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Dni Gorczańskie tuż, tuż – zapraszamy! 

W dniach 27–28 lipca br. w amfiteatrze SATURN w Kamienicy odbędą 
się XXXIX Dni Gorczańskie. Na scenie wystąpią m.in.: zespoły: KORDIAN, 
CIUPAGA, GÓRALSI i KABARET POD WYRWIGROSZEM. 

W sobotę 27 lipca wystąpi zespół KORDIAN, którego styl został przez kry-
tyków muzycznych okrzyknięty nowym odkryciem na rynku. Łączy najlepszą 
muzykę folk, rodem z Nowosądecczyzny, z bardzo melodyjnym i rytmicznym 
disco polo. 

W niedzielę 28 lipca zaprezentuje się Kabaret pod Wyrwigroszem, a po nim 
kapela CIUPAGA i zespół GÓRALSI. 

KABARET POD WYRWIGROSZEM przedstawia realia  w krzywym zwiercia-
dle, dostarczając odbiorcom porcji napływających codziennie świeżych, ale 
trudnych do pojęcia doniesień. Spotkanie z kabaretem to absolutna gwaran-
cja pełnej beczki śmiechu!

Kapela CIUPAGA do repertuaru opartego na melodiach ludowych z okolic 
Łącka i Sądecczyzny dołączył bardzo żywiołowe utwory folkowe inspirowane 
klimatami bałkańskimi, węgierskimi, słowackimi, rumuńskimi. Ma na swoim 
koncie również autorskie piosenki. 

Na scenie wystąpi również nasz kamienicki zespół GÓRALSI, który swoją 
fascynację kulturą górali białych przekłada na twórczość. Oprócz muzyki fol-
kowej gra również odpowiednio zaaranżowane covery utworów popularnych, 
co powoduje, że przy takim repertuarze świetnie bawią się wszyscy – nieza-
leżnie od upodobań muzycznych i wieku.

W sobotę do uczty muzycznej dołączy uczta kulinarna – degustacja potraw 
regionalnych w ramach VII Festiwalu Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidz-
kie rytmy i smaki”. (M.M.)
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14 marca 2019 r. w sali konferencyjnej miejscowego 
Urzędu odbyła się III sesja Rady Gminy Kamienica. 
Na obrady samorządu przybył Starosta Powiatu Li-
manowskiego Mieczysław Uryga. 

Przed przystąpieniem do porządku obrad Starosta ode-
brał z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy list gra-
tulacyjny z okazji objęcia swojej funkcji i życzenia dobrej 
współpracy między samorządami powiatu i gminy.

Zabierając głos, Starosta zwrócił uwagę na dotychczaso-
wą rzetelną współpracę powiatu z gminą Kamienica. Na-
kreślił także główne elementy współpracy na ten rok, które 
będą skupiały się wokół głębokiej termomodernizacji Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Szczawie oraz rozpoczęcia realiza-
cji budowy ścieżek rowerowych. Zapewniał także o wspar-
ciu naszej gminy w rozmowach z władzami wojewódzkimi 
w kwestiach związanych z odbudową zniszczeń po powo-
dzi, która nawiedziła gminę w  lipcu ubiegłego roku. Sta-
rosta odpowiadał również na pytania radnych gminy, które 
były związane z realizacją zapowiadanego przez rząd pro-
gramu mającego przywrócić komunikację publiczną do ma-
łych miejscowości.

Ponadto na sesji podjęto uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego. 
Radni zdecydowali, że w 2019 i 2020 roku z budżetu gminy 
zostaną przekazane na cele związane z przebudową DW nr 
968, przebiegającą przez teren naszej gminy, środki finan-
sowe opiewające na kwotę przeszło 900 tys. zł.

Samorząd gminy podjął także uchwały m.in. w  spra-
wie ustalenia wysokości diet przysługujących członkom 
Gminnej Komisji Wyborczej i członkom Obwodowych Ko-
misji Wyborczych w wyborach na sołtysa w gminie Ka-
mienica, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. oraz 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia ini-
cjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty na terenie gminy Kamienica.
Na zakończenie sesji wszyscy obecni na spotkaniu sołtysi 

otrzymali od Wójta i Rady Gminy podziękowania za wkład 
pracy włożony w rozwój gminy Kamienica w kończącej się 
kadencji oraz życzenia dalszych sukcesów w życiu osobi-
stym i ponownego obdarzenia mandatem zaufania przez 
lokalną społeczność w zbliżających się wyborach.

5 kwietnia 2019 r. miała miejsce IV Sesja Rady Gmi-
ny, w której radni zdecydowali m.in. o zwiększeniu 
puli środków finansowych na zadania inwestycyjne, 
tj.: głęboką termomodernizację Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Szczawie oraz rewitalizację kamienickiej 
płyty głównej rynku.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy, Hilary 
Majewski. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję. Wśród 
zgromadzonych gości był poseł Arkadiusz Mularczyk, któ-
ry wizytując nasz samorząd, przedstawił swoją kandyda-
turę w zbliżających się, zarządzonych na 26 maja br., wy-
borach do Parlamentu Europejskiego. W  trakcie swojego 
przemówienia podkreślił znaczenie logistyki dla regionu 
sądeckiego oraz poruszył sprawy reparacji wojennych jako 
głównych tematów, którymi chciałby zająć się w pracy eu-
roposła. W sprawach bieżących podkreślił swoje wsparcie 
dla budowy „Sądeczanki”. Wójt Gminy Kamienica podzię-
kował posłowi za okazane zainteresowanie i  wspieranie 
gminy po ubiegłorocznej powodzi. Przypomniał także duży 
wkład posła Mularczyka w działania przeciwko podziałowi 
gminy Kamienica. (S.F.)
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KAMIENICA GÓRNA
Hilary Majewski – urodził się 26.02.1990 r., jest kamienicza-

ninem z pochodzenia; stan cywilny - kawaler. Obec-
nie mieszka i pracuje w Kamienicy. Jest zatrudniony 
w GOK w Kamienicy. Po raz drugi uzyskał mandat 
radnego, obecnie przewodniczy Radzie Gminy. 

Piotr Kaliciński – ur. 1977 r.. Zatrudniony w Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Li-

manowej na stanowisku dowódcy sekcji jednostki ra-
towniczo-gaśniczej. Drugą kadencję pełni mandat 
radnego gminy Kamienica; obecnie pełni funkcję 
przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska.  

Marian Wąchała – ur. 1959 r., wykształcenie średnie-
-techniczne. Prowadzi własną działalność gospodarczą. 

Od 40 lat jest członkiem OSP Kamienica, gdzie od 
1997 r. pełni funkcję jej prezesa. W wyborach samo-
rządowych w 2018 r. uzyskał mandat radnego gminy 
Kamienica. W Radzie Gminy jest członkiem Komi-

sji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Stefan Kuchnia – ur.1944 r.. Emeryt. Niewątpli-
wie najbardziej doświadczony samorządowiec gminy 
Kamienica. Od 1998 r. nieprzerwanie pełni mandat 
radnego gminy Kamienica. W latach 2006-2014 był 

Przewodniczącym Rady Gminy Kamienica. W mi-
nionej i obecnej kadencji jest Przewodniczącym Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 

ZBLUDZA
Wiesław Wierzycki – ur. 1963 r.; prowadzi własną 
działalność gospodarczą. Jest Prezesem OSP w Zblu-

dzy. W przeszłości dwukrotnie pełnił mandat radne-
go gminy Kamienica w latach 2006-2014. W obecnej 
kadencji jest członkiem Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Sportu oraz w Komisji Bezpieczeństwa, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Genowefa Majewska – ur. 1966 r.; posiada wy-
kształcenie zawodowe. Na co dzień zajmuje się go-
spodarstwem domowym. Radną gminy Kamienica 
jest drugą kadencję. Obecnie pełni funkcję Przewod-

niczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

ZASADNE
Józefa Gorczowska – ur.1975 r. 

Pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kamienicy jako instruktor w Świe-
tlicy Środowiskowej w Zasadnem. Pełni 
także funkcję Prezesa OSP Zasadne.  Czwartą 
kadencję pełni mandat radnej gminy Kamie-
nica, a drugą - funkcję Wiceprzewodniczącej 
Rady Gminy Kamienica. W ostatnich wybo-
rach samorządowych była jedyną kandydatką 
w swoim okręgu wyborczym.  (H.M.)

ZALESIE
Piotr Mikołajczyk –  ur. 1987 r.; pracuje w Nowym Sączu. Studiował 
geografię z przyrodą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 
Od urodzenia mieszka w Zalesiu. Jest wiceprezesem Stowarzysze-
nia LKS „Zalesianka” Zalesie. W 2018 r. został wybrany na radnego 
gminy Kamienica - pracuje w Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia 

i Sportu oraz  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Stanisław Majda – ur. 1966 r., .ukończył Zawodową Szkołę Górni-
czą w Jaworznie. Od 1984 r. pracował jako górnik. Po 27 latach pracy 
pod ziemią, w 2011 r.  przeszedł na emeryturę górniczą. W ostat-
nich wyborach do rady gminy Kamienica uzyskał mandat radnego 

z Zalesia. Był jedynym kandydatem w swoim okręgu wyborczym.  

KAMIENICA DOLNA
Elżbieta Citak – ur. 1971 r. Pracuje w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kamienicy na stanowisku Star-
szego Instruktora. Jak sama mówi, kocha folklor. Pełni 
funkcję kierownika organizacyjnego Zespołu "GOR-
CE". Jest współzałożycielką i członkiną KGW w Kamie-
nicy Dolnej. Należy także do Oddziału Związku Podhalan 
w Kamienicy, gdzie pełni funkcję sekretarza zarządu. Nieprze-
rwanie, po raz drugi objęła mandat radnej gminy Kamienica. 
Zarówno w poprzedniej jak i obecnej kadencji jest Przewod-
niczącą Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Budżetowej. 

Krzysztof Wąchała – ur. 1966 r., wykztałcenie za-
wodowe. Żonaty, ma trzech synów. Pracuje w Gorczań-
skim Parku Narodowym. W 2018 r. uzyskał mandat 
radnego gminy Kamienica. W radzie gminy jest człon-
kiem: Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu; Ko-
misji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
oraz Komisji Rewizyjnej.

SZCZAWA
Renata Zachara – ur. 1961 r.; jest nauczycielem ma-

tematyki w SP nr 1 w Szczawie. W przeszłości pełniła 
funkcję dyrektora tej placówki oświatowej. Za jej ka-
dencji szkoła została wybudowana i oddana do użytku 
wraz z zapleczem. W latach 1998-2002 pełniła też mandat 
Radnej Powiatu Limanowskiego. W 2018 r. po raz pierwszy 
objęła mandat radnej Gminy Kamienica, gdzie pełni funkcję 
Przewodniczącej Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Krzysztof Rusnak – ur. 1976 r.; wykształcenie za-
wodowe. Jest kwalifikowanym pracownikiem ochrony 
patrolu interwencyjnego firmy KAOLIM z Mszany 
Dolnej. W Radzie gminy pracuje w komisjach: Bez-
pieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Ko-
misji Rewizyjnej.

Jan Cepielik – ur. 1969 r.  Zatrudniony w firmie 
P.P.U.H. OMEGA. Pełnił funkcję radnego gminy Ka-
mienica w  kadencji 2010-2014. W  tej kadencji jest 
członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Ko-
misji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Marian Opyd – ur.1960 r.; prowadzi własną działal-
ność gospodarczą. Drugą kadencję pełni funkcję rad-
nego gminy Kamienica, pracuje w Komisji Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe do rady gminy, natomiast 7 kwietnia br. wybory soł-
tysów. Zakończyły one formowanie struktur samorządowych na kolejne 5 lat. Dlatego prezentujemy sylwetki 
radnych oraz sołtysów i obszerną wypowiedź Przewodniczącego Rady Gminy Kamienica w formie wywiadu.



DZIŚ I JUtrO kamIenIcy

Sołtysi – portrety

6 Gorczańskie Wieści marzec – maj  2019

 Stanisław Poręba – (l. 61) żonaty: żona 
Danuta, córka Ewelina, zięć Przemek, oczko 
w  głowie - wnuczka Wiktoria. Absolwent 
Technikum Budowlanego w Nowym Sączu. 
Były zawodnik 3 sądeckich klubów piłkar-

skich oraz zawodnik i trener bramkarzy LKS 
Gorce Kamienica. Praca zawodowa w Nowym Są-

czu, Krakowie, obecnie w Zbludzy. Uzyskał reelekcję w wy-
borach na sołtysa w miejscowości Zbludza. Tel. 501 610 180

Agata Sopata – (l. 37) zamężna, ma 
dwóch synów. Wybrana na sołtysa miej-
scowości Szczawa. Nowowybrana soł-
tys, korzystając z możliwości, postanowi-
ła skierować słowa podziękowania, które 
przytaczamy: „Drodzy mieszkańcy Szczawy! 
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali 
na mnie głos w wyborach na sołtysa. Dziękuję wszystkim, 
którzy mnie wspierali i popierali moją kandydaturę. Posta-
ram się nie zawieść Waszego zaufania. Obiecuję rzetelnie 
i sumiennie pracować na rzecz rozwoju naszego sołectwa". 
 Tel. 666 041 620

Jan Kulig – (l. 61) urodzony w Kamienicy: żona 
Emilia, pięcioro dzieci oraz dwoje wnuków. Pro-
wadzi własną firmę. Jest członkiem Związku 
Podhalan oddziału w Kamienicy. Od listopada 
2015 roku sołtys Kamienicy Górnej. W 2019 r. 

skutecznie ubiegał się o reelekcję. Tel. 502 667 682

Zbigniew Wierzycki – (l. 62) w ostatnich 
wyborach był jedynym kandydatem na soł-
tysa miejscowości Zalesie. Uzyskał reelek-
cje na drugą kadencję. Zgodnie z  jego proś-
bą zamieszczamy krótkie podziękowanie dla 
mieszkańców: „Pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim mieszkańcom Zalesia, którzy postano-
wili ponownie mi zaufać i oddali na mnie swój głos w wybo-
rach na sołtysa. Tak jak do tej pory, będę starał się rzetelnie 
wykonywać powierzone mi obowiązki na rzecz sołectwa Za-
lesie. Równocześnie bardzo proszę wszystkich mieszkańców 
o pomoc i współpracę dla dalszego rozwoju naszej małej oj-
czyzny – Zalesia”. Tel. 18 33 46 716, kom. 510 182 257

Teresa Opyd – (l. 56) jest szczęśliwą mamą 
trójki dzieci i babcią dwojga wnucząt. Ukoń-
czyła technikum ogrodnicze. Pracowała jako 
recepcjonistka w sanatorium w Muszynie. 
Obecnie nie pracuje, zajmuje się gospodar-

stwem domowym i  ogrodem. W  wolnych 
chwilach chętnie wyszywa obrazy i szydełkuje.  

Tel. 18 33 23 251

Agata Zięba – nieprzerwanie od 2003 r. 
jest sołtysem miejscowości Zasadne. Rów-
nież w tym roku w wyniku wyborów obję-
ła tę funkcję, będąc jedynym kandydatem. 
Czwartą kadencję pełni mandat radnej Po-
wiatu Limanowskiego. Po wyborach samorzą-
dowych w 2018 r. została wybrana wicestarostą Powiatu Li-
manowskiego. Tel. 600 584 950 (H.M.)

7 kwietnia br. mieszkańcy sołectw w  naszej 
gminie udali się do urn, aby w wyborach bez-
pośrednich (a  nie jak dotychczas, na zebra-
niach wiejskich) wybrać swoich przedstawi-
cieli. 

Zmiana ta okazała się trafna, ponieważ w wyborach wzięła 
udział znacznie większa liczba mieszkańców. W całej gmi-
nie ważnych głosów oddano 1 355. W poszczególnych sołec-
twach wyniki przedstawiają się następująco:

SOŁECTWO KAMIENICA GÓRNA
Głosów ważnych oddano: 365
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę 
głosów:
KĘSKA Wojciech Franciszek – 106
KULIG Jan Stanisław – 259
Najwięcej głosów otrzymał i  został wybrany sołtysem  
KULIG Jan Stanisław

 
SOŁECTWO KAMIENICA DOLNA
Głosów ważnych oddano: 195
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę 
głosów:
OPYD Teresa – 102
WĄCHAŁA Eugeniusz – 93
Najwięcej głosów otrzymała i została wybrana sołtysem 
OPYD Teresa

 
SOŁECTWO SZCZAWA
Głosów ważnych oddano: 311
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę 
głosów:
MAZUREK Władysław – 136
SOPATA Agata Józefa – 175
Najwięcej głosów otrzymała i została wybrana sołtysem  
SOPATA Agata Józefa
 
SOŁECTWO ZALESIE
Głosów ważnych oddano: 139
Kandydat WIERZYCKI Zbigniew Franciszek otrzymał 
następującą liczbę głosów: TAK – 135, NIE – 4
Sołtysem sołectwa Zalesie został 
WIERZYCKI Zbigniew Franciszek

 
SOŁECTWO ZBLUDZA
Głosów ważnych oddano: 222
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę gło-
sów: PORĘBA Stanisław Marian – 113
WIERZYCKI Wiesław Stanisław – 109
Najwięcej głosów otrzymał i został wybrany sołtysem 
PORĘBA Stanisław Marian

 
SOŁECTWO ZASADNE
Głosów ważnych oddano: 123
Kandydat ZIĘBA Agata otrzymała następującą liczbę 
głosów:
TAK – 122, NIE – 1
Sołtysem sołectwa Zasadne została ZIĘBA Agata (red) 

Wybrano sołtysów 
na nową kadencję
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27 kwietnia br. 
w  GOK w  Kamienicy 
odbyło się spotka-
nie przedstawicieli 
Polskiego Górnictwa 
Naftowego i  Gazow-
nictwa SA, władz gmi-
ny i  mieszkańców. 
Głównym tematem 
spotkania było omó-
wienie zasad i  możli-
wości  przyłączania 
się zainteresowanych 
podmiotów do sieci 
gazowej.   

Przedstawiciele spół-
ki gazowej poinformowa-
li, że w  pierwszej kolejno-
ści należy wypełnić i złożyć  
wniosek o przyłącz gazowy. 
Wnioski obecnie dostępne 
są w UG Kamienica, na stro-
nach internetowych PGNIG 
oraz na stronie internetowej 
UG Kamienica. Wypełnio-
ne wnioski można składać 
w  UG Kamienica lub bez-
pośrednio w  oddziale PSG 
w Limanowej, ul. Łazarskie-
go 14. (red)

W związku z art. 15 ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału oby-
wateli w  procesie wybierania, funk-

cjonowania i  kontrolowania niektórych organów 
publicznych, Rada Gminy Kamienica na posiedze-
niu w dniu 14 marca br., podjęła uchwałę w spra-
wie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia ini-
cjatyw obywatelskich na terenie gminy Kamienica.    

Zgodnie z podjętą uchwałą obywatelska inicjatywa uchwało-
dawcza przysługuję grupie pełnoletnich mieszkańców w liczbie 
co najmniej 200 osób.  Procedurę musi rozpocząć rejestracja „Ko-
mitetu inicjatywy uchwałodawczej”, którą tworzy co najmniej 25  
pełnoletnich mieszkańców. Powołują oni swojego pełnomocnika, 
który reprezentuje komitet przed organami gminy. (red)

Raport o stanie gminy to nowy obowią-
zek, który od tego roku samorządy mu-
szą wypełnić.  Za jego przygotowanie 
odpowiedzialny jest organ wykonawczy 
gminy, czyli wójt.

Ustawa o  samorządzie gminnym wprowadziła 
nowe przepisy dla samorządów. Główny z nich to 
raport o stanie gminy, który raz w roku będzie mu-
siał składać każdy włodarz. Ma obejmować pod-
sumowanie działalności wójta - realizację planów, 
strategii, projektów, budżetu obywatelskiego oraz 
uchwał rady gminy. Nowelizacja ustawy  stanowi, 
że wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 
gminy raport o stanie gminy. W założeniu pomoże 
to wprowadzić realną funkcję kontrolną rad gmin, 
których przedstawiciele będą mieli obowiązek za-
poznać się z dokumentem. (red)

Gmina Kamienica otrzymała 
promesę w wysokości ponad 

2 mln zł na dofinansowanie 
zadań związanych z  usu-
waniem skutków klęsk 
żywiołowych. Pieniądze 
z  MSWiA posłużą na od-
budowę mostu, przepustu 

oraz dwóch dróg gmin-
nych.  

Minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji Joachim Brudziński przyznał jednostkom samorzą-
du terytorialnego z województwa małopolskiego promesy 
- na łączną kwotę ponad 96 mln zł - przeznaczone na dofi-
nansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk 
żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Promesy 

wręczyli w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krako-
wie wicepremier Beata Szydło, minister Joachim Brudziń-
ski oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Gmina Kamienica otrzymała promesę w  wysokości  
2 010 000,00 zł na następujące zadania:
•	  odbudowę mostu Białe w  ciągu drogi gminnej 

K340206 w Szczawie w km 0+045 (1 600 000,00 zł),
•	  odbudowę przepustu Kuźle - Wąchały w Szczawie 

w ciągu drogi gminnej 340202 K w km 0+085  (80 
000,00 zł),

•	  odbudowę drogi gminnej 340194 K Kamienica - Sa-
turn w km 0-500-0+700 w Kamienicy (120 000,00 
zł),

•	  odbudowę drogi gminnej Białe 340206 K w Szczawie 
w km 0+250-0+550 (210 000,00 zł).

 
Promesę odebrał wójt Władysław Sadowski. (red)

2 mln zł na odbudowę mostu, przepustu oraz dwóch dróg gminnych

Promesa dla gminy 

Wnioski o przyłącz do gazu

Zasady wnoszenia
 inicjatyw obywatelskich

nowe narzędzie kontroli
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O roli 
przewodniczącego 
rady gminy
nazywa się Hilary mateusz majewski – 
ukończył studia stacjonarne na wydziale 
studiów międzynarodowych i politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowie, 
gdzie uzyskał tytuł licencjata z zakresu 
Dyplomacji współczesnej oraz magistra w 
zakresie studiów nad rozwojem. Dodat-
kowo w 2018 r. ukończył studia podyplo-
mowe w zakresie administracji samorzą-
dowej w Instytucie prawa, administracji i 

ekonomii wydziału politologii Uniwersytetu pedagogicznego 
w krakowie. Interesuje się gospodarką ekonomiczno-społeczną, tematyką samo-
rządową, a także historią europy i Świata. lubi czytać książki, głównie biografie 
historyczne i kryminały. ponadto drugą kadencję pełni mandat radnego gminy 
kamienica.

Jak to się stało, że 29 latek, najmłodszy radny na-
szej gminy, został Przewodniczącym Rady Gminy? 
- Trudno jest mi się odnieść do tego pytania. Pewnie 
trzeba by było zapytać członków samorządu, czym 
kierowali się przy wyborze. Tuż po wyborach zo-
stałem zaproponowany do objęcia tej funkcji i ja tę 
propozycję przyjąłem. Przyznam jednak, że miałem 
pewne wątpliwości, głównie ze względu właśnie na 
wiek, bałem się, czy sobie poradzę. Ostatecznie jed-
nak doszedłem do wniosku, że bycie radnym zwią-
zane jest nieodzownie z  podejmowaniem odpo-
wiedzialności społecznej. Jednym z  jej elementów 
jest możliwość pełnienia różnych funkcji w samo-
rządzie, w  tym Przewodniczącego Rady. Gdybym 
odmówił, wówczas unikałbym odpowiedzialności. 
Niemniej jednak, uzyskując jednogłośne poparcie, 
zostałem zmotywowany do pozytywnego myśle-
nia o swoich możliwościach. Również fakt, że Rada 
potrafi być jednomyślna, podbudował mnie. Ten 
element w pracy samorządu uważam za niezwykle 
istotny. Ważne przecież jest, abyśmy zarówno przy 
pracach w zakresie dużych inwestycji jak i w od-
niesieniu do ustalania kierunków rozwoju gminy, 
mówili jednym głosem. Nie zawsze jest to możliwe, 
jednak każda dyskusja czy krytyka powinna pro-
wadzić do sugerowania rozwiązań i  konsensusu. 
Brak porozumienia kreuje podziały, które z reguły 
nie służą rozwojowi, a próby budowania czegokol-
wiek w oparciu o krytykanctwo są niemożliwe do 
realizacji.

Ale czy stała jednomyślność w Radzie Gminy, nie 
prowadzi do braku wymiany myśli, stagnacji, skost-
nienia struktur samorządowych? 
- Nie ma takiej możliwości, żeby 15 radnych myślało 
na wszystkie tematy tak samo. Zawsze istnieje wy-
miana myśli i poglądów. Praca rady to między inny-
mi wzajemne przekonywanie siebie do kreowanych 
rozwiązań, to także sztuka poszukiwania konsensu-
su. Radni wymieniają się poglądami czy spostrzeże-
niami, także w kontaktach na co dzień, gdyż działa-
nie radnych nie ogranicza się tylko do uczestnictwa 
w sesjach czy komisjach. To także praca w terenie, 
między mieszkańcami. Tak więc o skostnieniu struk-
tur w moim odczuciu nie może być mowy. Po każ-
dych wyborach, także po ostatnich, dochodzi do 
rotacji w składach samorządów. Zatem to wyborcy 
dbają o to aby w samorządzie nie było stagnacji. 

Jak układa się panu współpraca z  radnymi, czy 
w radzie są oponenci działań większości?
- Dotychczasową współpracę z  radnymi uważam 
za dobrą i rzetelną. Traktujemy się po partnersku. 
Jeżeli zachodzi potrzeba, staram się służyć radnym 
wszelką możliwą pomocą, głównie w zakresie udzie-
lania informacji w sprawach bieżących. Jeżeli za-
chodzi konieczność, spotykamy się, także w  tere-
nie, gdzie omawiamy ważne dla danego miejsca 
i mieszkańców kwestie. Od początku wszyscy radni 
zadeklarowali chęć współpracy. Wyszliśmy z zało-
żenia, że nie będzie czegoś takiego jak podział na 
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„my” i „oni”. Pracujemy razem, dla dobra całej gmi-
ny i wszystkich jej mieszkańców. Stąd też na komi-
sjach, nawet jeżeli w wyniku dyskusji pojawiają się 
odmienne zdania czy opinie, jak do tej pory potra-
fimy się różnić kulturalnie. Słuchamy i słyszymy się 
wzajemnie, a to uważam jest podstawą do wypra-
cowania konsensusu.

Jakie są główne obowiązki i zadania przewodniczą-
cego Rady Gminy ?
- Obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy określa 
wprost Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym, w którym art. 19., pkt. 2 stanowi: 
„Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie orga-
nizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. 
Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania 
swoich zadań wiceprzewodniczącego.” Jest to jed-
nak zapis bardzo ogólny. W tym zapisie zawierają 
się głównie: zwoływanie sesji rady, przewodnicze-
nie obradom rady, zarządzanie i  przeprowadza-
nie głosowania nad projektami uchwał, reprezen-
towanie rady na zewnątrz, stanie na straży prawa 
i godności rady. Przewodniczący dba także o dobrą 
atmosferę w radzie i podejmuje się prób rozwiązy-
wania sytuacji konfliktowych w obrębie samorzą-
du, jeśli do takich dochodzi. 

A na czym polegają obowiązki i zadania Rady Gmi-
ny ?
- Do najważniejszych kompetencji Rady Gminy nale-
ży zaliczyć: uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywa-
nie sprawozdań z wykonania budżetu oraz coroczne 
podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia abso-
lutorium dla wójta, uchwalanie statutu gminy. Rada 
w  trakcie kadencji określa także długoterminowe 
ścieżki rozwoju gminy poprzez przyjęcie uchwała-
mi różnych programów, planów, strategii czy doku-
mentów mających swoje określone cele i wytyczne, 
które mają służyć rozwojowi gminy i jej mieszkań-
com. Radni pracują także w komisjach rady powo-
łanych przy radzie gminy, gdzie dyskutuje się i oma-
wia większość tematów i zagadnień. Obecnie przy 
radzie działają: Komisja Finansów i Rozwoju Gospo-
darczego; Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spor-
tu; Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska; Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji. 

Tak więc Rada Gminy to organ niekoniecznie oglą-
dający się za siebie, lecz głównie wytyczający - 
choćby w formie uchwał – perspektywy rozwoju 
naszej małej Ojczyzny. W jakim kierunku będą wy-
tyczane „ścieżki” rozwoju społeczno- gospodarcze-
go naszej gminy?
- Z  pewnością nie będę oryginalny w  swojej wy-
powiedzi. Moi poprzednicy, odpowiadając na po-
dobnie formułowane pytania, powiedzieli, jak są-
dzę, wszystko na ten temat. Pozwolę sobie więc 
na udzielenie odpowiedzi na to pytanie w  formie 
moich spostrzeżeń. Nasza gmina powinna sta-
rać się maksymalnie wykorzystywać swoje walo-
ry, które są naszymi atutami w dalszej perspekty-
wie. Ukształtowanie terenu gminy Kamienica (fakt 
że jest ona położona między Gorcami a Beskidem 

Wyspowym) sprzyja rozwojowi turystyki, sportu 
i rekreacji. Nasza gmina w miarę swoich możliwości 
wykorzystuje swoje atrakcyjne położenie, o czym 
może świadczyć to, że jesteśmy obecnie jednym 
z partnerów projektu o nazwie: „Rozbudowa szla-
ków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szla-
ków łącznikowych wraz z połączeniem z trasą głów-
ną VeloDunajec”. Innymi słowy chodzi o budowę 
ścieżki rowerowej na terenie gminy. Jesteśmy także 
na etapie budowy hali sportowej, która w przyszło-
ści, już nie tak dalekiej, pozwoli zwiększyć ofertę - 
zwłaszcza sportową - na terenie naszej gminy. Spo-
dziewam się, że obiekt ten będzie wykorzystywany 
nie tylko dla potrzeb szkół i  sportu, ale także dla 
kreowania rozwoju innych inicjatyw, zwłaszcza tych 
o charakterze społeczno-kulturalnym. Nie można 
nie wspomnieć przy tej okazji o trasa narciarskich 
i  rowerowych na Zalesiu, które z  roku na rok cie-
szą się coraz większą popularnością. Mam nadzieję, 
że w  najbliższych latach zarówno baza jak i infra-
struktura związana z trasami będą się rozwijać, by 
spełniać rosnące przecież oczekiwania mieszkań-
ców i turystów. W Szczawie mamy także lecznicze 
wody mineralne, funkcjonuje pijania wód mineral-
nych, jednak odnoszę wrażenie, że nad tym tema-
tem należy jeszcze popracować - mam tu na myśli 
odpowiednie promowanie obiektu.

 A co w takim razie z tematem uzdrowiska w Szcza-
wie?
- Temat zostaje odłożony w czasie. Na dziś mogę 
stwierdzić, że obecna rada gminy nie planuje pro-
wadzenia dalszych prac związanych z tworzeniem 
uzdrowiska. Z prowadzonych rozmów wynika, że 
obecni przedstawiciele Szczawy w  samorządzie 
widzą inne, pilniejsze potrzeby tego sołectwa niż 
tworzenie uzdrowiska. Zarówno ja jak i pozostali 
członkowie Rady to stanowisko rozumiemy i akcep-
tujemy. W mojej ocenie nie jest możliwe realizowa-
nie tematu uzdrowiska z pominięciem stanowiska 
radnych ze Szczawy, a także wbrew ich zdaniu. Je-
żeli o mnie chodzi, to ja przeciwnikiem uzdrowi-
ska nie jestem. Uważam, że są pewne możliwości, 
w oparciu o które jego utworzenie byłoby możli-
we – np. wody mineralne. Jednak w tych rozważa-
niach potrzebna jest pewna doza realizmu. Przy-
stąpienie do procedur to czas, pieniądze, a przede 
wszystkim konsensus społeczny, którego, jak wyni-
ka z mojej obserwacji po próbie wyznaczenia stref 
uzdrowiskowych, nie ma. Być może nastawienie 
części mieszkańców za jakiś czas ulegnie zmianie 
lub przepisy zostaną uproszczone i staną się bar-
dziej zrozumiałe, a wówczas będzie można do te-
matu powrócić. 

Porozmawiajmy teraz o poprawie standardu życia 
mieszkańców gminy, chodzi mi tu o szeroko pojętą 
ekologię, budżet obywatelski czy aktywizację na-
szej lokalnej społeczności? Jakie możliwości w tym 
zakresie ma przewodniczący czy Rada Gminy?  
- Przewodniczący rady nie posiada żadnych szcze-
gólnych kompetencji w zakresie, o którym mowa. 
Co do szeroko rozumianego tematu poprawy stan-
dardu życia mieszkańców, samorząd jako jednostka 
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kolegialna kreuje te standardy 
poprzez plany, zamierzenia, po-
dejmowane decyzje. Wszystkie 
te elementy są nierozerwalnie 
związane z budżetem, jakim dys-
ponuje gmina. Wiele w  tym te-
macie zależy od prężności wój-
ta i  samorządu w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych, nie tylko 
dla rozwoju gminy, ale także dla 
poprawy jakości życia jej miesz-
kańców. Mieszkańcy gminy Ka-
mienica także mają możliwość 
współdecydowania o kreowaniu 
wizerunku swoich miejscowo -
ści za pomocą wprowadzonego 
przez samorząd przed kilkoma 
laty funduszu sołeckiego. Choć 
środki te przeznaczane są zazwy-
czaj na drobne prace związane 
z poprawą infrastruktury drogo-
wej, to idea tkwi w tym, że miesz-
kańcy mają możliwość sami zde-
cydować o  ich przeznaczeniu. 
W  marcu br., w  oparciu o  usta-
wę z 2018 r., Rada Gminy przyję-
ła uchwałą - zasady określające 
tryb wnoszenia inicjatyw obywa-
telskich, co także z biegiem cza-
su powinno wpłynąć na wzrost 
partycypacji mieszkańców w roz-
wój naszej gminy i  jej lokalnych 
społeczności. Naszych mieszkań-
ców uważam za zaradnych i po-
traf iących się dobrze zorgani-
zować, czego dowodem są koła, 
związki czy działające tu stowa-
rzyszenia. Te działania w  miarę 
możliwości są wspierane zarów-
no przez wójta jak i samorząd, za-
zwyczaj w wymiarze finansowo-
-rzeczowym. W ostatnich latach 
pojawia się szereg możliwości 
w  zakresie ochrony środowiska 
czy popraw y warunków życia 

poprzez rozbudzanie postaw pro-
ekologicznych. W gminie instaluje 
się solary, fotowoltaikę, ostatnio 
rozpoczęła się gazyfikacja gminy, 
a także pojawiają się możliwości 
pozyskania dofinansowania do 
wymiany pieców. Dużo w tym te-
macie już zrobiono, ale jeszcze 
wiele przed nami. 

Nie da się jednak ukryć, że wraz 
ze wzrostem standardu życia, 
jak cień podąża za nim wzrost 
kosztów. Pojawia się coraz wię-
cej norm, przepisów i ustaw, któ-
re gminy są zobowiązane imple-
mentować. Spełnianie kryteriów 
ekologicznych poprzez obniżanie 
wskaźników zanieczyszczeń śro-
dowiska to długofalowy, kosztow-
ny, ale potrzeby proces - głównie 
przez pryzmat naszego zdrowia 
i przyszłych pokoleń. Jak wiado-
mo, wszystko można kupić, ale 
zdrowie ceny nie ma.   
     

 W wielu sprawach, o których roz-
mawialiśmy, by były pozytywnie 
rozwiązywane, potrzebna jest 
dobra współpraca z  organem wy-
konawczym, jakim jest wojt gmi-
ny. Jak układa się Panu współpra-
ca z wójtem naszej gminy?
- Kompetencje Rady Gminy jako 
organu uchwałodawczego i kon-
trolnego względem wójta jako 
organu w ykonawczego zosta -
ł y ustawowo tak skrojone, że 
bez wzajemnego wspierania się 
tych organów samorządu roz-
wój gminy byłby właściwie nie-
możliwy. Zaistniałby pat. Co do 
współpracy, oceniam ją bardzo 
dobrze. Pan wójt , w  zasadzie 
od momentu kiedy zostałem 

wybrany do Rady Gminy po raz 
pierwszy w  2014 r., udzielał mi 
merytorycznego wsparcia, wy-
kazywał także dużo życzliwości 
dla najmłodszego radnego. By-
najmniej nie oznacza to, że mia-
łem (nazwijmy to kolokwialnie) 
„fory”. Najzwyczajniej w świecie 
zawsze miałem dużo pytań, wiele 
tematów i spraw do omówienia. 
Wójt wykazywał się w stosunku 
do mnie dużą dozą cierpliwości 
i wyrozumiałości. Nigdy nie było 
mi dane odczuć, że jestem gor-
szy ze względu na młody wiek czy 
niewielkie doświadczenie. Ten 
element zwłaszcza na początku 
mojego funkcjonowania w samo-
rządzie uznaję za bardzo istotny, 
gdyż pozwolił zbudować rzetelne 
partnerstwo i współpracę. W mo-
mencie, kiedy zostałem wybrany 
na Przewodniczącego Rady Gmi-
ny, współpraca niejako natural-
nie uległa zacieśnieniu. Mam na-
dzieję, że współpraca z wójtem, 
moja a także rady gminy, będzie 
przebiegała pomyślnie, zarówno 
dla dalszego rozwoju gminy, jak 
i  z pożytkiem dla mieszkańców. 

Co chciałby Pan jeszcze przeka-
zać czytelnikom naszej gazety? 
- Na zakończenie chciałbym dla 
przypomnienia zwrócić uwagę 
czytelników na pewne istotne ele-
menty struktury samorządowej. 
Otóż, funkcja przewodniczącego 
Rady Gminy nie jest w żaden spo-
sób związana stosunkiem służ-
bowym względem wójta gminy 
czy Urzędu Gminy. Ponadto, ani 
przewodniczący rady, ani żaden 
radny nie może być zatrudnio-
ny w Urzędzie Gminy, na terenie 
której pełni swój mandat. Poza 
tym przypominam także, że prze-
wodniczący rady nie ma żadnych 
kompetencji do tego, aby wpły-
wać na politykę kadrową Urzę-
du Gminy, gdyż kierownikiem 
Urzędu Gminy jest wójt. Coraz 
częściej w  kontaktach z  miesz-
kańcami spotykam się z tego ro-
dzaju stwierdzeniami. Staram się 
na bieżąco zwracać na to uwagę, 
ale skoro mam okazję do przedło-
żenia tematu na piśmie, to prze-
cież nie zaszkodzi, a może komuś 
pomoże.

Dziękuję za rozmowę.
M. Marek

rOZmOWa Z ...



WcZOraJ I DZIŚ kamIenIcy

marzec – maj  2019 Gorczańskie Wieści 11

Strażackie święto
4 maja 2019 r. Ochotnicze Straże Pożarne 
z terenu naszej gminy obchodziły Gminny 
Dzień Strażaka. Gospodarzem tegorocz-
nych uroczystości była Ochotnicza Straż 
Pożarna ze Zbludzy.

Świętowanie rozpoczęto przemarszem strażaków spod remi-
zy OSP w Zbludzy do miejscowej kaplicy, gdzie miała miejsce 
uroczysta Msza święta w  intencji strażaków oraz ich rodzin. 
Mszę świętą sprawował oraz kazanie wygłosił ks. Ryszard Ko-
chanowicz - proboszcz parafii Zalesie i  jednocześnie gminny 
kapelan strażaków. 

Po Mszy świętej na dalszą część uroczystości udano 
się na plac przed budynkiem OSP. Tam nastąpiło oficjal-
ne powitanie gości, złożenie życzeń druhom i druhnom. 
W  imieniu Wójta Gminy Kamienica życzenia przeka-
zał Przewodniczący Rady Gminy Kamienica - Hilary 
Majewski. 

W strażackim święcie udział wzięli m.in.: przedstawi-
ciel Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Limano-
wej - st. kpt. Marcin Kulig, Prezes Oddziału Gminnego 
Związku OSP w Kamienicy - dh Adam Opyd, Komen-
dant Gminny ZOSP RP w Kamienicy - dh Artur Rutka, 
radni gminy: Genowefa Majewska, Wiesław Wierzycki, 
Piotr Kaliciński, Marian Wąchała.

Po części oficjalnej strażackiej uroczystości wszyscy 
udali się na wspólny poczęstunek, przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Zbludzy. (S.F.)
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Spotkanie rozpoczęło się w tutejszym kościele Mszą św. 
w intencji członków kamienickiego oddziału Związku Pod-
halan. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr 
Stanisław Kowalik - kapelan Zarządu Głównego Związku 
Podhalan w Polsce; asystowali mu księża kamienickiej para-
fii: ks. Jan Betlej - proboszcz, a zarazem kapelan miejscowego 
oddziału Związku Podhalan, ks. prałat Kazimierz Pach - re-
zydent i członek ZP, ks. Artur Bieniasz - wikariusz. Podczas 
nabożeństwa przyjęto piętnastu nowych członków, którzy zło-
żyli ślubowanie. 

Do grona ZP dołączyli: Renata Barnaś, Maria Duda, Kry-
styna Faron, Wiesława Gorczowska, Teresa Jakób, Maria Ka-
licińska, Emilia Kulig, Barbara Madoń, Edyta Rucińska, Zofia 
Świstak, Anna Wąchała, Grażyna Żukowska, Jacek Barnaś, Jó-
zef Gorczowski, Jan Kulig. Obecnie oddział liczy 66 członków.

Na zakończenie Mszy św., korzystając z okazji, przedsta-
wiciele samorządu gminy: wójt - dr Władysław Sadowski, 
przewodniczący Rady Gminy - Hilary Majewski oraz prezes 
kamienickiego Związku Podhalan, a zarazem dyrektor GOK - 
Mieczysław Marek i prezes Gminnej Spółdzielni SCH - Józef 
Rusnarczyk złożyli księdzu prałatowi Kazimierzowi Pachowi 
życzenia imieninowe, a wszyscy uczestnicy nabożeństwa wy-
śpiewali pieśń „Wszystkiego dobrego”.

Dalsza część spotkania odbyła się w sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kamienicy. Rozpoczęto je od wręczenia wyróż-
nień, odznaczeń i legitymacji członkowskich. List gratulacyjny 

od Zarządu Główne-
go Związku Podhalan 
otrzymał z  rąk Pio-
tra Gąsienicy - wice-
prezesa Prezydium 
Zarządu Głównego 
ZP - wójt dr Włady-
sław Sadowski. Ty-
tuł Gazdy Gminy 
Kamienica otrzyma-
li członkowie Związ-
ku Podhalan: Julian 
Adamczyk,  Jacek 
Barnaś, Józef Gor-
czowski i Jan Kulig.

Po wręczeniu le-
gitymacji dla nowo 
przyjętych członków Związku Podhalan na scenie zaprezen-
towało się Koło Gospodyń Wiejskich ze Zbludzy, które przed-
stawiło scenkę obyczajową „Imioniny u stryka”.

W spotkaniu udział wzięły poczty sztandarowe i delega-
cje oddziałów Związku Podhalan z Łącka, Jazowska, Obidzy, 
Ochotnicy Dolnej i Niedźwiedzia.

Oprawę muzyczną zapewnili członkowie kapel regional-
nych: Młode Gorce i  Gorce, działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kamienicy. (E.C.) 

2 marca br. odbyło się spotkanie kamienickiego oddziału Związku Pod-
halan. Dzień ten był okazją do przyjęcia nowych członków.

kamienicki Związek 
Podhalan rośnie w siłę

Wręczenie legitymacji nowym członkom Związku Podhalan
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Uroczyste ślubowanie

Nasi gazdowie



WIeŚcI Ze StarOStWa

5 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej 
odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Mało-
polskiego - Witolda Kozłowskiego z Zarządem i Radą 
Powiatu Limanowskiego oraz samorządowcami z te-
renu naszego powiatu. 

Spotkanie rozpoczął starosta Mieczysław Uryga, który na 
ręce marszałka Witolda Kozłowskiego przekazał podziękowania 
dla Zarządu i Rady Województwa Małopolskiego oraz dyrekto-
rów departamentów Urzędu Marszałkowskiego za umożliwie-
nie spotkania, mającego na celu wymianę doświadczeń w za-
kresie skutecznego zarządzania oraz współpracy samorządów.

Marszałek przedstawił zadania realizowane przez samorząd 
Województwa Małopolskiego. Zapewnił również o chęci współ-
pracy, a także poinformował o programach realizowanych na 
rzecz rozwoju samorządów lokalnych - Dziękuję za zaproszenie do 
Limanowej. To pierwsze nasze spotkanie. Cieszę się, że możemy z Pań-
stwem rozmawiać o współpracy i rozwoju naszego województwa - mówił.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja, w której udział 
wzięli: Zarząd i Rada Powiatu Limanowskiego, wójtowie i bur-
mistrzowie z terenu powiatu, dyrektorzy departamentu Urzę-
du Marszałkowskiego.

Samorząd wojewódzki, poza marszałkiem Witoldem Ko-
złowskim, reprezentowali także wicemarszałek Łukasz Smół-
ka oraz grupa radnych wojewódzkich, w tym Urszula Nowo-
górska i Grzegorz Biedroń.

W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele służb i in-
stytucji, w tym dyrektor limanowskiego szpitala Marcin Ra-
dzięta oraz komendant limanowskiej PSP - mł. bryg. Wojciech 
Frączek. (red) 

Spotkanie z marszałkiem

Skorzystaj 
z darmowej pomocy prawnej

W  powiecie limanowskim funkcjonuje system 
darmowej pomocy prawnej - 5 punktów, w których 
porad udzielają radcowie prawni (Kamienica, Lima-
nowa, Laskowa, Jodłownik) oraz adwokaci (Msza-
na Dolna). Do każdego z nich może przyjść osoba 
uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania. 
Punkty w Kamienicy, Laskowej oraz Jodłowniku 
prowadzi Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowe-
go Sącza. 

Od tego roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą 
świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświad-
czenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej zostały poszerzo-
ne o nieodpłatną mediację oraz nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
•	  poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym 

oraz o  przysługujących prawach i  obowiązkach, 
w  tym w związku z  toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub 
sądowo administracyjnym;

•	  wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
•	  przygotowanie projektu pisma w  tych sprawach, 

z  wyłączeniem pism procesowych w  toczącym 
się postępowaniu przygotowawczym lub sądo-
wym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo 
administracyjnym;

•	  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosz-
tów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu w różnych rodzajach postępowań;

•	  nieodpłatną mediację (wyłącznie w punktach pro-
wadzonych przez organizację pozarządową);

•	  nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw 
związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia 
tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpo-
znanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do in-
dywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.

Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących 
jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. 
W razie potrzeby podczas porady może być sporządzony, 
wspólnie z osobą zainteresowaną, plan wyjścia z trudnej 
sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różno-
rodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, 
sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpie-
czeń społecznych.

Nieodpłatna mediacja (świadczona jest w miarę zgłasza-
nych potrzeb w  punktach prowadzonych przez Stowarzy-
szenie Sursum Corda) może być prowadzona w sprawach 
małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich 
oraz w innych kwestiach spornych, w tym również w spra-
wach toczących się już na drodze sądowej, o  ile sąd nie 
skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Może obej-
mować również rozmowę informacyjną o możliwościach 
wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów 
oraz przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wnio-
sku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje 
do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w spra-
wach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo 
inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrze-
nie przemocy w relacji stron.

Punkt w Kamienicy znajduje się w budynku komunal-
nym remizy OSP - pomieszczenie przy Gminnej Biblio-
tece Publicznej. Porady udzielane są od poniedziałku do 
piątku w godzinach 900 - 1300. (red) 
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W kwietniu, po raz kolejny, został zakupiony sprzęt do 
Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego 
i Ortopedycznego przy Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie.  

Na zakup sprzętu przeznaczono kwotę 31 300 zł ze środków 
własnych Powiatu Limanowskiego. Zakupiono: łóżka pielęgna-
cyjne elektryczne (10 szt.), materace przeciwodleżynowe (8 szt.), 
ssaki medyczne (3 szt.), koncentratory tlenu (2 szt.), balkoniki 
wysokie (3 szt.), podnośniki transportowe (2 szt.), krzesła toa-
letowe (2 szt.). Obecnie Powiatowa Wypożyczalnia dysponuje 
już ponad 200 urządzeniami wypożyczanymi osobom, które 
chwilowo bądź trwale utraciły sprawność.

Jeżeli posiadasz niepotrzebny sprzęt rehabilitacyjny bądź ortopedyczny, 
pomóż innym i oddaj go do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabi-
litacyjnego i Ortopedycznego. (red)

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mą-
drych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to spo-
sób – czytajmy dzieciom! 

S a m o r z ą d o -
we Przedszkole 
w Kamienicy jako 
instytucja dydak-
t ycz no-w ycho-
wawcza aktyw-
nie współpracuje 
ze środowiskiem 
lokalnym, w  tym 
z  Gminną Bi-
blioteką Publicz-
ną w  Kamienicy. 
Ta współpraca 
powiązana jest 
z  realizacją „Pla-
nu Współpracy 
Sa mor z ądowe-
go Przedszkola 
z Gminną Biblio-
teką Publiczną 
w Kamienicy” au-
torstwa mgr Beaty 
Magdziarczyk. Od 
6 lat, dzięki życz-

liwości pani Marii Winkiewicz oraz wsparciu Dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury Mieczysława Marka układa się ona bar-
dzo dobrze 

W ramach zajęć bibliotecznych i spotkań z jej pracownikami 
dzieci w przyjaznej i wesołej atmosferze mają możliwość po-
znania pracy bibliotekarza, zapoznania się ze zbiorami biblio-
tecznymi, które zachęcają ich do zagłębiania się w świat literatu-
ry dziecięcej. Z okazji mikołajków wychowankowie przedszkola 
spotykają się ze Świętym Mikołajem, który czyta im bajki. Na 
wiosnę, w związku z Dniem Bibliotekarza, panie z biblioteki 
przygotowują ciekawe zajęcia manualne. Dzieci wynoszą rów-
nież wiedzę na temat zasad zachowania się w bibliotece.

W celu budowania więzi ze środowiskiem lokalnym, pokaza-
nia dzieciom, z jakiej społeczności się wywodzą, co roku orga-
nizowane są dla nich zajęcia w Izbie Regionalnej. Dzięki temu 
poznają one swoje korzenie, jak również uczą się poszanowania 
tradycji swojego regionu.  

Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się już 
od najmłodszych lat. Trzylatki z zaciekawieniem oglądają z do-
rosłymi ilustracje, rozpoznają w książkach bliskie im elementy 
rzeczywistości. Stopniowo literatura, zwłaszcza w przedszko-
lach, towarzyszy dzieciom prawie na co dzień. Nasze przed-
szkole zachęca swoich wychowanków do sięgania po książkę. 
Spotkania w bibliotece oraz czytanie książek w przedszkolu 
rozbudzają zainteresowania czytelnicze przedszkolaków, przy-
bliżają dzieciom literaturę dziecięcą i jej autorów oraz są inspi-
racją działalności plastycznej. 

Dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kamie-
nicy „torujemy drogę” przyszłym czytelnikom, zaszczepiamy 
chęć do czytania oraz utwierdzamy w przekonaniu, że książka 
to źródło wiedzy i przyjemności. B. Magdziarczyk

nowy sprzęt blisko biblioteki
Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Inkubator organizacji 
pozarządowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przy-
jazna Ziemia Limanowska” informuje, że w dniu 14 
grudnia 2018 roku podpisało umowę z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na 
realizacje Operacji Własnej pn. „Inkubator organi-
zacji pozarządowych - wsparcie doradcze”.  

Projekt ma polegać na stworzeniu punktu wsparcia dla 
organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z ob-
szaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
,,Przyjazna Ziemia Limanowska”. Stąd też planowane do 
realizacji działania związane ze wzmacnianiem potencja-
łu organizacji pozarządowych oraz z zachowaniem lokal-
nej tożsamości. Na obszarze LSR działa wiele organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, które potrzebują 
wsparcia doradczego z zakresu prawa, księgowości oraz 
możliwości rozwoju i pozyskiwania środków zewnętrz-
nych. Planowana jest organizacja specjalistycznych spo-
tkań w następującym zakresie:
•	 organizacja spotkań z  doradcą ds. organizacji 

pozarządowych, 
•	 organizacja spotkań z radcą prawnym, 
•	 organizacja spotkań z  doradcą z  zakresu 

księgowości. 
Termin rozpoczęcia realizacji zadania to kwiecień 2019 

rok.  Wsparciem doradczym zostanie objętych minimum 
50 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych z ob-
szaru LSR, tj. gminy Kamienica, Laskowa, Limanowa, 
Słopnice, Dobra, Tymbark, Jodłownik, Łukowica oraz 
Miasto Limanowa.  

Więcej informacji o realizowanych i planowanych pro-
jektach będzie można uzyskać z biurze Stowarzyszenia 
LGD oraz na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu 
i na profilu facebook LGD Przyjazna Ziemia Limanowska.
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W dniach 9-12 maja br. w Podegrodziu odbył się 37. Konkurs Muzyk, Instrumen-
talistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”.

Druzbacka 2019

W tegorocznej edycji Druzbacki można było obejrzeć aż 112 prezentacji konkursowych, których wykonawcy po-
chodzili z województw małopolskiego i podkarpackiego. Wśród wykonawców nie zabrakło przedstawicieli z naszej 
gminy, których występy zyskały uznanie w oczach Komisji Artystycznej. W konkursie muzyk ludowych w katego-
rii młodzieżowej pierwsze miejsce zdobyła Kapela Regionalna GORCE, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Kamienicy, a na trzecim miejscu uplasowała się Kapela Regionalna ZASADNIOKI z Zasadnego. W konkur-
sie instrumentalistów  (w kategorii dorosłych) trzecie miejsce przyznano dla Tadeusza Citaka z Kamienicy. (red)

GORCE

ZASADNIOKI

Tadeusz Citak



O KGW w Zasadnem
Po 18 latach pracy w Kole Go-
spodyń Wiejskich w Zasadnem 
jego założycielka i   przewod-
nicząca pani Stefania Gier-
czyk złożyła rezygnację z  dal-
szego kierowania tym kołem. 
W  związku z  tym poprosiliśmy 
ją o  przybliżenie działalności 
koła w tym okresie. 

Początki naszego Koła związane były 
ze szkołą w Zasadnem. W tamtym cza-
sie dyrektorem była p. Maria Augustyn. 
W  szkole postanowiono zorganizo-
wać Dzień Regionalizmu i poproszono 
mieszkańców o przedstawienie staro-
dawnych obyczajów, obrzędów i tradycji. 
W kilka osób przygotowaliśmy program 
obrzędu ograbkowego oraz prac, które 
były wykonywane na co dzień. Nasz wy-
stęp spotkał się z ogromnym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców, co stano-
wiło dla nas wielką zachętę do dalszej 
działalności. Do aktywnego działania 
namawiał nas głównie Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kamienicy p. 
Mieczysław Marek. 

Tak więc w 2001 r. założyłyśmy Koło 
Gospodyń Wiejskich w Zasadnem. Od 
samego początku pełniłam funkcję prze-
wodniczącej. Czynnie zajmowałam się 
organizacją naszych programów, pisa-
łam scenariusze do przygotowywanych 
przedstawień naszych obyczajów i  tra-
dycji. Tym wszystkim działaniom za-
wsze towarzyszyła ogromna satysfakcja 
i zadowolenie. Co roku nasze koło ak-
tywnie włączało się w organizację Dnia 
Regionalnego organizowanego w Szkole 
Podstawowej w Zasadnem, przygotowu-
jąc programy: Wesele, Krakowioki, Wy-
prowodzka, Pożegnanie syna do wojska, 
Wilijo, Imioniny u Walontego, Podłazy, 
Sianokosy na gorczańskiej hali, Ryktu-
wonie do wiosny. Corocznie też uczest-
niczyłyśmy w obchodach Dni Gorczań-
skich, gdzie miałyśmy okazję wykazać 
się kunsztem kulinarnym, przygotowu-
jąc przysmaki regionalne.

Wielokrotnie mieliśmy możliwość 
uczestniczyć w festynach organizowa-
nych w Zasadnem, w Kamienicy, a tak-
że w Starym Sączu. Od początku także 
brałyśmy aktywnie udział w Gminnym 
Przeglądzie Dorobku Kulturalnego 
i Kulinarnego KGW w Szczawie, zdo-
bywając wysokie miejsca. 

Do naszych najważniejszych osiągnięć 
na przestrzeni tych 18 lat należą: 
•	 II miejsce oraz „Srebrna maska” 

w czasie 28. Przepatrzowin Te-
atralnych Regionów Małopolski 
w Czarnym Dunajcu za program 
„Prace przy lnie” w 2003 r.

•	 I miejsce na Powiatowym Prze-
glądzie Dorobku Kulturalne-
go i Kulinarnego Kół Gospodyń 
Wiejskich Limanowszczyzny za 
program: „Sianokosy na gorczań-
skiej hali ” w 2003 r.

•	 III miejsce i „Brązowa maska” na 
29. Przepatrzowinach Teatrów 
Regionalnych w  Czarnym Du-
najcu za program: „Sianokosy na 
gorczańskiej hali” w 2004 r. 

•	 II miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Wieńca Dożynkowego 
w Limanowej

•	 II miejsce na Powiatowym Prze-
glądzie Dorobku Kulturalnego 
i  Kulinarnego na Pasierbcu za 
program: „Ryktuwonie do wiosny”

•	 II miejsce na Powiatowym Prze-
glądzie Dorobku Artystycznego 
i Kulinarnego KGW w Tymbarku 

•	 III miejsce na Festiwalu Folk-
lorystycznym Limanowska Sła-
za za program: „Ryktuwonie do 
wiosny”

•	 I miejsce na Gminnych Dożyn-
kach w  Zalesiu za „Ograbek” 
w 2016 r.

•	 I  miejsce na Festiwalu Folklo-
rystycznym Limanowska Sła-
za za program: „Obróbka wełny” 
w 2018 r.

Poza tym miałyśmy okazję kilkukrot-
nie promować naszą gminę: na krakow-
skim rynku, na scenie krakowskiego 
teatru El-Jot oraz w Nawojowej i w Są-
deckim Parku Etnograficznym. 

Na zakończenie chciałabym powie-
dzieć, że działalność w kole przynosi-
ła mi ogromną satysfakcję. Cieszę się, 
że przez te 18 lat zawsze z  radością 
i dumą w różnych miejscach promowa-
liśmy naszą mają ojczyznę. Chcę też bar-
dzo serdecznie podziękować wszystkim 
członkom koła za wspaniałą i  piękną 
współpracę, a także wszystkim osobom, 
a było ich bardzo wiele, które przez ten 
czas wspierały naszą działalność. (red)

Z okazji Światowego Dnia Kota w Bibliotece 
Publicznej w Szczawie odbyły się zajęcia  czy-
telnicze. Uczestnikami zajęć byli uczniowie 
klasy III SP nr 1 w Szczawie. 

Na początku spotkania dzieci zapoznały się z 
wystawką książek związanych ze zwierzętami 
i posłuchały wierszy o kotach czytanych przez 
bibliotekarkę. W drugiej części zajęć uczniowie 
w kreatywny sposób wykonali z kartonowych 
serc przestrzenne wizerunki bajkowych kot-
ków i piesków. Pełna przeżyć wizyta była oka-
zją, żeby przypomnieć o obowiązkach wszyst-
kich właścicieli kotów i psów. (Z.Ch.)

Okazja do spotkania
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Już po raz kolejny w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Kamienicy zorganizowano Dzień Kobiet. 
Dla zebranych Pań wystąpił zespół DUO FENIX.

9 marca br. w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kamienicy odbyło się spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet. Wydarzenie otworzył dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury - Mie-
czysław Marek. Wspólnie z obecnymi 
na spotkaniu przedstawicielami Samo-
rządu Gminy Kamienica: Przewodni-
czącym Rady Gminy - Hilarym Ma-
jewskim i Przewodniczącym Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu - 
Stefanem Kuchnią przekazali najlep-
sze życzenia dla wszystkich Pań.

Atrakcją tegorocznego wieczoru był 
występ zespołu, który znany 
jest pod dwoma nazwami „DUO 
FENIX” czyli „DWA FYNIKI”.  
Jako „DUO FENIX” wykonuje 
utwory w  języku polskim - li-
terackim, jako „DWA FYNIKI” 
w śląskiej gwarze. 

W  ponad półtoragodzinnym 
programie, w którym królowała 
biesiadna muzyka, zebrana pu-
bliczność bawiła się doskonale.

Jako, że dzień był wyjątko-
wy, wszystkie Panie na koniec 
spotkania zostały obdarowane 
kwiatami.

Organizatorami imprezy byli: 
Wójt Gminy Kamienica i Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kamie-
nicy. Koncert skierowany był do 
wszystkich kobiet z gminy Ka-
mienica. (red)

Duo Fenix z koncertem na Dzień Kobiet



28 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Za-
sadnem odbył się IX Gminny Konkurs Gawę-
dziarski „Gorczańskie bajanie”. 

Gawędziarzy oceniała komisja w składzie: Artur Czesak – 
językoznawca, dialektolog; Monika Kurzeja – specjalista do 
spraw badań terenowych z Małopolskiego Centrum Kultu-
ry „Sokół” w Nowym Sączu; Elżbieta Citak – reprezentująca 
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy  oraz Irena Hyrc – re-
prezentująca oddział Związku Podhalan w Kamienicy. Człon-
kowie jury, stwierdzając wysoki poziom tegorocznego konkur-
su,  postanowili przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria klas IV-VI
I miejsce – Izabela Gierczyk (SP w Zasadnem), II m. – Łu-

cja Wojtas (SP nr 2 w Kamienicy), III m. – Jakub Groń (SP w 
Zasadnem. Wyróżnienie: Wiktoria Franczyk (SP w Zalesiu), 
Szymon Faron (SP w Zalesiu) i Aleksandra Faltyn (SP nr 1 w 
Kamienicy).

Kategoria klas VII-VIII
I miejsce – Mateusz Cepielik (SP w Zasadnem), II m. – Ka-

rolina Gromala (SP nr 2 w Kamienicy), III – Artur Chlipała 
(SP nr 1 w Kamienicy). Wyróżnienie: Marcin Franczyk (SP 
w Zalesiu).

Współorganizatorami konkursu był Gminny Ośrodek Kultu-
ry  oraz oddział Związku Podhalan w Kamienicy. (B.G.)

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy realizuje 
zadanie pn. „Wspieranie i promocja dziedzictwa 
lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów 
regionalnych i  instrumentów muzycznych dla 
Kapeli Regionalnej „Gorce” oraz wydanie śpiew-
nika kamienickich górali”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 
– 2020.

Celem projektu jest kultywowanie i  pro-
mowanie dziedzictwa kulturowego regionu, 
kształcenie poczucia przynależności społecz-
no-terytorialnej oraz podnoszenie jakości życia 
społeczności lokalnej przez zakup strojów regio-
nalnych i instrumentów muzycznych oraz wyda-
wanie śpiewnika kamienickich górali.

W  ramach  realizacji projektu zostaną zaku-
pione stroje regionalne (4 komplety damskie i 6 
kompletów męskich) i  instrumenty muzyczne 
(kontrabas i  akordeon) dla Kapeli Regionalnej 
„Gorce” oraz zostanie wydany śpiewnik kamie-
nickich górali pn. „Pieśni kamienickich górali”.

Wartość realizowanej operacji:  51 540,00 zł, 
w tym ze środków EFRROW 32 700,00 zł. (red)

28 marca br. członkinie Koła Gospodyń Wiejskiej ze Zbludzy ra-
zem z przybyłymi na zajęcia dziećmi tworzyły wielkanocne palmy 
inspirowane tradycją regionu. 

W trakcie warsztatów dzieci nie tylko wykonały palmy, ale również dowie-
działy się, jakie były tradycje i zwyczaje związane z palmami wielkanocnymi. 

Wspólne spotkanie przyniosło wiele radości i pożytku wszystkim uczest-
nikom międzypokoleniowego i przedświątecznego spotkania.

W marcu i kwietniu już po raz kolejny w Świetlicy Środowiskowej w Zale-
siu odbywały się warsztaty artystyczne o tematyce wielkanocnej skierowane 
głównie do dzieci i młodzieży.

Uczestnicy zajęć, wykorzystując kolorowe materiały, wykonywali różne 
ozdoby wielkanocne - stroiki świąteczne, koszyczki z krokusami oraz wian-
ki na drzwi.

Celem warsztatów było wprowadzenie w atmosferę zbliżających się świąt 
oraz  przybliżenie tradycji i zwyczajów wielkanocnych. (red.)

Gorczańskie bajanie

Warsztaty rękodzieła w świetlicach

Realizacja projektu
promującego dziedzictwo 
lokalnej kultury ludowej
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Zbludza

Zalesie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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„srebrną różdżkę” z małopolskiego konkursu obrzędów, obyczajów i Zwyczajów ludowych przy-
wiózł Zespół regionalny Gorce, działający przy Gminnym ośrodku kultury w kamienicy.
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W  dniach 27 - 28 kwietnia 2019 r. 
w Łużnej odbył się 11. Małopolski Kon-
kurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów 
Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY. 
W tegorocznym przeglądzie udział wzię-
ło 14 zespołów (w  tym 8 zespołów folk-
lorystycznych oraz 6 grup teatralnych 
KGW) z  województwa małopolskiego. 
Wśród nich znalazły się: Zespół Regio-
nalny GORCE z Kamienicy z programem 
„Tarcie lnu” i Koło Gospodyń Wiejskich 
z Zasadnego, które przedstawiło program 
„Roboty przy wełnie”.

W kategorii zespołów regionalnych ko-
misja konkursowa przyznała Zespoło-
wi Regionalnemu GORCE z Kamienicy 
SREBRNĄ RÓŻDŻKĘ i  kwalif ikację na 
Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów 
Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej. (red)

Zespół GORCE ze „Srebrną Różdżką”



Biblioteki Publiczne z naszej gminy, działające przy Gminnym 
Ośrodku Kultury, przystąpiły do udziału w projekcie obejmują-
cym cykl szkoleń dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach 
publicznych. 

Zadanie pod tytułem „Rozwijamy się, więc jesteśmy” polega na organi-
zacji szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, mających na celu rozwój bi-
bliotekarzy i bibliotek na płaszczyźnie społecznej, regionalnej, zawodowej 
i informatycznej. Szkolenia będą trwać od kwietnia do sierpnia br.. Patro-
nat nad projektem objęło „Lustro Biblioteki”. (M.W.)

marzec – maj  2019 Gorczańskie Wieści 21



kULtUra

7 maja br. w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kamie-
nicy wręczono nagrody 
laureatom Gminnego Kon-
kursu Wielkanocnego. 

W konkursie wzięło udział 129 
uczniów, których prace ocenia-
li: Maria Winkiewicz (pracownik 
GOK) - przewodnicząca komisji, 
Wiktoria Duda (emerytowany na-
uczyciel), Maria Franczyk (eme-
rytowany nauczyciel). 

Nagrody i dyplomy laureatom 
wręczyli: sekretarz gminy - Ja-
rosław Augustyniak i  dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury - 
Mieczysław Marek.

Laureatami zostali:

KATEGORIA: Grupy przed-
szkolne i  klasy „0” –„ Pisanka 
Wielkanocna”

I miejsce: Jan Syjud (SP w Za-
sadnem), Filip Wierzycki (Świe-
tlica Środowiskowa w  Zalesiu), 
Julia Gancarczyk (SP w  Zale-
siu). II miejsce: Mikołaj Opyd (SP nr 2 w Szczawie), Pa-
tryk Franczyk (SP w Zasadnem), Magdalena Mrówka (SP 
nr 2 w Szczawie).  III miejsce: Julita Rucińska (SP nr 1 
w Szczawie), Magdalena Zasadni (Świetlica Środowisko-
wa w Zasadnem) 

Adam Ruciński (SP nr 1 w Szczawie, Filip Kurzeja (SP 
w Zasadnem). Wyróżnienie:

Bogdan Wysopal (SP nr 1 w Szczawie), Milena Duda (SP 
w Zalesiu), Nikola Potoniec (SP w Zalesiu), Wiktoria Ła-
zarz (SP w Zalesiu), Sebastian Wierzycki (SP w Zalesiu). 

KATEGORIA: klasy: I-III SP – „Pisanka Wielkanocna”
I miejsce: Karolina Wierzycka (Świetlica Środowiskowa 

w  Zalesiu), Sebastian Groma-
la (SP nr 2 w Kamienicy), Alek-
sandra Owsianka (SP nr 2 w Ka-
mienicy). II miejsce: Aleksandra 
Rusnak (SP nr 2 w  Szczawie), 
Natalia Masiarz (SP nr 2 w Ka-
mienicy), Anna Rusnarczyk (SP 
w Zasadnem). 

Filip Kuziel (SP nr 1 w Szcza-
wie). III miejsce: Martyna Ku-
rzeja (SP w Zasadnem), Julia Pu-
stułka (SP nr 1 w  Kamienicy), 
Piotr Faron (SP w  Zasadnem). 
Wyróżnienie: Kacper Florek (SP 
w Zalesiu), Wojciech Tokarczyk 
(SP nr 1 w Kamienicy), Milena 
Cepielik (SP nr 1 w  Szczawie), 
Paweł Biskup (SP nr 1 w Kamie-
nicy), Emilia Majchrzak (SP nr 1 
w Kamienicy), Paulina Postrożna 
(SP w Zalesiu).

KATEGORIA: Klasy IV-VIII 
SP i klasy gimnazjalne –„ Palma 
Wielkanocna”

I  miejsce: Wiktoria Owsian-
ka (SP nr 2 w Kamienicy), Piotr 
Gancarczyk (SP nr 1 w  Szcza-
wie), Agnieszka Faron (SP w Za-

lesiu), Anna Sopata (SP w Zasadnem). II miejsce: Faustyna 
Gromala (SP nr 1 w Szczawie), Justyna Kurzeja (SP w Za-
lesiu), Hubert Opyd (SP nr 2 w Szczawie), Karolina Sadow-
ska (SP nr 1 w Kamienicy). III miejsce: Krystian Kulig (SP 
nr 1 w Kamienicy), Dorota Rusnak (SP nr 2 w Szczawie), 
Karolina Franczyk (Świetlica Środowiskowa w Zbludzy), 
Julia Postek (Świetlica Środowiskowa w  Zbludzy), Kac-
per Franczyk (SP w  Zasadnem). Wyróżnienie: Karolina 
Gromala (SP nr 2 w Kamienicy), Daria Chlipała (SP nr 2 
w Kamienicy), Tomasz Sopata (SP w Zasadnem), Emilia 
Nowak (SP nr 2 w Kamienicy), Karolina Hybel (SP nr 1 
w Kamienicy). (red)

Wręczono nagrody
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Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

rÓżne

marzec – maj  2019 Gorczańskie Wieści 23

7 maja br.  w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Kamienicy zabrzmia-
ły angielskie głosy. Wszystko za 
sprawą młodych artystek z gmi-
ny Kamienica, które zgromadzi-
ły się na I  Festiwalu Piosenki 
Obcojęzycznej.

Każda ze szkół przeprowadziła 
eliminacje i na konkurs przyjecha-
ły najlepsze wokalistki, które za-
prezentowały wybrane przez siebie 
utwory obcojęzyczne. Poziom Kon-
kursu był bardzo wysoki, młode ar-
tystki wykazały się nie tylko piękny-
mi głosami, ale również świetnymi 
umiejętnościami językowymi.

W jury oceniającym uczestniczki 
zasiadały: Elżbieta Citak (pracownik 
GOK), Justyna Banach (nauczyciel) 
oraz Kinga Faron (specjalista od ję-
zyka angielskiego).

Nagrodą główną w  konkursie 
był roczny kurs języka angielskie-
go, ufundowany przez Ośrodek Ję-
zyka Angielskiego „JAFEK”, który 
w Łącku prowadzi jeden ze swoich 
oddziałów. Po obradach i podlicze-
niu głosów  jury  I nagrodę posta-
nowiło przyznać Łucji Wojtas, która 
znakomicie zaprezentowała bardzo 
znany utwór Yesterday, The Beatles.

Wyniki I Festiwalu Piosenki Ob-
cojęzycznej: I miejsce - Łucja Wojtas 
(SP nr 2 w Kamienicy), II m. - Mar-
tyna Wąchała (SP nr 1 w Szczawie), 
III m. - Zofia Opyd (SP nr 1 w Ka-
mienicy) i Joanna Rucińska (SP nr 1 
w Szczawie). 

Organizatorem  spotkania była 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamie-
nicy. A. Beniowska, H. Syjud



rÓżne
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Świąteczny kiermasz na kamienickim rynku

11 kwietnia na rynku w Kamienicy odbył się „Kiermasz Wielkanocny”. Każdy mógł 
nabyć ozdoby świąteczne, palmy wielkanocne, wyroby regionalne oraz wypieki 
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy i Stowarzy-
szenie Seniorów Gminy Kamienica. (red)
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Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu 
działającego w Szkole Podstawowej nr 2 w Szcza-
wie wzięli udział w   kampanii zatytułowanej „Ty-
dzień Dobrych Uczynków”.   

W  ramach rozpowszechnienia akcji i  zachęcenia 
innych do dzielenia się dobrem wolontariusze roz-
dawali po dwa ciasteczka z prośbą, aby obdarowa-
ny jedno ciastko zachował, a  drugim poczęstował 
kogoś innego. Wolontariuszki z klasy IV uprzątnęły 
pomnik poświęcony Żołnierzom 1. Pułku Strzelców 
Podhalańskich Armii Krajowej i  innym członkom 
ruchu oporu z  gminy Kamienica, walczącym za 
wolność ojczyzny 1939-1945 i  zapaliły znicze. Kla-
sa IV posprzątała plac zabaw i teren wokół szkoły, 
a najstarsi wolontariusze zajęli się przygotowaniem  
i  przeprowadzeniem dla przedszkolaków warsz-
tatów dotyczących zasad udzielania pierwszej po-
mocy. Przez cały tydzień trwała również zbiórka 
żywności długoterminowej i  środków czystości, 

przekazanych następnie najbardziej potrzebują-
cym. Sprzedawano także Dobroczynne Kartki Świą-
teczne, z których całkowity dochód został przekaza-
ny do sądeckiego stowarzyszenia SURSUM CORDA. 

Podsumowaniem intensywnego tygodnia działań 
było zasadzenie na terenie szkoły Drzewka Dobrych 
Uczynków. (J. Opyd)

Tydzień dobrych uczynków
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Drugie miejsce w kategorii U-8 chłopców 
wywalczyła drużyna Halnego Kamienica 
w wojewódzkim finale XIX edycji Turnieju 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbar-
ku”, a Grzegorz Groń został wybrany naj-
lepszym zawodnikiem turnieju.  

8 i 9 kwietnia 2019 r. na obiektach Com Com 
Zone w  Krakowie odbył się małopolski finał 
piłkarskiego turnieju „Z  Podwórka na Stadion 
o  Puchar Tymbarku”. W  rozgrywkach udział 
wzięły drużyny Halnego Kamienica w kategorii 
U-8 i U-10 chłopców.

Drużyna Halnego U-8 w  rozgrywkach grupo-
wych pokonała Tarnovię 2:0 i Mineralnych Kry-
nica 4:0 oraz uległa Bronowiance 1:3, zajmu-
jąc pierwsze miejsce w grupie.  W ćwierćfinale 
chłopcy wygrali z Fair Play Bochnia 2:1, a w pół-

finale po remisie 2:2 w rzutach karnych pokonali 
rówieśników z  Chrzanowa 2:1. W  finale, gdzie 
losy zwycięstwa ważyły się do samego końca, 
zespół  uległ drużynie z  Brzeska 3:2, zostając 
wicemistrzem województwa.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Grze-
gorz Groń z MUKS Halny Kamienica.

Skład drużyny: Sz. Kopeć, M. Franczyk, W. 
Franczyk, G. Groń, M. Syktus, W. Czechowski, 
K. Hybel, Kr. Hybel, A. Lizon.

– W kategorii U-10 chłopców trafiliśmy pecho-
wo do grupy składającej sie z  trzech drużyn. 
Pierwszy mecz mimo ciągłych ataków i  wielu 
niewykorzystanych sytuacji przegrywamy 2:0. 
W drugim meczu zaczynamy grać dobrze prowa-
dzimy z drużyną Tarnovii 1:0, ale spotkanie się 
kończy remisem 1:1. Ostatecznie turniej woje-
wódzki w tej kategorii wygrywa drużyna Tarnovii 
– mówi trener Halnego Janusz Piotrowski. (s.F.)

MUKS HALNY Kamienica 

Z wicemistrzostwem 
województwa
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Kolejni wychowankowie MUKS Halny Kamienica 
podpisali swoje pierwsze kontrakty profesjonal-
ne z Sandecją Nowy Sącz. 

Po 17-letnim napastniku Sebastianie Wąchale umowy 
z Sandecją Nowy Sącz podpisali: Jan Chlipała oraz Kacper 

Kołodziej - zawodnicy z grupy TOP TALENT.
Grupa TOP TALENT powstała w zeszłym roku w wyni-

ku wprowadzenia nowej strategii Sandecji. Znaleźli się w niej 
wyróżniający się zawodnicy z roczników 2000-2003. Jest ona 
pod stałą obserwacją sztabu szkoleniowego pierwszej druży-
ny, a także władz Klubu. (red)

31 marca br. na trasie „Śladami Olimpijczyków” w Obi-
dowej odbyły się zawody narciarskie o Puchar Obidowej 
i  Puchar Wójta Gminy Nowy Targ. W  kategorii „Open 
Mężczyzn” najlepszy był Robert Faron z  Zalesia. Trasę 
14 km techniką dowolną pokonał w czasie 43 minut 11 
sekund, wyprzedzając o 52 sekundy drugiego na mecie 
Michała Lańdę z Poronina.  

Robert zwyciężył również w sprincie na dystansie 3 km techniką do-
wolną w zawodach na zakończenie sezonu biegowego wokół Chochołow-
skich Term, które rozegrano 16 marca w Chochołowie. (red)

Zwycięstwa na zakończenie sezonu

Przez dwie marcowe soboty 
i niedziele w hali sportowej 
w Łącku rozegrano V Halowy 
Turniej Piłki Nożnej GORCE 
CUP 2019, którego organi-
zatorem był Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Halny” Kamienica. W turnie-
ju startowało 60 zespołów, 
w tym 15 drużyn z Halnego.

Bardzo dobrze zaprezentowały się 
w nim drużyny MUKS Halny Kamie-
nica. Zespoły z  rocznika 2010 i 2011 
zwyciężyły w swoich kategoriach wie-
kowych, natomiast chłopcy z rocznika 
2006, 2007 i 2009 zajęli w klasyfikacji 
końcowej drugie miejsca. 

Turniej współfinansowany był ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego przy 

wsparciu Urzędu Gminy Kamienica, 
Łącka, Starostwa Powiatu Limanow-
skiego oraz Firm: Pif Sport, BDB, Li-
vely Fotografia, Stefar, Polskie Wody 
Lecznicze. (red)

Rozegrano „GORCE CUP 2019”

Podpisali kontrakty z Sandecją
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Złoty i dwa brązowe medale 
wywalczyły kamienickie cheer-
leaderki w XXII Mistrzostwach 
Polski Cheerleaders PSCh, zor-
ganizowanych w dniach  14 – 17 
marca w Kielcach. 

Ponad 2 tysiące zawodniczek i zawod-
ników z całej Polski rywalizowało na 
scenie Kieleckiego Teatru Tańca o ty-
tuł Mistrza Polski Cheerleaders PSCh. 

Wspaniale zaprezentowały się na nich za-
wodniczki  zespołu DIAMOND CHE-
ER, działającego przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Kamienicy, zdobywając 
trzy medale. 

Mistrzostwo Polski wywalczyła dru-
żyna „Diamenciki” w kategorii all girl 
level 2 junior młodszy. Brązowe medale 
przywiozła z mistrzostw drużyna „Dia-
menty” występująca w kategorii all girl 
level 5 junior oraz zespół „Brylanty” w 

kategorii group stunt all girl senior level 
6. Bliska wywalczenia medalu była dru-
żyna „Szmaragdy”, która w kategorii gro-
up stunt all girl junior level 5 uplasowa-
ła się ostatecznie na czwartym miejscu.

Trenerem zespołu jest Mirosław Ha-
czek - międzynarodowy instruktor tańca 
i trener cheerleadingu. Organizatorami 
mistrzostw było Polskie Stowarzyszenie 
Cheerleaders oraz Kielecki Teatr Tańca.  
(red)

Sukces cheerleaderek

Diamenty

Diamenciki
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Piłka siatkowa
20 marca w hali sportowej przy SP w Mordarce 
w ramach Igrzysk Dzieci odbyły się zawody o Mi-
strzostwo Powiatu Limanowskiego w  piłce siat-
kowej dziewcząt. 

Sukcesem zakończył się występ w  turnieju drużyny ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy, która po wygraniu 
fazy grupowej w finale pokonała zespół z Męciny, zdobywa-
jąc mistrzostwo powiatu.

W  mistrzostwach rejonu, które rozegrano 17 kwietnia 
w hali widowiskowo - sportowej w Łącku, reprezentujący 
powiat limanowski zespół dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kamienicy uplasował się na trzecim miejscu w koń-
cowej klasyfikacji turnieju.

Piłka nożna
9 maja 2019 r. na stadionie MKS Limanovia odbył 
się turniej piłki nożnej „6” piłkarskie chłopców ur. 
W 2003 - 2005 o mistrzostwo Powiatu Limanow-
skiego. W zawodach udział wzięło 11 drużyn z te-
renu naszego powiatu.

Mistrzostwo powiatu wywalczył zespół ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kamienicy, wygrywając wszystkie spotkania.

W rozgrywkach grupowych chłopcy z Kamienicy pokonali 
rówieśników z Poręby Wielkiej 7:0, Tymbarku 3:0, Kasinki 
Małej 7:0. W grupie finałowej wygrali z drużynami ze Słop-
nic 5:0 i Mszany Dolnej 3:2. (S.F.) 

Mistrzowie powiatu

Mistrzynie powiatu

Z mistrzostwem powiatu
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POZIOMO: 1) zwierzyna pozyskana na polowaniu i ułożona szeregiem podług hierarchii łowieckiej; 4) zgiełk, wrzawa; 
7) pojemnik na proch używany przez myśliwych do XIX w.; 13) hamulcowa lub holownicza; 14) umiejscowienie, 
rozmieszczenie; 15) odznaka, medal; 16) prześladowca, oprawca; 17) rośnie na łące; 18) tendencja, przebieg; 20) 
zbieranie przez psa zwierzyny ubitej; 22) rodzaj budowli bez ścian; 23) najstarsza broń myśliwska; 26) myśliwska broń 
kulowa; 29) rodzaj kuszy; 31) ptak z rodziny krukowatych, 32) antałek; 34) miejsce godów jeleni; 38) lekki powóz 
konny; 39) ptak z rzędu wróblowatych; 41) gatunek dzikiej kaczki; 43) niewielki ptak łowny z rodziny bekasów; 44) 
włosy upięte z tyłu głowy w węzeł; 45) jedna z największych ropuch; 46) natłok, napór; 47) zęby ssaków położone za 
siekaczami.  
PIONOWO:  1) pólko, zagon; 2) ptak drapieżny z rodziny sokołowatych; 3) wyznaczona lub zamierzona droga; 4) okaz 
określonego gatunku; 5) dawna broń myśliwska; 6) prymitywne narzędzie orne; 7) ogół przepisów; 8) narząd wzroku; 9) 
planowa opieka nad rozwojem zwierząt lub roślin; 10) zapał, energia; 11) rozżarzona cząstka; 12) przodek, pradziad; 19) 
ptak leśno-parkowy, doskonały śpiewak; 21) linia krzywa, którą zakreśla środek ciężkości pocisku w czasie lotu; 24) 
trofeum; 25) bywa dumą filatelisty; 27) u zwierząt część najdalej położona od głowy; 28) stan przygnębienia; 30) 
zwierzę łowne z rodziny psów; 31) przyrząd do przynęcania zwierzyny na strzał; 32) jasność, poświata; 33) wypęd 
owiec na hale górskie; 34) morska ryba drapieżna; 35) roślina wieloletnia o zdrewniałej łodydze; 36) pies myśliwski 
maści brązowej; 37) wyziewy; 40) owad błonkoskrzydły; 42) słoik z gumową uszczelką. 
 

HASŁO 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 9, utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać 
do  25  czerwca 2019 r.  na adres GOK. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody. 
Za rozwiązanie krzyżówki nr 112,  której hasło brzmi: „Zimowe wieczory”, nagrody ufundowane przez Przewodniczącego 
Rady Gminy – Hilarego Majewskiego wylosowali: Irena Chlipała z Kamienicy i Kazimierz Jurkowski z Zasadnego. 
Nagrody do odebrania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.  

reLakS
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Przez Kamienicę do UE

Pani poseł Elżbieta Duda (która obecnie kandyduje do 
Parlamentu Europejskiego), mieszkanka Skały koło Kra-
kowa, jest żoną Andrzeja Dudy, który pochodzi ze Zblu-
dzy. W maju bieżącego roku podczas odwiedzin domu ro-
dzinnego męża spotkała się w Urzędzie Gminy Kamienica 
z przedstawicielami naszego Samorządu, gdzie zapoznała 
się z osiągnięciami, problemami i potrzebami naszej gmi-
ny. Pani Duda odwiedziła również siedzibę naszej redakcji. 
Poprosiliśmy panią poseł, by nam pokrótce opowiedziała 
o swojej pracy w sejmie.

Jakie zadania realizuje Pani w  ramach mandatu 
poselskiego?

Pracuję w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodzi-
ny, Komisji Sportu i Turystyki, a także w zespołach par-
lamentarnych: do spraw zbadania nieprawidłowości przy 
reprywatyzacji w Krakowie, ds. Zwalczania Przestępstw 
Gospodarczych i Lichwy (w którym pełnię funkcję wice-
przewodniczącej), ds. rozwiązywania problemów miesz-
kańców „Polski powiatowo-gminnej” i  „Miast polskich”, 
co mi daje możliwość wspomagania takich gmin jak Gmi-
na Kamienica. Niejednokrotnie przebywałam prywatnie 
w waszej gminie, odwiedzając moją teściową (emerytowaną 
nauczycielkę) i muszę powiedzieć, że bardzo mi się tutaj 
podoba, szczególnie życzliwość i otwartość mieszkańców. 
Mając na uwadze koligacje rodzinne oraz walory gminy, 
o  których wspomniałam, bardzo chętnie będę wspierała 
rozwój tego zakątka Małopolski.   

Zapytana, co uznałaby za swój sukces w pracy po-
sła, odpowiada: 

Jednym z moich sukcesów jest wniesiona poprawka do 
budżetu państwa, dzięki której zakupiono 10 karetek ra-
tujących życie dla mieszkańców Krakowa, powiatu kra-
kowskiego, olkuskiego i miechowskiego za łączną kwotę 5 
mln zł. Z pozytywnym skutkiem rekomenduję też wnio-
ski o dotację dla niepełnosprawnych, seniorów i  klubów 

sportowych, między 
innymi będę reko-
mendowała i   po-
p ie r a ła  w n iosek 
o  dotację dla Klu-
b u  S p o r t o w e g o 
Zalesianka (oczy-
wiście, czekam rów-
nież na inne wnioski 
związane z tymi grupa-
mi społecznymi z  Gmi-
ny Kamienica). Pracuję nad 
programami prospołecznymi 
i prorodzinnymi, takimi jak Rodzina 500+, Senior+, Za ży-
ciem, a także uwzględniającymi zwiększenie usług i opie-
ki dla osób niepełnosprawnych. To wszystko poczytuję za 
sukces, również osobisty.

Dlaczego zdecydowała się Pani na start w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego?

Polska jest nadzieją dla Europy. Dlatego w Parlamencie 
Europejskim musi wybrzmieć zdecydowany głos z Polski, 
który będzie działać na rzecz powrotu UE do wartości gło-
szonych przez jej twórców. Widzę tu ogromną szansę dla 
Prawa i Sprawiedliwości, które stoi na stanowisku koniecz-
ności przeprowadzenia pogłębionej reformy Unii Europej-
skiej. Jako przedstawicielka tego ugrupowania upatruję 
szansę na przekonanie wielu krajów do budowania nowe-
go oblicza UE opartego na jej korzeniach. Zobowiązuję 
się walczyć o godność rodziny i wartości chrześcijańskie, 
optować za korzystniejszym budżetem dla Polski, bronić 
polskich interesów.

26 maja  2019 r. na terenie całego kraju odbędą się 
wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wy-
borcze będą czynne w godz. 700-2100. (M.M.)




