmin i miast poruszali m.in. kwestie współpracy 
pomiędzy Starostwem Powiatowym, a samorządami w zakresie 
programów profilaktyki prozdrowotnej, dofinansowania nauki 
pływania dla uczniów czy kwestię wywozu śmieci w poszcze-
gólnych gminach i stosowanych w tej dziedzinie rozwiązań. (red)

Nowy przewodniczący 
Forum Wójtów i Burmistrzów

Pierwszy miesiąc nowego roku 
to czas rozmaitych podsumo-
wań i sprawozdań z działalno-
ści za rok poprzedni. Właśnie 
w  tym okresie odbywają się 
walne zebrania sprawozdaw-
cze Ochotniczych Straży Po-
żarnych. 

Druhowie z naszej gminy podsumo-
wali miniony rok na zebraniach, któ-
re odbyły się 6 stycznia w Kamieni-
cy, Zbludzy, Zalesiu, Zasadnem oraz 
19 stycznia w Szczawie. Kierownic-
two poszczególnych jednostek pod-
sumowało działalność w  2018 r. na 

płaszczyźnie operacyjnej, kulturowej, 
finansowej, prewencyjnej oraz szkole-
niowej. Zostały także omówione plany 
zakupów i wyszkolenia na rok bieżący. 
Przedstawiono sprawozdania zarządów 
OSP oraz komisji rewizyjnych. Zarząd 
każdej jednostki z terenu naszej gmi-
ny uzyskał absolutorium za rok spra-
wozdawczy. Wśród prezydium wal-
nych zebrań zasiadali: Przedstawiciel 
Komendy Państwowej Straży Pożar-
nej w Limanowej - st. kpt. Marcin Ku-
lig, Wójt Gminy Kamienica - Włady-
sław Sadowski, Przewodniczący Rady 
Gminy - Hilary Majewski, Prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP w Limanowej - dh Grzegorz 
Janczy, Prezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP w Ka-
mienicy - dh Adam Opyd, Ko-
mendant Gminny ZOSP RP 
w Kamienicy - dh Artur Rutka, 
a  także radni i sołtysi poszcze-
gólnych miejscowości. 

Rok 2018 był bardzo pracowi-
ty dla strażaków z naszej gmi-
ny. Doszło do 208 zdarzeń na 
terenie gminy, które wymagały 
interwencji Jednostek Ochrony 
Przeciwpożarowej. W  porów-
naniu z rokiem ubiegłym jest to 
wzrost aż o 180 punktów pro-

centowych. Jednak wyjazdy do dzia-
łań to nie jedyna dziedzina, którą trud-
nią się nasze jednostki. Każda z nich 
mocno angażowała się w życie lokal-
nej społeczności, służąc i niosąc pomoc 
przy różnego rodzaju uroczystościach 
gminnych oraz parafialnych. Straża-
cy brali także udział w szkoleniach or-
ganizowanych przez Komendę Powia-
tową PSP w Limanowej, ćwiczeniach 
gminnych oraz zawodach sportowo- 
pożarniczych. Wielokrotnie również 
przeprowadzali pogadanki profilak-
tyczne oraz organizowali pokazy dla 
najmłodszych. A.R. 

Pracowity rok strażaków
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30 grudnia 2018 r. na Polan-
kach Szczawskich odbyła się 
inscenizacja historyczna upa-
miętniająca 74. rocznicę zrzu-
tów alianckich dla 1 PSP AK. 

Obchody rozpoczęły się od zbiórki na 
parkingu pod kościołem w Szczawie, 
skąd uczestnicy udali się na „Polanki” 
nad Szczawą. Na miejscu przybyłych 
gości przywitał gospodarz terenu - Wójt 
Gminy Kamienica - Władysław 
Sadowski. Historię zrzu-
tów nad Szczawą przy-
bliżył zgromadzonym 
Przemysław Buko-
wiec z SRH 1 Puł-
ku Strzelców Pod-
ha lańsk ich AK. 
Pa rę  minut  po 
dwunastej nadcią-
gnęła powietrzna 
samolotowa arma-
da, za sterami której 
zasiadali piloci z Ae-
roklubu Podhalańskiego 
i  Stowarzyszenia Lotnic-
twa Eksperymentalnego EAA 
991 z Łososiny Dolnej. Przebieg insce-
nizacji lotniczej komentował por. pil. 
Leszek Mańkowski - Prezes Krakow-
skiego Klub Seniorów Lotnictwa oraz 
Rady Seniorów Aeroklubu Polskiego.

Po raz kolejny nad bezpieczeństwem 
zgromadzonych czuwali strażacy z OSP 
Szczawa. Fachową wiedzą i wskazów-
kami wspierali organizatorów także płk 
pil. Stanisław Wojdyła - Prezes Stowa-
rzyszenia Seniorów Lotnictwa Woj-
skowego RP Oddział Kraków, ppłk pil. 

Stefan Glądys - Wiceprezes Stowarzy-
szenia Seniorów Lotnictwa Wojsko-
wego RP Oddział Kraków i ppłk pil. 
Szczepan Kurpisz. 

Całość uroczystości zakończył po-
częstunek pyszną grochówką, przygoto-
waną przez Koło Gospodyń Wiejskich 
ze Szczawy. 

Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznych 1 Pułku Strzelców Podha-

lańskich Armii Krajowej, Gmina 
Kamienica, Stowarzysze-

nie Seniorów Lotnictwa 
Wojskowego RP Od-

dział Kraków, Stowa-
rzyszenie Lotnictwa 
Eksperymentalnego 
EAA 991, Aeroklub 
Podhalański Nowy 
Sącz, Ochotnicza 
Straż Pożarna ze 

Szczawy.

Antoni Tomiczek 
w  ramach 1586 Eskadry 

Specjalnego Przeznaczenia - 
301 Dywizjonu „Ziemi Pomorskiej 

- Obrońców Warszawy" odbył 23 skrajnie nie-
bezpieczne loty z zrzutami: 5 razy nad Pol-
skę, 11 nad północne Włochy, 3 nad Jugosła-
wię, 2 nad Czechosłowację, 1 raz nad Grecję 
i 1 raz nad nieustalonym krajem. Ostatnim 
zadaniem lotniczym był zrzut dla 1 Pułku 
Strzelców Podhalańskich AK na placówkę 
„Wilga" na Polankach nad Szczawą w Gor-
cach nocą z 28 na 29 grudnia 1944 r. (był to 
jednocześnie ostatni lot specjalny do Polski). 
Antoni Tomiczek zmarł 19 listopada 2013 r. 
Odszedł w wieku 98 lat. (red) 

W Szczawie uczczono pamięć mjr pilota Antoniego Tomiczka

Rekonstrukcja zrzutów alianckich
Tradycyjny opłatek

Kamienicki Oddział Związku 
Podhalan w  pierwszym mie-
siącu nowego roku kalen-
darzowego 2019, w  ramach 
noworocznych zadań, uczest-
niczył w   tradycyjnych spo-
tkaniach opłatkowych. 

19 stycznia delegacja kamie-
nickiego oddziału wzięła udział 
w spotkaniu opłatkowym w Łącku 
- jego organizatorem był Oddział 
Związku Podhalan w Łącku.

20 stycznia odbyło się spotka-
nie opłatkowe Zarządu Głównego 
Związku Podhalan, którego gospo-
darzem był Oddział Związku Pod-
halan w Maruszynie.

Kolejne spotkania z  przedsta-
wicielami kamienickiego oddzia-
łu odbyły się 26 stycznia w Niedź-
wiedziu i 27 stycznia w Ochotnicy 
Dolnej. (red)
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11 listopada 2018 r. w Kamienicy odbyły się gmin-
ne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

Przygotowania do jubileuszu trwały w naszej gminie od dłuż-
szego czasu. Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika 
na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, którego 
głównym założeniem i celem było dążenie do odrestaurowa-
nia istniejącego Pomnika Grunwaldzkiego oraz posadowienie 
obok niego nowego obelisku na rocznicę niepodległości. Do 
zaprojektowania odpowiedniego, dobrze wpasowującego się w 
otoczenie kamienickiego rynku miejsca pamięci zaproszono 
architekt Magdalenę Wąchałę . Koncepcja przez nią przedło-
żona uzyskała akceptację i jej wynik można podziwiać na ryn-
ku w Kamienicy.

Uroczystości z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
rozpoczęły się przemarszem - pocztów sztandarowych, dele-
gacji, lokalnych władz, zaproszonych gości oraz mieszkańców - 
spod remizy OSP do kamienickiego kościoła na uroczystą Mszę 
świętą, która została poprzedzona krótkim występem słowno - 
muzycznym o charakterze patriotyczno - niepodległościowym, 
przygotowanym przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kamienicy.

W trakcie mszy nie dało się nie zauważyć dzieci, młodzieży, 
a nawet całych rodzin, które przyszły do kościoła w strojach 
regionalnych. Był to wyraz głębokiej patriotycznej postawy 
gorczańskich górali.

Podczas mszy odprawianej przez ks. proboszcza Jana Betleja 
homilię o wymowie patriotycznej wygłosił ks. prałat Kazimierz 
Pach. W kazaniu została streszczona historia państwa polskie-
go  od Piastów przez rozbiory, odzyskanie przez nasz kraj nie-
podległości aż po dzień dzisiejszy. Powagi tej części uroczysto-
ści dodał fakt, że za zgodą Księdza Biskupa, w samo południe 
uczestnicy mszy odśpiewali hymn Polski.

Kolejna część uroczystości miała miejsce pod odnowionym 
Pomnikiem Grunwaldzkim. Dokonano tu przecięcia wstęgi 
oraz poświęcenia nowego obelisku posadowionego na 100-le-
cie odzyskania przez Polskę niepodległości, a także odśpiewa-
no Rotę przy akompaniamencie Orkiestry im. św. Floriana ze 
Szczawy.

Szczególnym uhonorowaniem nowo powstałego miejsca pa-
mięci było jego ucałowanie przez ks. prałata Kazimierza Pacha.

Wójt Gminy Kamienica wraz z Księdzem Prałatem dokona-
li symbolicznego posadzenia dębu - na znak długowieczności 
tego miejsca.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili: wójt - Władysław 
Sadowski, ks. prałat - Kazimierz Pach oraz członek Zarządu 
Powiatu Limanowskiego - Agata Zięba, która m.in. odczytała 
list intencyjny w imieniu Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka.

Dla uświetnienia obchodów 100-lecia przybyła do Kamienicy 
grupa rekonstrukcyjna Sądeckiego Rycerstwa Zakonu Księżnej 
Kingi „rycerzy spod Grunwaldu”. Salwą armatnią uhonorowała 
poległych pod Grunwaldem i podczas I wojny światowej.

Po złożeniu wiązanek pod pomnikami dokonano wypuszcze-
nia 100 gołębi na 100-lecie niepodległości.

Następnie spod pomnika zebrani udali się do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kamienicy, gdzie wspólnie śpiewano pie-
śni patriotyczne, do czego zachęcały Panie ze Stowarzyszenia 
Seniorów Gminy Kamienica. (red) 

Dla Niepodległej
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Z ŻYCIA PARAFII

18 stycznia 2019 r. minęło 60 
lat posługi kapłańskiej rezyden-
ta kamienickiej parafii, księdza 
prałata kazimierza pacha. 
Z okazji tego pięknego diamen-
towego jubileuszu 13 stycznia 
o  godzinie 1130 w  intencji dos-
tojnego Jubilata odprawiona 
została uroczysta msza święta.

Styczniowa niedziela zgromadziła 
w kamienickiej świątyni rzeszę wi-
ernych – parafian, rodzinę i  innych 
gości – którzy chcieli uczestniczyć 
w dziękczynno – błagalnej Eucha-
rystii i  tym samym Bogu złożyć 
hołd za postawienie swojego sługi 
na kamienickiej ziemi, a kapłanowi 
wyrazić uznanie dla Jego dobrego 
pasterzowania.

Piękne, głębokie 
e w a n g e l i c z n i e 
kazanie wygłosił 
wnuk siostry Jubi-
lata – ks. Sylwester 
Brzeźny, Diecez-
jalny Duszpasterz 
Liturgicznej Służby 
Ołtarza i  modera-
tor dzieła powołań 
w  diecezji tar-
nowskiej.

Podczas tej uroc-
zystej Mszy św. 
modlitwa i  śpiew 
– w  tym „bukiet 
góralskiej nuty” 
– wybrzmiewały 
gromko między 
innymi za sprawą 
zg romadzonych 
w kościele zespołów regionalnych, 
grup śpiewaczych, licznych instru-
mentalistów.

Po mszy Jubilat wygłosił słowo 
od siebie i  o  sobie, a  parafianie –
przez swoich przedstawicieli: po-
szczególne formacje duchowe, 
związki, zespoły regionalne, góral-
skich gazdów, władze gminne 
i  powiatowe – złożyli Prałatowi 

podziękowanie za wielowymiarową 
posługę kapłańską i  życzyli dia-
mentowemu Jubilatowi obfitych 
łask na dalsze życie i opieki Matki 
Bożej.

Wiązankę kolejnych życzeń, grat-
ulacji i  podziękowań odebrał ks. 
Prałat podczas obiadowego spot-
kania, zorganizowanego w  Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kamienicy. 
(red)

Diamentowy jubileusz
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Wierni tradycji… 

KULTURA
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12 stycznia br. w Gminnym ośrodku kultury w kamienicy już po raz dwudziesty szósty odbył się 
przegląd Zespołów kolędniczych Gminy kamienica.

Gminne kolędowanie

Podczas tegorocznej edycji gmin-
nego kolędowania zaprezentowa-
ło się 8 grup - 3 dziecięce, 3 mło-
dzieżowe oraz 2 dorosłe. Występy 
oceniała komisja z Małopolskiego 
Centrum Kultury „Sokół” w No-
wym Sączu w składzie: przewod-
nicząca komisji Jadwiga Adamczyk 
- regionalista, muzyk, kierownik 
sekcji dziedzictwa kulturowego 
w  MCK „Sokół” w  Nowym Są-

czu; Marta Smól-
czyńska - etno-
log, specjalista 
ds. upowszech-
niania kultury 
ludowej;  Alek-
sander Smaga - 
muzyk, główny 
specja l ist a  ds . 
muzyki.

W  k ategor i i 
grup dziecięcych 
pierwsze miejsce 

komisja przyznała dla Grupy Kolędni-
czej Z GWIAZDĄ z Zasadnego. Dru-
gie miejsce zajęła Grupa Kolędnicza 
Z SZOPKĄ z Kamienicy Dolnej, a na 
trzecim miejscu uplasowała się Gru-
pa Kolędnicza TRZEJ KRÓLOWIE 
z Zalesia.

W  kategorii grup młodzieżowych 
pierwsze miejsce zajęła Grupa Kolęd-
nicza HERODY z Kamienicy. Drugie 
miejsce zdobyła Grupa Kolędnicza 
HERODY z Zalesia, a trzecie przyzna-
no dla Grupy Kolędniczej PASTUSZ-
KI Z GWIAZDĄ z Kamienicy.

W kategorii grup dorosłych dwa ex 
aequo pierwsze miejsca zajęły Gru-
pa Kolędnicza HERODY ze Szcza-
wy i   Grupa Kolędnicza BETLA ze 
Szczawy.

Nagrody i dyplomy poszczególnym 
grupom i instruktorom wręczyli: wójt - 
Władysław Sadowski, przewodniczący 
Rady Gminy - Hilary Majewski oraz 

Wręczenie nagród

HERODY z Zalesia

Z SZOPKĄ z Kamienicy Dolnej

PASZTUSZKI Z GWIAZDĄ 
z Kamienicy

TRZEJ KRÓLOWIE 
z Zalesia

Jasełka w wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Zasadnem
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dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury - Mieczysław Marek.

Ponadto na XX Powiatowy 
Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie 
ta turoniowi” w  Mszanie Gór-
nej zakwalif ikowano: Dziecięcą 
Grupę Kolędniczą Z GWIAZDĄ 
z Zasadnego, Młodzieżową Grupę 
Kolędniczą HERODY z  Kamie-
nicy, Dorosłą Grupę Kolędniczą 
HERODY ze Szczawy i  Doro-
słą Grupę Kolędniczą BETLA ze 
Szczawy.

Przegląd kolędniczy uświetnił wy-
stęp uczniów ze Szkoły Podstawowej 
z Zasadnego, którzy przedstawili JA-
SEŁKA pod kierownictwem ks. An-
toniego Króla.

Kolędowali na przeglą-
dzie powiatowym

Pierwsze i  trzecie miejsce zdobyli 
kolędnicy z naszej gminy w Powiato-
wym Przeglądzie Zespołów Kolędni-
czych „Zagrojcie ta turoniowi”.

W dniach 19 - 20 stycznia w Msza-
nie Górnej odbył się XX Powiatowy 

Przegląd Zespołów Kolędniczych „Za-
grojcie ta turoniowi”. W  konkursie 
wzięło udział 30 grup kolędniczych - 
w tym 4 grupy z naszej gminy.

Komisja konkursowa w  składzie: 
Stanisław Węglarz - etnolog, Bene-
dykt Kafel - etnograf i Piotr Lulek - 
regionalista, przyznała w  kategorii 
dziecięcej pierwsze miejsce dla gru-
py kolędniczej Z  GWIAZDĄ z  Za-
sadnego. Trzecie miejsca zajęły: gru-
pa kolędnicza HERODY z Kamienicy 
w  kategorii młodzieżowej oraz gru-
py - BETLA i HERODY ze Szczawy 
w kategorii grup dorosłych. Ponadto 

na Ogólnopolski Przegląd Grup 
Kolędniczych „Pastuszkowe ko-
lędowanie” w Podegrodziu komi-
sja zakwalifikowała kolędników 
Z GWIAZDĄ z Zasadnego.

Kolejny sukces

Sukcesem zakończył się występ 
dziecięcej grupy kolędniczej 
Z GWIAZDĄ z Zasadnego, która 
zdobyła pierwsze miejsce podczas 
Ogólnopolskiego Przeglądu Dzie-

cięcych i Młodzieżowych Grup Kolęd-
niczych w Podegrodziu.

Już po raz dwudziesty drugi na po-
degrodzkiej scenie spotkali się uczest-
nicy PASTUSZKOWEGO KOLĘDO-
WANIA - Ogólnopolskich Spotkań 
Dziecięcych i  Młodzieżowych Grup 
Kolędniczych. Tegoroczna edycja 
konkursu odbyła się w dniach 26-27 
stycznia.

Prezentacja zasadniańskiej grupy 
zostało wysoko ocenione przez Ko-
misję Artystyczną, która postanowiła 
przyznać I miejsce dla Dziecięcej Gru-
py Kolędniczej Z GWIAZDĄ. (red)

Ogólnopolski konkurs – Z GWIAZDĄ z Zasadnego

Przegląd powiatowy – HERODY ze Szczawy

Przegląd powiatowy 
– HERODY z Kamienicy

Przegląd powiatowy 
– BETLA ze Szczawy
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Na góralską nutę
Kolędowanie to tradycja, 

której górale są bardzo wier-
ni i nikt nie potrafi tak jak 
oni zarazić widownię ener-
gią i śpiewem. 

W dniach 24 i 25 grud-
nia 2018 r. zespoły regional-

ne MŁODE GORCE i GORCE, 
działające przy Gminnym Ośrod-

ku Kultury wystąpiły wspólnie w ka-
mienickim kościele i pokazały to, co naj-

piękniejsze i wyjątkowe w góralskim kolędowaniu. Oprócz 
góralskich pastorałek rozbrzmiały kolędy, które wszyscy znali 
i mogli wspólnie pośpiewać i poczuć atmosferę świąt Boże-
go Narodzenia.

Koncertowo w Jedynce
Pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019 Szkoła Pod-

stawowa nr 1 w Kamienicy zakończyła noworocznym kon-
certem kolęd.

„Dziś  oto  wracam, by  kolędować” - pod takim hasłem w 
kamienickiej Jedynce przebiegał koncert kolędowy, który dla 
całej społeczności szkolnej przygotowały oddziały gimnazjal-
ne. Do udziału w tej bożonarodzeniowej podróży muzycznej 
gimnazjaliści zaprosili swoich młodszych kolegów m.in. klasę 
II SP oraz zamiejscową dziecięcą kapelę prowadzoną przez 
lidera zespołu Ciupaga z Łącka.

Zgromadzona w sali gimnastycznej społeczność szkolna nie 
tylko wróciła mentalnie do atmosfery niedawno przeżytych 
Świąt, ale też mogła podziwiać talent wokalny, instrumental-
ny czy taneczny występujących w koncercie starszych i młod-
szych uczniów. Wsłuchując się w krótką historię niezwykłych 
pieśni – kolęd, pastorałek, uczestnicy koncertu czynnie włą-
czyli się w kolędową nutę, co dało wyraz pełnej wspólnoty 
złączonej piękną polską tradycją.

Kolędy z młodymi muzykami
Świątecznie zrobiło się 27 stycznia 2019 r. w sali Gminne-

go Ośrodka Kultury w Kamienicy podczas koncertu kolęd w 
wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego.

Młodzi muzycy zaprezentowali szereg wyjątkowych kolęd 
i pastorałek, które zostały nagrodzone gromkimi brawami 
publiczności. (red)

Wspólne kolędowanie



Święty Mikołaj w asyście Anioł-
ka  pojawił się w Kamienicy. Roz-
dawał słodkie upominki wszyst-
kich tym, którzy byli grzeczni. 

„Przybyły z  koła podbieguno-
wego niezwykły gość” odwiedzał 
m.in. zakłady pracy, urzędy i  in-
stytucje, by obdarować wszyst-
kich prezentami.

Wśród obdarowanych znaleźli 
się przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nej gminy Komorniki, w tym wójt 
Jan Broda, chwilowo goszczący 
w naszej gminie. (red)

W Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy w ra-
mach zadania „Aktywne społeczeństwo” 2. 
edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego prowadzone są zajęcia gry na 
akordeonie.

Zadanie promujące kulturę regionu i  aktyw-
ność artystyczną realizowane jest przez Funda-
cję Rozwoju Sądecczyzny.  (red)

Pluszowy miś to 
nieodłączny atry-
but dzieciństwa. 
Najmłodsze po-
kolenia pragną go 
mieć przy sobie. 
Dorośli wspomi-
nają tę zabawkę 
z sentymentem.

27 listopada 2018 r. z  okazji Dnia Pluszowego Misia 
przedszkolaki ze Szczawy zostały zaproszone do miejsco-
wej Biblioteki Publicznej. Tam przywitał ich Miś. Dzieci 
bawiły się z nim, śpiewały piosenki, tańczyły i brały udział 
w konkursie. Na zakończenie Miś przeczytał ciekawą bajkę 
i obdarował „swoich fanów” prezentami: zawieszką „Przy-
jaciel Misia”, piłeczką oraz słodyczami. (red)

Święty Mikołaj rozdawał prezenty

Aktywne społeczeństwo

Dzień Pluszowego Misia
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Podróż w przeszłość
W Świetlicy Środowiskowej w Ka-
mienicy w ramach zajęć folklo-
rystycznych odbyło się ciekawe 
spotkanie z panią Marią Zaręba. 

Pani Maria przybliżyła dzieciom dawne czasy. Opowie-
działa o pracy, obrzędach, szacunku do starszych osób, o wa-
runkach, jakie panowały podczas nauki w szkole i nie tylko. 
Uczestnicy spotkania poznali niektóre dawne zabawy i pio-
senki .Zadawały różne ciekawe i trudne pytania, na które pani 
Maria potrafiła w znakomity sposób odpowiedzieć. Spotkanie 
zakończyło się zapewnieniem kontynuacji opowieści. (red)



KULTURA

prawie 800 wykonawców zaprezentowało się podczas 44. Festiwalu Folklorystycznego limanowska 
sŁaZa. wśród uczestników festiwalu nie zabrakło artystów ludowych z gminy kamienica, którzy 
zostali laureatami tej artystycznej imprezy.
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W dniach 22 - 25 listopada 2018 r. 
w  Limanowej odbywał się Festiwal 
Folklorystyczny „Limanowska Słaza”. 
Podczas 44. edycji festiwalu przed ko-
misją konkursową i publicznością wy-
stąpiło blisko 800 wykonawców, spo-
śród których liczne grono stanowili 
artyści ludowi z naszej gminy.

Przedstawiciele naszej gminy zdobyli 
w poszczególnych kategoriach następu-
jące miejsca.
•	 ZESPOŁY REGIONALNE 
Kategoria dorosłych: nagrodę spe-

cjalną im. Jerzego Obrzuta „Za wier-
ność wobec tradycji” oraz trzecie miej-
sce w konkursie przyznano Zespołowi 
Regionalnemu GORCE z Kamienicy.

Ponadto komisja zakwalifikowała zespół 
GORCE na Małopolski Konkurs Obrzędów, 
Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogó-
rzańskie Gody”, który odbędzie się w Łuż-
nej w 2019 r.

Kategoria dziecięca: II miejsce - 
Dziecięcy Zespół Regionalny ZASAD-
NIOKI z Zasadnego.

Ponadto komisja zakwalifikowała zespół 

ZASADNIOKI na Karpacki Festiwal Dzie-
cięcych Zespołów Regionalnych, który odbę-
dzie się w Rabce - Zdroju w 2019 r.

•	 MUZYKI LUDOWE
Kategoria młodzieżowa: II miejsce - 

Muzyka GORCE z Kamienicy.

•	 GRUPY ŚPIEWACZE
Kategoria dorosłych: I miejsce - Gru-

pa Śpiewacza GORCE z Kamienicy.

•	 GRUPY REGIONALNE
 I miejsce - KGW z Zasadnego.
Ponadto komisja zakwalifikowała KGW 

z Zasadnego na Małopolski Konkurs Obrzę-
dów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Po-
górzańskie Gody”, który odbędzie się w Łuż-
nej w 2019 r.

•	 INSTRUMENTALIŚCI LU-
DOWI (w  gr upie  gr y na 
heligonkach)

Kategoria dorosłych: I miejsce - Ta-
deusz Citak z Kamienicy

Ponadto komis ja  zakwal i f ikowała 

Tadeusza Citaka na 53. Ogólnopolski Kon-
kurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Druż-
bów i Starostów Weselnych „Sabałowe Ba-
jania” w  Bukowinie Tatrzańskiej, który 
odbędzie się w sierpniu 2019 r.

Kategoria młodzieżowa: II miejsce - 
Wojciech Citak z Kamienicy.

  
•	 GAWĘDZIARZE
Kategoria młodzieżowa: I miejsce - 

Monika Cepielik z Kamienicy.
Kategoria dziecięca: II miejsce - Ka-

rolina Gromala z Kamienicy, III miej-
sce - Łucja Wojtas z Kamienicy.

•	 ŚPIEW SOLOWY
Kategoria dziecięca: III miejsce - To-

masz Szczepaniak z Kamienicy.
Zespoły, muzyków, śpiewaków i ga-

wędziarzy oceniała pięcioosobowa ko-
misja w składzie: Aleksandra Szurmiak-
-Bogucka - etnomuzykolog, Benedykt 
Kafel - etnograf, Artur Czesak - języ-
koznawca i dialektolog, Jadwiga Adam-
czyk - muzyk i folklorysta oraz Micha-
lina Wojtas - choreograf. (red)

Nagrodzeni na Limanowskiej Słazie

Zespół GORCE



Wręczenie nagród
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10 stycznia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Kamienicy odbyło się podsumowanie i wrę-
czenie nagród laureatom Gminnego Konkursu 
Bożonarodzeniowego.

Wszystkich zebranych w imieniu dyrektora GOK Mieczy-
sława Marka przywitała przewodnicząca komisji - Maria 
Winkiewicz, która podkreśliła wysoki poziom artystyczny 
zgłoszonych ozdób, a w wielu przypadkach niezwykłą po-
mysłowość w doborze materiału, jak i w ich wykonawstwie.

W  konkursie wzięło udział 114 uczniów (trzy katego-
rie wiekowe), których prace oceniali: Maria Winkiewicz 
(pracownik GOK - bibliotekarz) - przewodnicząca komisji, 
Wiktoria Duda (emerytowany nauczyciel), Maria Franczyk 
(emerytowany nauczyciel).

Tematem prac były: „Gwiazda Bożonarodzeniowa - ozdo-
ba choinkowa” (kategoria klas 0, przedszkola i klas I – IV 
szkół podstawowych) oraz „Stroik Bożonarodzeniowy” (ka-
tegoria klas V – VIII szkół podstawowych i oddziałów gim-
nazjalnych). Łącznie nagrodzono 47 prac.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
Grupy przedszkolne i klasy „0” - I miejsce: Oskar Rusnak 

(SP 1 w Szczawie), Amelia Gromala (SP 2 w Kamienicy), 
Anna Rusnak (SP 2 w Szczawie), Emilia Syjud (SP w Za-
sadnem). II miejsce: Kamila Rusnak (SP 2 w  Szczawie), 

Wioletta Kurzeja (Świetlica 
Środowiskowa w  Zasadnem), 
Emilia Rusnarczyk (SP w  Za-
sadnem), Maria Gorczowska 
(SP w Zasadnem). III miejsce: 
Lena Chyrczyk (SP w Zalesiu), 
Aneta Opyd (Zespól Szkoły 
i Przedszkola w Zbludzy). Wy-
różnienia: Konrad Opyd (ZS i P 
w Zbludzy), Wiktoria Karabin 
(SP w Zalesiu).

Klasy I  - IV Szkoła Podsta-
wowa - I miejsce: Kacper Lebda 
(SP 2 w Kamienicy), Karolina 
Wierzycka (Świetlica Środowi-
skowa w  Zalesiu), Jan Rusnak 
(SP 2 w Szczawie). II miejsce: 
Jakub Opyd (SP 2 w  Szcza-
wie), Aleksandra Owsianka (SP 

2 w Kamienicy), Katarzyna Gierczyk (SP w Zasadnem), 
Martyna Gluza (Biblioteka Publiczna w Szczawie), Mag-
dalena Marcisz (SP w Zasadnem), Aleksandra Rusnak (SP 
2 w Szczawie), Jakub Hyrc (SP 1 w Szczawie). III miejsce: 
Aleksandra Wierzycka (SP w Zalesiu), Antonina Bulanda 
(SP 1 w Szczawie), Sebastian Gromala (SP 2 w Kamienicy). 
Wyróżnienia: Małgorzata Zasadni (SP 1w Szczawie), Kac-
per Florek (SP w Zalesiu), Piotr Franczyk (SP w Zasadnem), 
Natalia Masiarz (SP nr 2 w Kamienicy), Anna Rusnarczyk 
(SP w Zasadnem), Natalia Bulanda (SP 2 w Kamienicy).

Klasy V - VIII Szkoła Podstawowa i  klasy gimnazjal-
ne - I miejsce: Patrycja Kurzeja (Świetlica Środowiskowa 
w Zasadnem), Karolina Zasadnia (Świetlica Środowiskowa 
w Zasadnem), Hubert Faron (SP w Zasadnem), Emilia Fran-
czyk (SP w Zasadnem). II miejsce: Julia Augustyn (SP 1w 
Kamienicy), Kacper Mikołajczyk (SP 1w Kamienicy), Do-
rota Rusnak (SP 2 w Szczawie), Michał Wierzycki (Świe-
tlica Środowiskowa w Zalesiu). III miejsce: Emilia Nowak 
(SP 1 w Kamienicy), Izabela Talar (SP 1w Szczawie), Ka-
rolina Sadowska (SP 1 w Kamienicy), Mariusz Opyd (SP 
1w Kamienicy). Joanna Wierzycka (Świetlica Środowisko-
wa w Zalesiu). 

Wyróżnienia: Kacper Franczyk (SP w Zasadnem), Rena-
ta Chlipała (SP 2 w Kamienicy), Katarzyna Rusnak (SP 2 
w Szczawie). (red) 

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

23 stycznia br. w Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy zorgani-
zowano Dzień Babci i Dziadka. Wspomnienia lat dziecinnych  obu-
dziła w sercach seniorów inscenizacja „Jak to downi bywało przy 
pasioniu Gosek”, wystawiona przez dzieci biorące udział w zajęciach 
folklorystycznych, prowadzonych przez Elżbietę Citak. Natomiast 
uczestnicy warsztatów „Tańca i gry na trąbce”, które były prowadzo-
ne w naszej gminie w ramach zadania „Aktywne społeczeństwo” 2. 
edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, za-
prezentowali przygotowane tańce i utwory muzyczne. (red)
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Gimnastyka umysłu i ciała 
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Od 14 - 27 stycznia w świetlicach śro-
dowiskowych na terenie gminy Kamie-
nica odbywały się zajęcia w celu wypeł-
nienia dzieciom i młodzieży czasu ferii 
zimowych.

Uczestnicy bogarej oferty spotkań 
mieli okazję integracji, zawarcia nowych 
znajomości. Mogli też rozwijać swoją 
wiedzę i umiejętności, a przy tym do-
brze się bawić. Każda ze świetlic przy-
gotowała atrakcyjny program. Znalazły 
się w nim m.in. tradycyjne gry świetli-
cowe - gry planszowe, zabawa z piłką, 
itp., czy zajęcia, które do tej pory nie 
były organizowane w świetlicach naszej 
gminy. Jedną z  form, która w  dużym 
stopniu przyciągnęła do placówek licz-
ne grono zainteresowanych, były warsz-
taty lepienia z gliny, prowadzone przez 

instruktorkę - Magdalenę 
Leszko. Kontakt z  gliną 
i praca z nią rozwija umie-
jętności manualne, relak-
suje, pobudza wrażliwość, 
uczy wytrwałości i  cier-
pliwości. Uczestnicy za-
jęć zdobyli wiedzę, dzięki 
której będą mogli tworzyć 
własne formy ceramiczne 
użytkowe i artystyczne.

Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się również zainicjowane 
wcześniej zajęcia folklorystyczne pro-
wadzone przez instruktorkę - Elżbie-
tę Citak, podczas których dzieci uczyły 
się śpiewu, tańca, zabaw oraz tradycji 
ludowej.

Kolejną formą zorganizowania czasu 
wolnego były warsztaty bibułkarskie, 
prowadzone przez panie ze Stowarzy-
szenia Seniorów Gminy Kamienica. 
Uczestnicy tych spotkań uczyli się 
wykonywania kwiatów z  bibuły oraz 
krepiny.

22 stycznia Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Kamienicy zaprosił najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy na bal kar-
nawałowy i teatrzyk kukiełkowy. Dzie-
ciaki najpierw obejrzały przedstawie-
nie „Kopciuszek, a zaraz po nim wzięły 

udział w  balu karnawałowym. 
Były zabawy w  rytmie muzyki 
MINI DISCO, balonowe ZOO, 
wata cukrowa. Panowała radosna 
atmosfera, a po małych tancerzach 
nie widać było zmęczenia. 

Zajęcia i turnieje sportowe to na-
stępna z form ciesząca się podczas 
ferii dużym zainteresowaniem. Za-
równo dzieci, jak i młodzież do-
skonale bawili się podczas zajęć. 

25 stycznia br. w Świetlicy Śro-
dowiskowej w  Kamienicy rozegrany 
został VI Międzyświetlicowy Turniej 
Warcabowy o  Puchar Wójta Gminy 
Kamienica, w którym udział wzięło 47 
uczestników.

W tym roku najlepszymi w poszcze-
gólnych kategoriach zostali: w kategorii 
klas 1-3 SP: 1m. - Grzegorz Gierczyk 
(Zasadne), 2 m. - Szymon Faron (Zale-
sie), 3 m. - Jan Rusnak (Szczawa); w ka-
tegorii klas 4-6 SP: 1m. - Justyna Hyrc 
(Kamienica), 2 m. - Bartłomiej Rachwał 
(Kamienica), 3 m. - Jolanta Wierzycka 
(Zalesie); w kategorii klas 7-8 SP: 1 m. 
- Julia Hyrc (Kamienica); 2 m. - Daniel 
Czech (Zalesie); 3 m. - Bernadeta Bi-
skup (Kamienica). 

Rozgrywki sędziowali: Aneta Wie-
rzycka, Hilary Majewski i  Stanisław 
Poręba.

To jedne z ważniejszych atrakcji, ja-
kie miały miejsce podczas tegorocz-
nych ferii zimowych na terenie gmi-
ny. Świetlice Środowiskowe zapraszają 
wszystkich do uczestnictwa w zajęciach 
zorganizowanych, które trwają przez 
cały rok. Są to przede wszystkim zaję-
cia plastyczne i folklorystyczne. Szcze-
gółowy plan - oferta z harmonogramem 
znajduje się w poszczególnych placów-
kach. (red)

Bogatą ofertę atrakcyjnych programów przygotował Gminny ośrodek kultury na czas ferii zimowych. Za-
pewniła ona zainteresowanym gimnastykę umysłu i ciała. 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.

Teatrzyk

Zajęcia bibiłkarskie

Turniej warcabowy

Warsztaty lepienia z gliny
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Wzbogacony 
księgozbiór

W  roku 2018 Gminny Ośrodek 
Kultury w Kamienicy zrealizował 
ze środków finansowych Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, pochodzących z budże-
tu państwa, zadanie w  ramach 
wieloletniego programu „Naro-
dowy Program Rozwoju Czytel-
nictwa” Priorytet 1 „Zakup no-
wości wydawniczych do bibliotek 
publicznych”.

Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 5 
620, 00 zł powiększono zbiory Gminnej 
Biblioteki w Kamienicy oraz 2 filii biblio-
tecznych w Szczawie i Zbludzy o nowości 
z  literatury pięknej, literatury dla dzieci 
i młodzieży oraz wydawnictwa popularno-
naukowe. (red)

„Zrealizowano ze środków finansowych 
Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”.

O łączeniu przyjemnego z pożytecznym można mówić w przypadku 
realizacji zadań statutowych świetlicy środowiskowej, która w pla-
nowanych, otwartych dla wszystkich zajęciach stawia na kreatyw-
ność. 

Świetlica Środowiskowa w Zalesiu zorganizowała warsztaty „Wianek 
różną ma postać”. Każdy uczestnik spotkania za pomocą kolorowych 
karteczek i kleju stworzył dekoracyjne kwiaty, które wykorzystano do 
zrobienia wianka. Ozdobiono go według własnego pomysłu wstążka-
mi i koralikami.

W ramach rozwoju kreatywności w tej samej placówce odbyły się  
kolejne zajęcia - warsztaty artystyczne. Tematem przewodnim prac 
ręcznych stały się aniołki z krepiny, ozdabiane wstążkami i korali-
kami. Zawisły na  niejednej choince. Celem warsztatów było przede 
wszystkim przypomnienie tradycji ubierania choinki własnoręcznie 
zrobionymi ozdobami. 

Uczestnikami zajęć były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. (red)

Warsztaty artystyczne

Było pięknie i wymownie
26 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbyły się jaseł-
ka, które przedstawiła grupa młodzieżowa „Effatha”, działająca przy tutej-
szej parafii pod kierownictwem ks. Artura Bieniasza. 

Spektakl w wykonaniu młodych aktorów został gorąco przyjęty przez publicz-
ność. Było pięknie, nowocześnie i wymownie. (red) 

Z jasełkami u Seniorów
19 grudnia 2018 r. uczniowie klasy III oddziału gimnazjalnego w Szczawie 
wraz z dyrektorem Pawłem Talarem oraz opiekunami Szkolnego Koła Ca-
ritas - Agnieszką Wąchałą i ks. Radosławem Bobkiem - odwiedzili senio-
rów w Domu Opieki Seniora „Pod Jaworzynką” w Lubomierzu. Przedsta-
wili tam program tradycyjnych jasełek.

Uczniowie w strojach Maryi, Józefa, pastuszków, Trzech Króli, a także diabłów 
i aniołów wprowadzili wszystkich w wspaniały świąteczny nastrój.

Pensjonariusze odwiedzonego domu oklaskiwali wszystkie występujące osoby, 
śpiewając wspólnie znane kolędy i pastorałki. Reagowali ciepło na zabawne dialogi 
i poszczególne postaci, dało się zauważyć u nich wzruszenie i zadowolenie. (red)
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Styczniowy weekend w Szczawie 
należał do miłośników muzycz-
nej interpretacji pieśni bożona-
rodzeniowych. Ich wykonawcy to 
młodzi mieszkańcy południowej 
Polski. Udziałem w  kolędowym 
festiwalu potwierdzili oni swój 
talent i przywiązanie do tradycji.

W  dniach 12 - 13 stycznia 2019 r. 
w  Szczawie odbył się XXII Powia-
towy Dziecięcy Festiwal Kolędowy 
„Kolędować każdy może”. W  pierw-
szym dniu, w sobotę odbyło się prze-
słuchanie wszystkich uczestników 
konkursu, wzięło w  nim udział 127 
solistów i  27 duetów. Drugi dzień - 
niedziela to czas ogłoszenia wyników 
i rozdania nagród oraz okazja do pre-
zentacji laureatów. Po koncercie lau-
reatów odbyła się „Festiwalowa lo-
teria fantowa”. Licznie zgromadzona 

publiczność mogła także obejrzeć wy-
stęp kapeli CIUPAGA i zespołu PIKO 
BAND.

W poszczególnych kategoriach tego 
festiwalu zorganizowanego w Szcza-
wie I miejsca otrzymali:

Kategoria przedszkolna (od lat 3 
do klasy 0) - soliści: Joanna Garbacz 
i  Rita Zygadło. Duety: Julia Sopata, 
Julita Rucińska.

Kategoria młodsza szkolna (od kla-
sy 1 do klasy 3) - soliści: Katarzyna 
Wojtyczka i  Jakub Hyrc. Duety: Oli-
wia Augustyn, Jakub Hyrc.

Kategoria starsza szkolna (od klasy 
4 do klasy 6) – soliści amatorzy i pro-
fesjonaliści; soliści (amatorzy): Małgo-
rzata Żmuda; soliści (profesjonaliści): 
Paweł Madzia.

Kategoria starsza szkolna (od klasy 
4 do klasy 6) – duety: Weronika Wię-
cek, Julia Franczak.

Kategoria gimnazjalna (klasy 7 
i 8 szkoły podstawowej oraz klasa 3 

gimnazjum) – soliści amatorzy i pro-
fesjonaliści; soliści (amatorzy): Julia 
Wincenciak; soliści (profesjonaliści): 
Beata Sutor.

Kategoria gimnazjalna (klasy 7 i 8 
szkoły podstawowej oraz klasa 3 gim-
nazjum) – duety: Justyna Kucia, Julia 
Jasińska.

Dodatkowo została przyznana na-
groda dla najmłodszego uczestnika 
festiwalu - Wiktorii Matuły (3 lata) – 
której fundatorem był ks. proboszcz 
Leon Królczyk.

Poza tym przyznano również na-
grodę Grand Prix, którą otrzyma-
ła Nina Kotarba. Nagrodę tę ufun-
dował Gminny Ośrodek Kultury 
w Kamienicy.

Organizatorami festiwalu byli: Sta-
rostwo Powiatowe w  Limanowej, 
Gmina Kamienica, Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży – Oddział 
Szczawa, Parafia p.w. NSPJ w Szcza-
wie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 
w Szczawie. (red)

„Kolędować każdy może”
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Teatr – to lubię!
szanowni państwo!

Chcąc poszerzyć ofertę edukacyjną, proponujemy Państwa pociechom udział w zaję-
ciach teatralnych prowadzonych przez wieloletniego pedagoga i pasjonata teatru. Zajęcia 
tego typu pomagają w emocjonalnym rozwoju młodego człowieka, pozwalają poznawać 
siebie, wyrabiać umiejętność radzenia sobie z emocjami, w końcu dają możliwość odkry-
wania innego świata, znalezienia motywacji do życia, przede wszystkim jednak rozwijają 
wiarę w siebie. Celem zajęć będzie rozbudzenie zainteresowań teatralnych, lepsze zro-
zumienie języka sztuki, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym 
oraz stworzenie grupy teatralnej. 

Propozycja kierowana jest do uczniów szkoły podstawowej (klasy 4-8). Spotkanie or-
ganizacyjne odbędzie się 18 lutego o godz. 16.00 w Świetlicy Środowiskowej w Kamie-
nicy (nad siedzibą poczty). Zapraszamy! 

W gronie twórców
marian Duda - urodził się w 1944 r. w Młyńczyskach w rodzinie wielodzietnej. Ma 
czterech braci i cztery siostry. Po ukończeniu 16 roku życia jako młody chłopak wy-
jechał na śląsk do Nowych Tych, tam uczył się w zasadniczej szkole Budowlanej 
i pracował jako pracownik młodociany. W 1964 roku wrócił w swoje rodzinne strony 
(uczęszczał wtedy pieszo na kurs prawa jazdy do odległej od Młyńczysk Limanowej), 
po czym został powołany do służby wojskowej do Modlina Twierdzy koło Warszawy. 
Po odbyciu służby pracował w chemobudowie kraków jako cieśla/stolarz. W  roku 
1974, zatrudniny w  PBo Podhale w  zakopanem, pracował na terenie Limanowej. 
W 1976 roku ukończył kurs mistrzowski ciesielski. W roku 1973 wraz z żoną Wiktorią 
zamieszkał w kamienicy, gdzie wspólnie wybudowali swój dom. 

W latach osiemdziesiątych uległ wypadkowi i przeszedł na rentę inwalidzką. Wte-
dy to rozpoczął swoją przygodę z twórczością artystyczną. Głównie wyczarowywał 

metodą intarsji (technika zdobnicza polegająca na układaniu kawałków drewna na drewnie) wspaniałe, przykuwające 
wzrok zdobienia (technika ta jest bardzo pracochłonna i wymaga dużo dokładności, cierpliwości). Do dziś artysta 
tworzy różne mozaiki - oprawy do luster, obrazów, kwietniki, doniczki, lampki nocne, choinki drewniane świecące itp. 
W jego pokoju gościnnym najbardziej rzucającą się w oczy ozdobą jest szopka bożonarodzeniowa, pięknie oświetlo-
na, która wprowadza w cudowny nastrój świąteczny. Twórczość dla pana Mariana jest wielką pasją, jak i wspaniałym 
relaksem, jest odskocznią od codzienności. Wypełnia każdą chwilę wolnego czasu. artysta swoimi pracami chętnie 
obdarowuje rodzinę i znajomych. 

Poza tą ciekawą twórczością pasjonuje się on również muzyką. sam gra na akordeonie. Jak twierdzi, ma to we krwi, 
ponieważ ojciec był organistą, trzej jego bracia również są organistami, zaś siostra gra na skrzypcach. 

Pan Marian kocha przyrodę, szczególnie uwielbia spacery ze swoją suczką Dianą, którą po porzuceniu przez wła-
ściciela przygarnął do siebie. Wśród znajomych nazywany jest „złotą rączką”, ponieważ potrafi wszystko naprawić 
i wszystkiemu zaradzić. często wykonuje różne prace w Gminnym ośrodku kultury w kamienicy, świetlicach środo-
wiskowych czy innych miejscach, w których naprawa potrzebna od zaraz… i nie tylko. (e.c.)



Pamiętali o hołdzie dla Niepodległej
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100 minut na 100-lecie

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy, w dniu podsu-
mowującym wcześniejsze projekty (m.in. konkursy, krzy-
żówki, prace plastyczne, prezentacje multimedialne, lekcje 
dla Niepodległej) realizowane dla uczczenia 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowano uro-
czystą galę niepodległościową.

Najpierw o godzinie 11.00 Szkoła włączyła się w ogólno-
polską akcję odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego. Następ-
nie odbył się koncert poezji i pieśni patriotycznej, w którym 
swoje „5 minut” miał gminny Klub Seniora. Patriotyczny 
charakter uroczystości podkreślił też symboliczny taniec 
z f lagami.

Poza pieśnią i poezją w atmosferę przeżyć naszych przod-
ków uczestników niezwykłego wydarzenia wprowadziła nar-
racja o  tematyce historycznej. Całość zaplanowana została 
na 100 minut.

Śpiewam Tobie Ojczyzno…

„Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć" - te sło-
wa Oskara Kolberga stały się mottem szkolnego Konkursu 
Pieśni Patriotycznej, zorganizowanego w Szkole Podstawo-
wej w Zasadnem.

Patriotyczne śpiewanie zrodziło się z potrzeby serca. Jest 
w nim coś bardzo szczególnego, coś prawdziwego i bliskiego. 
To poczucie więzi, przywiązania i przynależności do Ojczy-
zny, za wolność której tak wielu ofiarowało swe życie.

Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice spotkali się , aby dać 
wyraz jedności i wspólnie  rozpocząć świętowanie przypa-
dającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Uczestników konkursu wysłuchała i  oceniła komisja 
w składzie: Jakub Drabik - muzyk, kierownik zespołu Jare 
Zytko (przewodniczący komisji) oraz Magdalena Talar - wo-
kalistka zespołu Ciupaga.

Szkolne uroczystości w Szczawie
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Komisja doceniła wiele walorów pre-
zentacji i była pod wrażeniem wystę-
pów tych, którzy zechcieli wyśpiewać 
chwałę Niepodległej. Wszystkich zgro-
madzonych połączyła piękna patrio-
tyczna nuta, która pozwoliła na chwi-
lę zadumy.

Tydzień dla Niepodległej

W Szkole Podstawowej nr 1 w Szcza-
wie zaplanowano i  przeprowadzo-
no szereg działań, aby godnie uczcić 
100-lecie Niepodległości. Zamykał się 
on w haśle przewodnim „Tydzień dla 
Niepodległej”.

Na tę okoliczność szkołę udekorowa-
no barwami narodowymi. W  oknach 
pojawiły się kwiaty i biało-czerwone 
chorągiewki. Uczniowie przygotowa-
li gazetki o  symbolach narodowych, 
o kształtowaniu się państwowości pol-
skiej oraz o  twórcach niepodległości. 
Na lekcjach historii poznawano eta-
py odradzania się państwa polskiego, 
a na języku polskim omawiano teksty 
literackie związane z  tymi wydarze-
niami. Przez cały tydzień uczniowie, 
zamiast mundurka, nosili biało – czer-
wone stroje.

Codziennie na przerwie po drugiej 
lekcji uczniowie czytali fragmenty po-
ezji i prozy polskiej opisujące zrywy 
niepodległościowe Polaków, ich ma-
rzenia o wolnej Polsce, a także ukazu-
jące ogromną tęsknotę tych, których 
los rzucił z dala od stron ojczystych. 
Również codziennie na długiej prze-
rwie, przy akompaniamencie szkolnego 
zespołu muzycznego, śpiewano pieśni 
patriotyczne. Ponadto cała społecz-
ność uczniowska włączyła się w ogól-
nopolską akcję „Rekord dla Niepod-
ległej”, w  ramach której odśpiewany 

został Mazurek Dąbrowskiego, wsłu-
chała się w poetyckie słowa wyrażające 
wielką radość z odzyskania niepodle-
głości, uczestniczyła w przeprowadzo-
nym w szkole „Biegu dla Niepodległej” 
i w koncercie patriotycznym w wyko-
naniu Grupy Seniorów z  Kamieni-
cy. Uczniowie klas I-III wzięli udział 
w konkursach: recytatorskim „Kocham 
Cię Polsko” oraz plastycznym „Polska – 
moja Ojczyzna”.

W tym dniu wszyscy w szkole wsłu-
chali się w  poetyckie słowa wyra-
żające wielką radość z  odzyskania 
niepodległości.

Zwieńczeniem obchodów „Tygo-
dnia dla Niepodległej” była uroczysta 
akademia w dniu 13 listopada o godz. 
11.00. Honorowymi gośćmi tego wy-
darzenia byli: starszy wizytator Ku-
ratorium Oświaty w Krakowie – Józef 

Wojas i Wójt Gminy Kamienica – Wła-
dysław Sadowski. Na akademię licznie 
przybyli również rodzice. Uczniowie 
klasy VI w przygotowanych scenkach 
przedstawili drogę Polski do odzyska-
nia niepodległości. Natomiast część 
druga miała formę koncertu pieśni le-
gionowych i patriotycznych. Solistom 
towarzyszył szkolny zespół muzyczny 
i wszyscy zebrani w sali gimnastycznej. 
Uroczystość uświetnił występ zespołu 
tanecznego, który zaprezentował taniec 
z  f lagami. Następnie wszyscy zebrani 
zatańczyli uroczyście poloneza, do mu-
zyki W. Kilara z filmu A. Wajdy „Pan 
Tadeusz”. Na zakończenie akademii 
uczniom klas I-III, którzy wzięli udział 
w konkursach: recytatorskim „Kocham 
Cię Polsko”, plastycznym „Polska – moja 
Ojczyzna” oraz zwycięzcom „Biegu dla 
Niepodległej”, wręczono nagrody. (red)

Szkolne uroczystości w Kamienicy

Szkolne uroczystości w Zasadnem



21 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieni-
cy spotkali się przedstawiciele instytucji i  stowarzyszeń, 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz seniorzy z na-
szej gminy.

Zaproszonym gościom towarzyszyli m.in.: wójt gmi-
ny - Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy 
– Hilary Majewski, dyrektor GOK - Mieczysław Marek, 
kierownik GOPS - Mieczysław Kuziel, prezes Gminnej 
Spółdzielni „SCh” - Józef Rusnarczyk i s. Krystyna.

W  świąteczny nastrój, przy tradycyjnie zastawionych 

w i g i l i j n y -
mi potrawa-
mi sto łach, 
wprowadził zebranych koncert kolęd, przygotowany przez 
Grupę Młodzieżową „Effatha”, działającą przy kamienic-
kiej parafii.

Kolejne spotkanie opłatkowe zgromadziło w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kamienicy członków zespołów regio-
nalnych GORCE i MŁODE GORCE. Mocno wybrzmiała 
góralska kolędowa nuta. (red)

Spotkania opłatkowe

czas poprzedzający święta Bożego narodzenia jest sposobno-
ścią, aby zatrzymać się na chwilę i spotkać wspólnie, świętując 
jedno z najważniejszych wydarzeń  zbawczych - narodziny  Bo-
żej Dzieciny.
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Opłatek seniorów

Grupa „Effatha”

Zespoły: Młode Gorce oraz GORCE



MIESIĄC TERMIN ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH TERMIN ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

STYCZEŃ 8 styczeń  2019 (II wtorek), 
22 styczeń 2019 (IV wtorek) 31 styczeń 2019 (ostatni czwartek)

LUTY 5 luty  2019 (I wtorek), 
19 luty 2019 (III  wtorek) 28 luty 2019 (ostatni czwartek)

MARZEC 5 marzec 2019 (I wtorek), 
19 marzec 2019 (III  wtorek) 28 marzec 2019 (ostatni czwartek)

KWIECIEŃ 2 kwiecień 2019 (I wtorek), 
16 kwiecień 2019 (III wtorek) 25 kwiecień 2019 (ostatni czwartek)

MAJ 7 maj 2019 (I wtorek), 
21 maj 2019 (III wtorek) 30 maj 2019 (ostatni czwartek)

CZERWIEC 4 czerwiec 2019 (I wtorek), 
18 czerwiec 2019 (III wtorek) 27 czerwiec 2019 (ostatni czwartek)

LIPIEC 2 lipiec 2019 (I wtorek), 
16 lipiec 2019 (III wtorek) 25 lipiec 2019 (ostatni czwartek)

SIERPIEŃ 6 sierpień 2019 ( I wtorek), 
20 sierpień 2019 (III wtorek) 29 sierpień 2019 (ostatni czwartek)

WRZESIEŃ 3 wrzesień 2019 (I wtorek), 
17 wrzesień (III wtorek) 26 wrzesień 2019 (ostatni czwartek)

PAŹDZIERNIK 1 październik 2019 (I wtorek), 
15 październik 2019 (III wtorek) 31 październik 2019 (ostatni czwartek)

LISTOPAD 5 listopad 2019 (I wtorek), 
19 listopad 2019 (III wtorek) 28 listopad 2019 (ostatni czwartek)

GRUDZIEŃ 3  grudzień 2019 (I wtorek), 
17 grudzień 2019 (III wtorek) 27 grudzień 2019 (piątek)
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OBWIESZCZENIE
w sprawie ogłoszenia terminu wyborów Sołtysów w Sołectwach na terenie Gminy Kamienica

1. Na podstawie art.30 ust.1 i art.36 ust.2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 
r. poz. 994 ze zm.) oraz §6 ust.1 statutów sołectw stanowią-
cych załącznik nr 1-6 do uchwały Rady Gminy Nr XXXI
/308/2018r. z dnia 26.09.2018 r. w sprawie uchwalenia Sta-
tutów Sołectw Gminy Kamienica Wójt Gminy Kamienica 
zarządza bezpośrednie wybory sołtysów w Sołectwach 
Gminy Kamienica na dzień 07 kwietnia 2019 r.

2. Ustala się siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej w bu-
dynku Urzędu Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420, 
pok. 11, I piętro.

3. Ustala się siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych 
w następujących budynkach:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 Sołectwa Ka-
mienica Górna - budynek „Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kamienicy”,

2) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 Sołectwa Ka-
mienica Dolna - budynek „Szkoły Podstawowej nr 2 

w Kamienicy”,
3) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 Sołectwa Szczawa 

- budynek „Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie”,
4) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 Sołectwa Zalesie 

- budynek „Szkoły Podstawowej w Zalesiu”,
5) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 Sołectwa Zblu-

dza - budynek „Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy”,
6) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 Sołectwa Zasadne 

- budynek Szkoły Podstawowej w Zasadnem”.
4. Ustala się termin zgłaszania kandydatów na sołtysa 

na 22 marca 2019 r.
5. Ustala się termin zgłaszania kandydatów do Obwodo-

wych Komisji Wyborczych na 26 marca 2019 r.
6. Ustala się godziny otwarcia lokali wyborczych w dniu 

wyborów od 8.00 - 16.00.

Wójt Gminy Kamienica
(-) dr Władysław Sadowski

Warto wiedzieć
Terminarz odbioru odpadów segregowanych i niesegregowanych oraz wielkogabarytowych 
w 2019 roku na terenie gminy Kamienica przedstawia się następująco:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
•	 14 marzec 2019 r. (czwartek)
•	 13 czerwiec 2019 r. (czwartek)

•	 12 wrzesień 2019 r. (czwartek)
•	 14 listopad 2019 r. (czwartek)
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8 grudnia 2018 r. w hali sportowej w Zbludzy odbył się między-
świetlicowy turniej piłki siatkowej, zorganizowany przez Gminny 
ośrodek kultury w kamienicy i Świetlicę Środowiskową w Zblu-
dzy. 

Turniej rozegrano w  kategorii szkół podstawowych i  klas gimnazjalnych. 
W pierwszej z nich zwyciężył zespół reprezentujący Kamienicę, a na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna ze Zbludzy.

W kategorii klas gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z Zalesia, wyprzedzając 
zespół z Kamienicy. Trzecie miejsce zajęła drużyna ze Zbludzy. Puchary i dy-
plomy wręczyła drużynom w  imieniu dyrektora GOK w Kamienicy p. Maria 
Winkiewicz (red)

standardowa codzienność w życiu chyba każdej społeczności 
lokalnej co jakiś czas naznaczona jest wydarzeniami – inicja-
tywami, które dają możliwość wykazania swoich umiejętności, 
zmierzenia się z innymi w różnych konkursowych zmaganiach 
– powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, gminnych. 
w naszej gminie takie okazje również miały miejsce. oto lau-
reaci niektórych z nich:

•	 Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Ubierzmy 
choinkę dla Jana Pawła II”, organizowanego przez Instytut Dialo-
gu Międzykulturowego im. Jana Pawła II  w Krakowie został Maciej 
Chlipała ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie. 

•	 Laureatkami konkursu literackiego organizowanego w ramach XI edy-
cji kampanii społecznej ,,NO PROMIL - NO PROBLEM” pt. ,,W stule-
cie odzyskania niepodległości 1918-2018”, zostały: II miejsce - Natalia 
Zasadni (SP w Zasadnem), III m. - Katarzyna Rusnak (SP 2 w Szcza-
wie), III m. - Natalia Opoka (SP w Zalesiu). Wyróżnienie - Aneta Fran-
czyk (SP w Zalesiu).

•	 Uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie - Zuzanna Ru-
snak za pieśń „Hej, hej ułani” i Joanna Rucińska za wykonanie utwo-
ru „Rozkwitały pąki białych róż” - zostały laureatkami XVII Powia-
towego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej (utwory pochodzące 
z pierwszego ćwierćwiecza XX wieku).(red)

robert Faron z Zalesia po raz 
drugi w swojej przygodzie ze 
sportem został zwycięzcą ligi 
Biegów Górskich. 

W Ustroniu zakończono sezon Ligi 
Biegów Górskich Dare 2b. Aby wy-
łonić zwycięzcę i zwyciężczynię Ligi 
bierze się pod uwagę 12 najlepiej 
punktowanych startów w  sezonie. 
Osobną klasyfikacją są też kategorie 
wiekowe oraz cztery kategorie specja-
listyczne biegów górskich: bieg alpej-
ski (pod górę), anglosaski (góra-dół na 
dystansie nie przekraczającym półma-
ratonu), bieg na długim dystansie (od 
półmaratonu do maratonu) i ultra (po-
wyżej dystansu maratońskiego).

Wśród mężczyzn najlepszy okazał 
się Robert Faron, który był liderem 
przez większą część sezonu. Najlep-
szy został także w klasyfikacji bie-
gaczy ultra, a drugie miejsce zajął na 
długim dystansie.

 - Sezon był bardzo długi i wyczerpują-
cy również psychicznie, bo walczyłem prak-
tycznie do ostatniej serii Masakry Górskiej 
w Ustroniu - podkreślił Robert Faron. 
- Zacząłem rywalizację już pod koniec stycz-
nia 2018 roku. Sezon bardzo udany, bo wy-
grałem kilka klasyfikacji generalnych całose-
zonowych: klasyfikację Festiwalu Biegowego 
„Najlepszy Góral”, Puchar Polski Skyrun-
ningu, Grand Prix Małopolski w Biegach 
Ulicznych i wreszcie Ligę Biegów Górskich. 
Wybieram się teraz na biegówki pod Mogie-
licę na spokojne roztrenowanie. Prawdopo-
dobnie w przyszłym sezonie będę uczestni-
czył raczej w Biegach Ultradystansowych, 
mam dużo zaproszeń. Przemyślę jeszcze 
swoją sportową przyszłość, teraz najważ-
niejsza jest regeneracja.

Klasyfikacja końcowa open męż-
czyzn: 1 m. - Robert Faron (Salco 
Garmin Team), 2 m. - Bartosz Gor-
czyca (Salco Garmin Team), 3 m. - 
Piotr Koń (Alpin Sport Team). (red)

Robert ponownie pierwszy

Turniej Piłki Siatkowej

Pokonkursowe pokłosie

Ponowny zwycięzca 
Ligi Biegów Górskich

RÓŻNE/SPORT
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kolejne sukcesy zanotowały drużyny 
mUks Halny kamienica, wygrywając 
turnieje na przełomie minionego i nowe-
go roku. 

24 listopada 2018 r. w Krakowie odbył się Tur-
niej Piłki Nożnej „Albertus Cup 2018”. Wzięły 
w nim udział drużyny Halnego Kamienica (rocz-
niki 2010 i 2006), które zwyciężyły w swoich ka-
tegoriach wiekowych.

W dniach 24 - 25 listopada 2018 r. w Zawoi 
rozegrano turniej SILVER CUP 2018, w  któ-
rym udział wzięły drużyny Halnego z  roczni-
ków 2008 i 2009. W kategorii wiekowej 2009 
zwyciężył zespół Halnego, wygrywając wszyst-
kie mecze. Natomiast chłopcy z rocznika 2008 po dobrej grze 
wywalczyli czwarte miejsce.

1 grudnia 2018 r. w Limanowej rozegrano Halowy Turniej 
Piłki Nożnej „O czapkę Świętego Mikołaja”. Rywalizowano 
w czterech kategoriach, w których wystąpiło 38 zespołów. 
W kategorii Żaków wygrała drużyna MUKS Halny I Ka-
mienica, a MUKS Halny II Kamienica zdobył trzecie miej-
sce. Najlepszym strzelcem turnieju został Grzegorz Groń, 
a bramkarzem Tomasz Leszko (obaj MUKS Halny Kamie-
nica). W kategorii orlików drużyna Halnego wywalczyła II 
miejsce. 

Mistrzostwo OZPN Nowy Sącz zdobyła drużyna Halnego 
Kamienica w kategorii żaków. Podopieczni Rafała Franczyka 
zwyciężyli w finałowym turnieju, który rozegrany został 17 
stycznia 2019 r. w Limanowej. Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Grzegorz Groń (MUKS Halny Kamienica).

Bardzo dobrze zaprezentowały się drużyny MUKS Halny 
Kamienica w  Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa UKS 
„LACH” Podegrodzie, który rozegrano w dniach 21 - 23 stycz-
nia br. Zespoły z roczników . Zespoły z roczników 2008 i 2010 
zwyciężyły w swoich kategoriach. Drugie miejsce w turnieju 
wywalczyła drużyna z rocznika 2006. (red)

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa 
UKS „LACH” Podegrodzie 

MUKS HALNY Kamienica 

Halny z kolejnymi sukcesami
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SPORT

Mistrzostwo Rejonu Nowosądeckie-
go w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt 
rocznik 2006 przypadło Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Kamienicy. 

13 listopada 2018 r. w Nowym Sączu odbyły się 
Rejonowe Mistrzostwa w Halowej Piłce nożnej 
dziewcząt rocznik 2006 i młodsi. Drużyna z SP1 
Kamienica w drugim i trzecim meczu, wygrywa-
jąc kolejno z drużyną Nowego Sącza 5:2 i SP Ja-
zowsko 5:3, zajmuje pierwsze miejsce w turnieju.

Skład drużyny: D. Szczepaniak, J. Rusnarczyk, 
W. Opyd, W. Kaim, O. Cepielik, G. Cepielik, N. 
Brzeczek.

Na drugim miejscu w rejonie

Rozegrano Rejonowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w halowej piłce nożnej chłopców uro-
dzonych 2003-2005. Wicemistrzostwo rejonu no-
wosądeckiego zdobyła drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kamienicy.

15 listopada 2018 r. w hali sportowej przy Ze-
spole Szkół nr 1 w Limanowej w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej odbyły się zawody o Mistrzo-
stwo Rejonu Nowosądeckiego w halowej piłce 
nożnej chłopców urodzonych 2003-2005. W za-
wodach udział wzięły 4 zespoły: SP Szymbark 

Z mistrzostwem rejonu
Wicemistrzynie powiatu

Mistrzynie rejonu
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(powiat gorlicki), SP 1 Kamienica (powiat limanowski), SP 
Złockie (powiat nowosądecki), SP 7 Nowy Sącz (m. Nowy 
Sącz). Wicemistrzostwo rejonu wywalczyli chłopcy ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Kamienicy.

Na podium w powiecie

Dużym zainteresowaniem cieszyły się Powiatowe Igrzy-
ska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie sto-
łowym. Udane występy zanotowały drużyny reprezentujące 
naszą gminę.

W Powiatowych Igrzyskach Dzieci w kategorii dziewcząt 
najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Za-
lesiu. Wśród chłopców szóste miejsce przypadło drużynie ze 
Szkoły Podstawowej w Zasadnem.

Natomiast w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
trzecie miejsce wywalczyli chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Kamienicy. Wśród dziewcząt tuż za podium, na czwartej 
pozycji uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Szczawie. Indywidualnie trzecie miejsce zajęła Weronika 
Radziszewska ze Szkoły Podstawiwej nr 2 w Szczawie.

Wicemistrzostwo dziewcząt z Jedynki

8 stycznia 2019 r. w hali sportowej przy ZSTiO Limanowa 
odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce 
siatkowej dziewcząt ur. 2003-2005. Wicemistrzostwo powia-
tu zdobyły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ka-
mienicy. (red)

Wicemistrzowie rejonu

Powiatowe Igrzyska Dzieci –  drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Zalesiu najlepsza w kategorii 

dziewcząt 
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HASŁO 
 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 14, utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać do 15  
marca 2019 r.  na adres GOK. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody. 
 Za rozwiązanie krzyżówki nr 111, której hasło brzmi: „Zło jest niezrozumieniem dobra”, nagrody ufundowane przez ks. prałata 
Kazimierza Pacha  wylosowali: Bożena Duda z Zasadnego i Maria Gierczyk z Zasadnego. 
Nagrody do odebrania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.  

POZIOMO: 1) czworokąt, w którym 

przeciwległe boki są równoległe. 8) witka, 

9) kontrola publikacji. 10) okres godowy 

ryb, 11) ktoś, kto przyjął jakieś wyznanie, 

13) jedyna karta w danym kolorze 

otrzymana przy rozdaniu, 15) teren wodny, 

17) paszport, legitymacja, 18) prawy 

dopływ Wisły, 19) samosąd, 22) letnie ferie, 

24) młodzik, 25) uderzenie dłonią, 26) 

obrabiarka do toczenia, 27) najdłuższa rzeka 

Francji, 29) pokarm dla niemowląt, 31) 

średnica kuli lub pocisku, 34) wykańcza 

stropy, ściany, 35) owoc z tropikalnej Azji, 

36) interpretacja, 37) kręci się w oku. 

 

PIONOWO: 1) rzecz rzadka, niezwykle 

cenna, 2) podobizna, portret, 3) utwór 

wokalno - instrumentalny o epickim 

charakterze, 4) druga epoka trzeciorzędu, 5) 

ziemia zasiana zbożem, 6) karpiel, 7) żywi 

się pędami eukaliptusa, 12) wyziewy, 14) 

językoznawca, 16) absurd, 17) wysłannik, 

pełnomocnik, 18) odłupany kawałek 

drewna, 20) ochraniacz na łokieć, 21) 

reguluje przepływ wody, 23) chwast 

zbożowy, 28) świetlisty krąg, 29) wątek, 30) 

załoga łodzi wioślarskiej, 31) brat cioteczny 

32) drzewo wysokogórskie, 33) frazes. 

 

 

RELAKS



KONTAKT:

Sekretariat SP  
nr 1 w Kamienicy

34-608 Kamienica 490
tel. 18 33 40 907

Fundacja EUROPA+
ul. Jagiellońska 29/11

33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 72 02

Szkolenia będą realizowane w ramach  
projektu pn. „NOWA ERA KOMPUTERA”, realizowanego  
w ramach projektu grantowego fundacji Collegium Progressus  
„Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe  
dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”  
(projekt nr POPC.03.01.00-00-0076/18) realizowanego w ramach  
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,  
Oś priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1:  
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Gmina Kamienica 
oraz fundacja EUROPA+ 
zapraszają mieszkańców/-nki gminy, 
którzy/-re ukończyli/-ły 25. rok życia, a w szczególności 
osoby z niepełnosprawnością, osoby w wieku 50+ 
nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące 
rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe do udziału 
w bezpłatnych szkoleniach komputerowych 
w siedmiu modułach tematycznych:

RODZIC W INTERNECIE 
MÓJ BIZNES W SIECI
MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI
DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)
ROLNIK W SIECI
KULTURA W SIECI

Szkolenia odbywać się będą w postaci 
3 spotkań 4-godzinnych (12 godzin dydaktycznych).

Designed by Jannoon028 / Freepik



NAGRODZENI NA LIMANOWSKIEJ SłAZIE

Zespół Zasadnioki

Muzyka GORCE

Zespół GORCE

Grupa śpiewacza GORCE

Tadeusz Citak

Wojciech Citak

Monika Cepielik

Tomasz Szczepaniak

Łucja Wojtas

KGW z Zasadnego

Karolina Gromala


