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Z sesji Rady Gminy

17 grudnia 2019 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy
Kamienica, na której samorząd gminy jednogłośnie przyjął budżet gminy na 2020 r.
Dochody budżetu naszej gminy ustalono w kwocie
42.241.088,93 zł. Zaś wydatki budżetu zaplanowano
w kwocie 44.169.758,93 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.928.670,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych
kredytów i pożyczek.
Jednym z bardziej interesujących elementów uchwał
budżetowych jest część stanowiąca informację o kwocie
wydatków majątkowych, popularnie zwanych wydatkami inwestycyjnymi. W budżecie naszej gminy zaplanowana kwota na wydatki i zakupy inwestycyjne wynosi
7.685.935,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne związane z programami finansowanymi z udziałem środków
zewnętrznych przyjęto 3.740.571,00 zł. W skali zaplanowanych wydatków budżetowych kwota przeszło 7,5 mln
zł na inwestycje stanowi 17,5 % wszystkich planowanych
wydatków.
Przy omawianiu przyjętego na sesji budżetu zarówno
Wójt jak i Radni zwracali uwagę na trudności, jakie w najbliższych latach czekają samorząd, zwłaszcza w zakresie
finansowania oświaty. Jak zostało podkreślone, samorząd
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musi dokładać coraz większą ilość środków własnych z budżetu gminy do niewystarczającej subwencji oświatowej
z budżetu państwa. Samorząd sytuację uznaje za tym gorszą, że przy zmniejszającej się liczbie dzieci, uczniów będzie coraz mniej i dalsze naliczanie subwencji oświatowej
w systemie „na ucznia” w kolejnych latach może poważnie
zagrozić stabilności oświaty na terenie gminy.
Reakcją samorządu na pogarszającą się sytuację oświatową, a równocześnie próbą bilansowania finansowania zadań oświatowych i pozyskania z tego tytułu oszczędności,
było podjęcie na listopadowej sesji Rady Gminy Kamienica
uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie. W głosowaniu radni byli
podzieleni. Na 13 radnych, biorących udział w sesji, 7 było
za podjęciem uchwały, 3 – wstrzymało się od głosu i 3 –
było przeciw tej uchwale. Warto zwrócić uwagę na fakt, co
było podkreślone na sesji, że w sprawie likwidacji szkoły
wiążącą będzie opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty
w Krakowie. Trwa procedura, której wyniku – do momentu
zajęcia stanowiska przez Kuratorium – nie można przewidzieć. Jedyną pewną informacją jest ta, że decyzja o losie
szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami ma zapaść
do końca lutego br.
H.M.

Informacje samorządowe
Za nami kolejny już rok budżetowy.
Szczególnie pod koniec był trudny i
nerwowy ze względu na zakończenie
kilku inwestycji, których rozliczenie
przysporzyło samorządowi duże trudności. Wykonane inwestycje związane
z odbudową po powodzi ze względu na
nieuregulowany stan prawny gruntów,
pod którymi prowadzone były roboty budowlane, spowodowały zagrożenie utracenia dotacji finansowych.
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Największe problemy wystąpiły przy odbudowie mostu do osiedla Białe
w Szczawie. W grudniu ubiegłego roku okazało się, że odcinek drogi dojazdowej do mostu nie został zatwierdzony przy regulacji stanu prawnego tej drogi
przez Małopolski Urząd Wojewódzki. To spowodowało nierozliczenie dotacji
na odbudowę mostu „Białe” w Szczawie, którego integralną część stanowi
droga dojazdowa. Po wielu wyjaśnieniach zawarliśmy umowę warunkową na
rozliczenie otrzymanej dotacji.
Problemy wystąpiły tez przy zakończeniu remontu oczyszczalni ścieków
w Kamienicy, gdzie po wykonanych pracach modernizacyjnych przeprowadzano rozruch technologiczny z zaszczepieniem złoża bakteryjnego. Okazało się,
że uszkodzone zostały studzienki przy budowanym moście na DW 968 przed
skrzyżowaniem z drogą gminną Zasadne i tym samym wystąpił napływ wody
rzecznej, co uniemożliwiało właściwy rozruch technologiczny remontowanej
oczyszczalni. I znów mieliśmy najazd mediów przed samymi Świętami Bożego Narodzenia i kontrolę prowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
w Krakowie. Na szczęście wszystkie problemy zostały rozwiązane, a prowadzone postępowania znalazły swój finał.
Z innych zadań powodziowych wykonano przebudowę przepustu na drodze Kuźle – Wąchały w Szczawie i modernizację drogi Saturn w Kamienicy.
W poprzednim roku, oprócz inwestycji związanych z odbudową po powodzi,
wykonaliśmy kolejne etapy przy budowie hali sportowej w Kamienicy. Zrobione są już instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje sanitarne wewnętrze,
wylewki podłogowe i tynki ścian wewnętrznych. Elewacja zewnętrzna pokryta została styropianem. Całość prac ma być wykonana do czerwca 2020 r.
Z innych inwestycji należy wymienić termomodernizację Szkoły Podstawowej
nr 1 w Szczawie. W ramach tej inwestycji wykonano wymianę stolarki okiennej
w budynku szkoły i sali gimnastycznej, docieplenie ścian z położeniem tynku
elewacyjnego, docieplenie strychu, wymianę grzejników, wymianę oświetlenia na oświetlenie LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 10 KW.
Zadanie to było współfinansowane z programu MRPO 2014-20.
Kolejną ważną inwestycją finansowaną z PROW, wykonaną w 2019 roku,
była modernizacja placu rynku. W jej ramach wykonano wymianę istniejącej
kostki brukowej na estetyczne płyty brukowe. zamontowano fontannę z oświetleniem, przebudowano lampy oświetleniowe, ścieżki spacerowe. Zamontowano nowe ławki, kosze i tablice informacyjne. Część rynku od strony drogi
wojewódzkiej będzie dokończona po wykonaniu remontu drogi DW968. Planowany termin zakończenia remontu to 30 czerwca 2020 r.
W minionym roku zmodernizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Szczawie, również finansowany z PROW. Zakres inwestycji obejmował modernizację terenu przy
punkcie zbiórki odpadów poprzez wykonanie dróg i placów manewrowych
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z nawierzchni asfaltowych, wykonanie wiaty, wymianę oświetlenia, wymianę ogrodzenia z bramą wjazdową,
remont budynku gospodarczego z wymianą okien i dociepleniem, uporządkowanie terenów zielonych oraz dostawę kontenerów i pojemników na
odpady.
W ubiegłym roku w ramach Funduszu Sołeckiego i FOGR zmodernizowano odcinki dróg do osiedli Brzegi
– Gaury w Zalesiu;
Białe, Równia, Polanki, Zawodzie,
Kuźle, Wyrębiska Szczawskie w Szczawie; Zawodzie, Kosarzyska, Brzegi,
Adamczyki, Majochy, Parysz i Świnka w Zbludzy; Rusnaki, Opydy, Klenina, Klenina – Zawiersze w Kamienicy Górnej; Pod Las, Do Pogwizda,
Mikołajczyki, Przylaski, Zawodzie w
Kamienicy Dolnej; Gorcowiaki, Zboźnie, Nawroty – Polanki, Zasadniaki,
Złóbki – Faronówka, Kurzejówka w
Zasadnem.
W 2019 r. przeprowadzono również
modernizację sali gimnastycznej przy
SP1 w Kamienicy, a także remont dachu przy SP w Zbludzy i remont schodów przy SP w Zasadnem. Ponadto
wykonano 1 etap termomodernizacji
remizy OSP w Kamienicy oraz wiele
mniejszych remontów.
Wydatki majątkowe w 2019 r. były
bardzo wysokie i osiągnęły kwotę blisko 12 mln zł. Sytuacja finansowa naszej gminy jest w miarę stabilna, choć
trzeba przyznać, że dużym problemem
są narastające wydatki na oświatę
znacznie przekraczające otrzymywaną subwencję oświatową. Niekorzystnym zjawiskiem jest zmniejszająca się
ilość dzieci przy ciągle rosnących wydatkach. Przykładowo od siedmiu lat
w obwodach SP1 i SP2 w Szczawie
średnia liczba urodzeń dzieci jest na
poziomie 19 dzieci na rok, a w dwóch
rocznikach 14 dzieci. Stawia to gminę
w bardzo niepokojącej sytuacji finansowej i drugi raz narzuca konieczność
zaciągania kredytów, aby zbilansować
planowane wydatki inwestycyjne, na
które mamy przyznane dotacje z programów rządowych i programów Unii
Europejskiej. Mam nadzieję, że przyszłe lata po wprowadzeniu oszczędności doprowadzą do sytuacji, kiedy
nasza gmina nie będzie już zmuszona
do zaciągania kolejnych kredytów, aby
właściwie realizować zadania własne
gminy i podnosić standard oraz jakość
życia mieszkańców Gminy Kamienica.
Władysław Sadowski
Wójt Gminy Kamienica

W trosce o czyste powietrze

Od 1 lipca 2017 roku na terenie
województwa małopolskiego
obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, wprowadzająca
ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie
paliw. Wiążą się z nią również
liczne obowiązki nakładane
na mieszkańców, których celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.
Od dnia wejścia w życie uchwały (tj.
od 1 lipca 2017 roku) obowiązuje zakaz spalania mułów, f lotów i miałów
węglowych (węgla o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej
20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.
Gdy kupujemy węgiel, sprzedawca ma
obowiązek przekazać nam świadectwo
jakości, na którym znajdziemy podstawowe informacje o jakości opału (kaloryczność, zawartość wilgoci, siarki,
popiołu). Otrzymane świadectwo należy zachować na wypadek kontroli.
Niezwykle istotnym z punktu widzenia mieszkańców rozwiązaniem
jest wprowadzenie obowiązku wymiany istniejących obecnie źródeł ciepła, które nie spełniają wymaganych
kryteriów. Proces ten będzie przebiegał zgodnie z określonymi w uchwale etapami. W chwili obecnej, budując
dom, montując kominek lub wymieniając stary piec, możemy instalować
wyłącznie źródła ogrzewania spełniające normy ekoprojektu. Dodatkowo
kocioł powinien umożliwiać wyłącznie automatyczne podawanie paliwa,
za wyjątkiem instalacji zgazowujących. Do 31 grudnia 2022 roku należy wymienić te kotły na węgiel lub
biomasę, które nie spełniają wymogów
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co najmniej klasy 3. Wskazany termin
dotyczy również pieców i kominków,
które nie spełniają norm ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie poniżej 80%. Takie urządzenia
trzeba zastąpić lub wyposażyć w urządzenia redukujące emisję pyłu. Do 31
grudnia 2026 roku trzeba wymienić kotły na węgiel lub biomasę klasy 3 i 4. Kocioł klasy 5 zainstalowany
przed 1 lipca 2017 roku można używać
bezterminowo.
Jeżeli użytkownik instalacji nie
przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Kontrolujący może
również skierować wniosek do sądu
o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł.
Karę można nałożyć ponownie przy
każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową. Przypadki naruszania przepisów,
polegające m. in. na spalaniu odpadów,
eksploatacji instalacji spalania paliw,
które nie spełniają wymagań uchwały
antysmogowej, sprzedaży węgla złej
jakości, można zgłaszać za pomocą formularza ekointerwencji, znajdującego
się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja.
Decydując się na wymianę kotła,
można skorzystać z dofinansowania,
m. in. w ramach programu „Czyste
Powietrze”. W zależności od wysokości dochodu można uzyskać wsparcie
w wysokości do 90 % kosztów kwalifikowanych m. in. na wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe,
które nie spełniają wymagań ekoprojketu, docieplenie przegród budynku,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Gmina Kamienica podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie, dzięki czemu mieszkańcy mogą
uzyskać informacje związane z programem oraz złożyć wniosek bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kamienica. Osoby zainteresowane montażem
instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2
kW do 10 kW mogą skorzystać z programu „Mój Prąd” i dofinansowania
w wysokości do 5000 złotych. Dodatkowo nakłady poniesione na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych (np. wymiana pieca, docieplenie
ścian, wymiana okien, instalacja kolektorów słonecznych itd.) można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym
w formie ulgi termomodernizacyjnej.
R.G.

Zasady segregacji odpadów na terenie Gminy
Zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kamienica system selektywnego zbierania i odbioru odpadów komunalnych
obejmuje następujące rodzaje odpadów:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

papier – worek w kolorze niebieskim,
metal – worek w kolorze żółtym,
tworzywa sztuczne – worek w kolorze żółtym,
szkło – worek w kolorze zielonym,
odpady opakowaniowe wiolomateriałowe – worek w kolorze żółtym,
bioodpady – przydomowy kompostownik lub worek
w kolorze brązowym,
odpady niebezpieczne – PSZOK,
przeterminowane leki i chemikalia – PSZOK, pojemniki
na leki w aptekach,
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki – PSZOK,
zużyte baterie i akumulatory – PSZOK, pojemniki na baterie w budynkach użyteczności publicznej,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – PSZOK,
w formie „wystawki” zgodnie z harmonogramem,
meble i inne odpady wielkogabarytowe – PSZOK, w formie „wystawki” zgodnie z harmonogramem,
zużyte opony – PSZOK, w formie „wystawki” zgodnie

z harmonogramem,
• odpady budowlane i rozbiórkowe – PSZOK,
• odpady tekstyliów i odzieży – PSZOK.
Wszystkie odpady, których nie możemy zebrać w sposób
selektywny (tzn. nie można ich zakwalifikować do żadnej
ze wskazanych w ulotce frakcji), umieszczamy w worku
w kolorze czarnym, za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych czy budowlanych, wymiennych
w pkt od 7 do 15. Odpady te, w zależności od ich kategorii,
można oddać zgodnie z harmonogramem w ramach „wystawki”, przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) przy oczyszczalni ścieków w Szczawie lub
pozostawić w specjalnie oznaczonych pojemnikach na terenie aptek i budynków użyteczności publicznej.
W chwili obecnej Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Szczawie
jest na etapie modernizacji. Po zakończeniu prac PSZOK
będzie dostępny dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500 oraz w soboty w godzinach
od 8.00 do 12.00. Posegregowane odpady będzie można dostarczyć bezpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. PSZOK nie będzie przyjmował
odpadów zmieszanych.
Szczegółowe zasady segregacji odpadów przedstawia
ulotka informacyjna, przygotowana przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Kamienica. (R.G.)
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Nowy nabytek dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
Pod koniec 2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kamienicy wzbogacił się o nowy
traktor URSUS 11054, 110 KM
o wartości 130 tys. zł.

Do pojazdu dołączone jest
wyposażenie - posypywarka wraz z pługiem. Mając
na uwadze wykorzystanie
sprzętu również w okresie
letnim (przy pracach z kopa rko-ładowa rką, a t a k że
możliwości związane z dołączeniem kosiarki do poboczy oraz zamiatarki) w związku
z rosnącymi oczekiwaniami mieszkańców w zakresie jakości utrzymania
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infrastruktury drogowej, po dokładnej analizie sytuacji
i w oparciu o dane przedstawione przez kierownika ZGK
inwestycja ta została uznana za konieczną. Należy również podkreślić zrozumienie ze strony Rady Gminy i Wójta Gminy Kamienica dla jakości usług związanych z gospodarką wodną oraz dążenie do ich poprawienia. Zakład
zakupił reduktor ciśnienia, system wczesnego ostrzegania
o obniżaniu się poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym oraz urządzenia umożliwiające sprawniejsze ustalenie lokalizacji awarii.
Mając na uwadze przeprowadzony dotychczas remont
oczyszczalni ścieków w Kamienicy za ponad 400 000 zł,
modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Szczawie,
należy podkreślić ostatni wzrost nakładów na gospodarkę komunalną, co przyczyni się do poprawy jakości usług
świadczonych przez Zakład. (red)

ROZMOWA Z ...

Cheerleading to sport
Rozmowa z Mirosławem Haczkiem trenerem zespołu cheerleadingu akrobatycznego Diamond Cheer z Kamienicy.
Urodził się w Nowym Sączu i mieszka tam już 40 lat.
Ma, jak mówi: cudowną żonę i dwójkę wspaniałych dzieci - córkę Alicję i syna Stasia.
Z tańcem właściwie się urodził - ojciec jest instruktorem tańca towarzyskiego, a matka tańczyła w Sądeczanach. Swoje pierwsze kroki taneczne stawiał
w wieku 6 lat i tańczył aż do 3 roku studiów taniec towarzyski. Miał małe przygody z tańcem narodowym
– 2 lata tańczył w Zespole Pieśni i Tańca Przemyśl.
Również przez 2 lata trwała jego przygoda taneczna
w Musicalu Cudowne Marzenia. Można powiedzieć, że
całe jego życie to taniec.
Panie Mirosławie, my znamy Pana jako instruktora
cheerleadingu, co to jest cheerleading?

– Cheerleading to sport. Jest wpisany na listę sportów olimpijskich, które oczekują na wprowadzenie do
Igrzysk Olimpijskich. W 2024 roku ma być dyscypliną
pokazową na Igrzyskach w Paryżu . W Polsce i na świecie rozróżniamy kilka rodzajów cheerleadingu, ale tak
naprawdę można go podzielić na taneczny i akrobatyczny. Właśnie akrobatyczny Cheer, który trenujemy
z Diamond Cheer, jest tym rodzajem cheerleadingu,
który ma pojawić się na igrzyskach.
Cheerleading wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i tam, jeżeli ktoś mówi, że trenuje Cheer, wszyscy mają na myśli właśnie podnoszenia i akrobacje,
którymi się zajmujemy. Taneczne Cheerleaderki, które dopingują zespoły podczas meczu i zagrzewają kibiców do dopingu, nazywają się często tancerkami a nie
cheerleaderkami.
Niestety, w Polsce Cheerleaderki są mylnie kojarzone
z kuso ubranymi dziewczętami, które wymachują pomponami. Tymczasem cheerleading to naprawdę bardzo
ciężka praca i bardzo trudna konkurencja sportowa.
Moim zdaniem jest to najbardziej zespołowy sport
na świecie. W drużynie występuje 25 zawodników. Czasami wystarczy, że nie ma jednej osoby i trening, np.
piramid, może się nie odbyć.
Jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić, czy jest to trudne,
to zapraszamy na treningi. Można nas obserwować
na: facebooku/diamondcheer, Instagramie _diamond.
cheer.
A jak się zaczęła ta Pana przygoda z cheerleadingiem?

– W 2011 roku zrobiłem kurs cheerleadingu w Krakowie, razem z małżonką. Kurs jednak w dużej mierze
opierał się na tanecznym rodzaju cheerleadingu. Niestety, cheerleading taneczny do mnie nie przemawiał,
więc zacząłem szukać w Internecie odmiany akrobatycznej, która bardzo mi się spodobała. Początki były

niezwykle trudne, ponieważ w tamtym czasie nikt się
tym sportem nie interesował i nikt go nie uprawiał.
Jako pierwsi wystąpiliśmy w Jezierzycach w 2012 roku.
Nie mieliśmy żadnej konkurencji, natomiast nasz poziom, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, był po
prostu kiepski – słaba technika, zero umiejętności.
Z roku na rok, dzięki nawiązaniu kontaktów z innymi
krajami i ich trenerami, udało nam się nauczyć, jak to
powinno wyglądać. Miałem szkolenie parę razy z Czechami, Węgrami i przede wszystkim z Amerykanami.
Dwa razy z zespołem Starscheer z Ochotnicy Dolnej
byłem na Mistrzostwach Europy w Lubljanie i w Pradze. W Lubljanie, jak się okazało, byliśmy pierwszym
zespołem z Polski, który wziął udział w Mistrzostwach
Europy w kategorii Cheer.
Na dziś wiemy, ile jeszcze nie umiemy, jak dużo nam
brakuje do innych krajów Europy i Świata. Ale bardzo
ciężko pracujemy nad tym, by te bariery pokonać i dorównać światu.
Jak Pan trafił do Kamienicy?

– W roku 2014 rozpocząłem współpracę z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Kamienicy, prowadząc pierwszy
Kurs Tańca Towarzyskiego i zajęcia taneczne dla dzieci.
Z roku na rok coraz więcej uczestników przychodziło
na te zajęcia. W 2017 r. zaproponowałem utworzenie
zajęć z cheerleadingu i to był strzał w dziesiątkę. Dzieciom bardzo się to spodobało. Moja wiedza nabyta
przez prowadzenie od 2011 roku zespołu Cheer NS
z Nowego Sącza pozwoliła inaczej poprowadzić zespół
i zrobić bardzo szybkie postępy.
Trafiłem na super dzieciaki, które bardzo chętnie i sumiennie wykonują powierzane im zadania. Z tygodnia
na tydzień jest coraz lepiej. Dodatkowo uczestniczymy
w obozach podczas wakacji i ferii zimowych, co daje
nam bardzo dobre efekty.
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ROZMOWA Z ...
myślę, że znajdzie się tam dla nas
miejsce, co znacznie poprawiłoby
warunki naszych treningów. Przybliżyłoby też spełnienie naszych
marzeń, by cheerleaderki z Kamienicy wystąpiły kiedyś na Igrzyskach
Olimpijskich.
Czy poza tańcem jest jeszcze jakaś
dziedzina sportu, której poświęca
Pan swoją uwagę ?

Kamienickie Diamenty
I z tego, o czym wiem, są sukcesy?

- W 2018 roku wystąpiliśmy pierwszy raz na Mistrzostwach Polski
w kategorii Cheer Level 2 – dużą
niespodzianką była wygrana i zdobycie tytułu Mistrza Polski. Rok później wystawiłem już dwa zespoły
z Kamienicy Diamenciki i Diamenty. W kategorii Cheer level 2 zespół
młodszy Diamenciki obronił tytuł,
natomiast z grupą Diamenty w bardzo wymagającym levelu 5 uplasowaliśmy się na 3 miejscu – co dla
nas, w sytuacji gdy pozostałe zespoły ćwiczą już parę lat, było dużym
osiągnięciem.
W maju 2019 roku pojechaliśmy
na dwa turnieje: młodsza grupa na
Grand Prix Polski do Tyczyna, gdzie
zajęła drugie miejsce, a grupa starsza na otwarte Mistrzostwach Węgier do Gyongyos, zdobywając tam
pierwsze miejsce. Całkiem niedawno, bo w grudniu 2019 r., wybraliśmy się do stolicy, gdzie grupa Diamenty wygrała Grand Prix Polski
w Warszawie.
W tym roku na początku kwietnia po raz trzeci będziemy reprezentować gminę Kamienica w Krajowych Mistrzostwach Polski PSCh,
które odbędą się w Tarnowie. Tym
razem wystawimy 3 duże drużyny:
w levelu 2 – Diamenciki, w levelu 4
junior – Diamenty, w levelu 5 senior
– Diamenty.
Oprócz startu w Mistrzostwach
Polski planujemy wystąpić z Diamentami w Mistrzostwach Europy
w Lozannie (kategoria młodsza nie
występuje na Mistrzostwach Europy i Świata), ale na dzień dzisiejszy koszty wyjazdu są dla nas nie
do udźwignięcia. Tak przy okazji,
bardzo zachęcamy wszystkie firmy
z Gminy Kamienica do wspomagania naszych wspaniałych dziewczyn.

W zeszłym roku kibicowałem naszym checerleaderkom w Gyongyos na Węgrzech. Były tam drużyny z Krakowa, Pragi, Zagrzebia,
Budapesztu. Słyszałem, jak jeden
z kibiców zapytał, gdzie w Polsce
jest miasto Kamienica. Jak Pan to
skomentuje?

– Na pewno poprzez nasze wyjazdy
na różnego rodzaju turnieje promujemy Kamienicę w Polsce i w Europie. A nazwanie Kamienicy miastem
wynikło chyba stąd, że przeważnie zespoły cheerleadingu działają w miastach, gdyż są tam lepsze
warunki do rozwoju tej dyscypliny
sportowej, większe możliwości na
pozyskanie środków finansowych
oraz większa ilość chętnych z predyspozycjami do tych zajęć. Chociaż Kamienica to nie miasto i nie
jest Pragą czy Budapesztem, cieszę się, że macie tu taką wspaniałą
i zaangażowaną młodzież oraz wyrozumiałych, otwartych na rozwój
swych pociech rodziców. Kamienickie dzieciaki połknęły już bakcyla
akrobacji sportowej. Jak słyszałem,
w Kamienicy w tym roku zostanie
zakończona budowa hali sortowej,
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– Jestem od 15 lat sędzią siatkówki.
Dwa razy sędziowałem Mistrzostwa
Europy i wiele meczów międzypaństwowych. Sam grałem w siatkówkę na studiach, nawet w rezerwach
Resovii. Poza tym uwielbiam jeździć
na rowerze i chodzić po górach, nic
jednak nie zastąpi cheerleadingu,
to moja największa pasja. Jestem
wdzięczny tym, dzięki którym mogę
ją rozwijać.
Dlatego chciałbym bardzo podziękować wszystkim dzieciakom, ich rodzicom za zrozumienie i regularność
w treningach. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kamienicy i jego Dyrektorowi za zaangażowanie i pomoc
w rozwoju Diamond Cheer. Panu
Wójtowi i całej Radzie za okazałą
pomoc, Policjantom z Kamienicy za
szybką interwencję w dowozie bardzo ważnych dokumentów, pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbludzy za ciepłe przyjęcie.
Pozwolę sobie, w imieniu wymienionych przez Pana, odwzajemnić
podziękowania. Pana działalność
na pewno przyczynia się do promocji naszej gminy i daje szansę rozwoju zainteresowań młodych ludzi.
Życzę spełnienia marzeń – udziału
cheerleaderek z Kamienicy w Igrzyskach Olimpijskich.

M. Marek

Kamienickie Diamenciki

WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY

By zachować góralskie dziedzictwo…
Kamienicki Oddział Związku Podhalan w ostatnim okresie aktywnie uczestniczył w różnych uroczystościach, które miały charakter integracji i inspiracji w planowaniu zachowania dziedzictwa kulturowego.
W dniach od 15 – 17 listopada 2019
r. związek wraz z Zespołem Zasadnioki oraz kapelą Gorce włączył się w organizację XI Rekolekcji Góralskich
pod hasłem. „Wiara w Boga ostoją naszej góralskiej tożsamości”, które odbyły się w Łącku.
W grudniu kamienicki oddział ZP
brał udział w zakończeniu uroczystości Stulecia Związku Podhalan w Polsce, które miało miejsce w Ochotnicy.
19 stycznia 2020 r. delegacja związku uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym Związku Podhalan w Jazowsku.
24 stycznia br. delegacja wzięła
udział w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę Wyzwolenia
Niemieckiego Nazistowskiego Obozu
Koncentracyjnego Auschwitz, które
odbyły się w Limanowej.

Obecnie Oddział Związku Podhalan w Kamienicy już po raz czwarty

przygotowuje się do zorganizowania
tradycyjnych zapustów. (red)

Szukasz pomocy prawnej? Nie jesteś sam!
W powiecie limanowskim
funkcjonuje pięć
punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz doradztwa obywatelskiego, w tym
w naszej gminie.
Przepisy umożliwiają korzystanie z tej formy pomocy każdej
osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów
płatnej porady prawnej. Jak to wygląda w praktyce?
Aktualne przepisy – dostęp do pomocy prawnej i doradztwa obywatelskiego
Jak podkreśla mec. Agnieszka Modrzejewska–Potaczek,
aktualne przepisy ułatwiają dostęp do nieodpłatnych porad.
System jest elastyczny i obejmuje także te osoby, które w ramach wcześniej obowiązujących przepisów, nie spełniały wymogów określonych
przez ustawę. Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie oświadczenia o tym, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej – relacjonuje radczyni prawna i doradca obywatelski, pracująca w punkcie nieodpłatnego doradztwa obywatelskiego w Kamienicy.
Zakres świadczonych porad jest dość szeroki i obejmuje
m.in.: doradztwo obywatelskie sprawy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, spadkowego,
rzeczowego, a także prawa do opieki zdrowotnej. Nieodpłatna pomoc nie obejmuje kwestii związanych z prowadzoną

działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przygotowania do
jej rozpoczęcia.
Punkt nieodpłatnego doradztwa obywatelskiego w Kamienicy znajduje się w budynku komunalnym remizy OSP
– pomieszczenie przy Gminnej Bibliotece Publicznej. Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach
900 - 1300.
Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/doradztwa
obywatelskiego na terenie powiatu limanowskiego:
• Laskowa (Urząd Gminy): poniedziałek i piątek w godz.
1100-1500 oraz wtorek, środa, czwartek w godz. 1500-1900.
• Jodłownik (Punkt Informacji Turystycznej - obok Kościoła): poniedziałek w godz. 800-1200, wtorek i czwartek
w godz. 1400-1800 oraz środa i piątek w godz. 900-1300.
• Starostwo Powiatowe w Limanowej (pok. 102): poniedziałek, wtorek i piątek w godz. 1530-1930 oraz środa
i czwartek w godz. 730-1130.
• Urząd Miasta w Mszanie Dolnej (wejście od strony parkingu policyjnego): poniedziałek w godz. 1115-1515, wtorek w godz. 1400-1800, środa w godz. 1015-1415, czwartek
800-1200 i piątek w godz. 1400-1800.
Rejestracja wizyty pod telefonem 18 3337 804 lub 600 033
199, od poniedziałku do piątku, w godz. 730-1530 lub przez
Internet: https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/187.
Uwaga! W korzystaniu z pomocy prawnej i doradztwa obywatelskiego nie obowiązuje rejonizacja. (red)
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Rekonstrukcja zrzutów alianckich
29 grudnia 2019 r. na Polankach Szczawskich odbyła się inscenizacja historyczna upamiętniająca 75. rocznicę zrzutów alianckich dla 1 PSP Armii Krajowej.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się zbiórką na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawie, skąd uczestnicy udali się na „Polanki Szczawskie”.
W punkcie docelowym przybyłych gości przywitał wiceprezes SRH 1 PSP AK – Paweł Sułkowski. Następnie po komendzie „baczność”, wydanej przez Sławomira
Szubryta – prezesa SRH 1 PSP AK, stojącym w szeregu
rekonstruktorom, plut. Mateusz Tarnawski z Garnizonowej Wojskowej Orkiestry Miasta Kraków odegrał „Ciszę” oraz „Śpij kolego”, czym uczcił pamięć o żołnierzach 1 PSP AK, ich rodzinach, współpracownikach oraz
pilotach z 1586. Eskadry Specjalnego Przeznaczenia.
Historię zrzutów nad Szczawą przybliżył zgromadzonym Przemysław Bukowiec z SRH 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich AK. Kilka minut po godzinie dwunastej
na horyzoncie pojawiły się samoloty oraz wiatrakowce.

W tym czasie rekonstruktorzy sprawnie utworzyli
„strzałę”, odtwarzając tym samym przyjęcie zrzutu.
Podczas obchodów 75. rocznicy zrzutów nie zabrakło
również innych atrakcji. Można było zobaczyć zasobnik,
umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy 1
PSP AK, mini-wystawę przygotowaną przez państwo
Dorula, stoisko Małopolskiej Filmowej Grupy Rekonstrukcyjnej. Ciepły posiłek dla uczestników wydarzenia serwowało KGW z Kamienicy Górnej, a nad bezpieczeństwem zgromadzonych czuwali strażacy z OSP
Szczawa.
Organizatorów ucieszyła obecność ponad 90-letniego weterana 10 Dywizji Piechoty – Leonarda Koszałka,
który walczył między innymi pod Berlinem. Uroczystość zakończono wręczeniem podziękowań oraz okolicznościowymi przemowami. (red)

Święto Niepodległości
Gminna uroczystość Święta Niepodległości w Kamienicy odbyła się z udziałem licznie zgromadzonej społeczności lokalnej, delegacji jednostek organizacyjnych i Pocztów Sztandarowych.
11 listopada 2019 r. w Kamienicy odbyły się gminne obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem spod remizy OSP do kamienickiego kościoła: pocztów sztandarowych, delegacji, lokalnych władz, zaproszonych gości oraz mieszkańców. Następnie z krótkim programem artystycznym wystąpili uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy i młodzież (pod kierunkiem ks. Artura Bieniasza). Potem odprawiona została Msza
św. w intencji Ojczyzny, celebrowana przez ks. proboszcza Jana Betleja, ks. prałata Kazimierza Pacha i ks. Lesława Wąchałę,
który jednocześnie wygłosił kazanie o wymowie głęboko patriotycznej. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli
pod Pomnik Grunwaldzki i obelisk z legionowym orłem, gdzie miało miejsce symboliczne oddanie hołdu bohaterom walki
o wolną Polskę. Tę część prowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mieczysław Marek. Złożyły się na nią: modlitwa
za Ojczyznę; przemówienia okolicznościowe wójta gminy Władysława Sadowskiego, posła na sejm RP – Wiesława Janczyka
i wicestarosty powiatu limanowskiego – Agaty Zięby; złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje jednostek organizacyjnych
z terenu gminy Kamienica oraz wspólne odśpiewanie Roty.
Ostatni punkt uroczystych obchodów Dnia Niepodległości miał miejsce w sali Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbył
się koncert w wykonaniu Orkiestry im. św. Floriana ze Szczawy oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. (red)
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Druhowie podsumowali miniony rok
Druhowie z naszej gminy podsumowali miniony
rok na zebraniach sprawozdawczych, które odbyły się w 5 stycznia.
Kierownictwa poszczególnych jednostek podsumowały
działalność za 2019 r. na płaszczyźnie operacyjnej, kulturowej,
finansowej, prewencyjnej oraz szkoleniowej. Na niedzielnym
zebraniu zostały także omówione plany i kierunki działań na
rok bieżący. Przedstawiono sprawozdania zarządów OSP oraz
komisji rewizyjnych, zarząd każdej z jednostek uzyskał absolutorium za rok sprawozdawczy. W prezydium walnych zebrań
zasiadali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej – mł. bryg. Wojciech Frączek, Wójt Gminy
Kamienica – Władysław Sadowski, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Limanowej – dh Grzegorz Janczy,
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kamienicy
– dh Adam Opyd, Komendant Gminny ZOSP RP w Kamienicy – dh Artur Rutka, a także radni i sołtysi poszczególnych
miejscowości.
Z przedstawianych sprawozdań wynika m.in., że głównym
zadaniem jednostek jest likwidacja zagrożeń powstałych na terenie gminy. Jednak wyjazdy do działań to nie jedyna dziedzina, którą trudnią się druhowie. W obecnych czasach stawiania

coraz większych wymogów i choćby samo utrzymanie gotowości bojowej jest nie lada wyzwaniem dla członków zarządu,
którzy muszą zapewnić odpowiedni sprzęt dla poszczególnych
jednostek, prowadzić dokumentację i co chyba najważniejsze,
odpowiednio prowadzić politykę kadrową, związaną z migracją zarobkową swoich członków.
Poza tym każda z jednostek mocno angażuje się w życie lokalnej społeczności, służąc przy różnego rodzaju uroczystościach gminnych i parafialnych. Strażacy biorą także udział w
szkoleniach, organizowanych przez Komendę Powiatową PSP
w Limanowej, ćwiczeniach gminnych oraz zawodach sportowo
pożarniczych. Wielokrotnie również przeprowadzają pogadanki profilaktyczne oraz organizują pokazy dla najmłodszych. W
minionym roku w ramach integracji spotkali się na I Turnieju
Piłki Siatkowej.
Warto również przypomnieć, że strażacy naszej gminy nie
pobierają przysługującego im zgodnie z ustawą ekwiwalentu
za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Druhowie, rozumiejąc, że jest to służba ochotnicza, zrzekli się tego świadomie,
przeznaczając tę kwotę na zakup sprzętu do swoich jednostek.
Jedyną formą zapłaty za ich działania jest z pewnością satysfakcja z niesienia bezinteresownej pomocy dla innych, która
niejednokrotnie przewyższa tę w wymiarze materialnym. A.R.

Poczty sztandarowe podczas obchodów Dnia Niepodległości
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Z Życia parafii

Z życia parafii w Kamienicy

Grudzień był w naszej parafii czasem intensywnego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.
Przygotowania rozpoczęliśmy od
Adwentu, który jest czasem radosnego oczekiwania na Narodzenie Jezusa. Podczas Rorat, czyli
Mszy Świętych poświęconych
Matce Bożej, dzieci uczestniczyły w nabożeństwach, w czasie których poznawały wybrane
sanktuaria Maryjne w Polsce. Na
zakończenie nabożeństw losowane były serduszka z dobrym
uczynkami. Ten, kto został wylosowany, otrzymywał figurkę, np.
Maryi, Pasterzy, królów itd.
Czas adwentu to także okazja,
by jeszcze bardziej zaangażować
się w akcje charytatywne. Młodzież
z Szkolnego Koła Caritas zorganizowała akcję zbierania produktów żywnościowych i przemysłowych, które
zostały dostarczone do najbardziej
potrzebujących mieszkańców naszej
parafii. Młodzież nie zapomniała
także o odwiedzinach osób starszych, samotnych oraz emerytowanych nauczycieli. Wizyta ta była okazją do złożenia życzeń świątecznych,
rozmów oraz pomocy w pracach
domowych. Zostały też wysłane

kartki świąteczne do dzieci chorych
i niepełnosprawnych w ramach akcji
„Marzycielska Poczta”. Przed świętami młodzież z Effathy udała się
na wspólny wyjazd do Chełmca na
lodowisko. Tydzień później uczestniczyła w Wigilii Effathowej w świetlicy
środowiskowej. Wspólne śpiewy,
łamanie się opłatkiem oraz przygotowany posiłek były okazją, by jeszcze bardziej zintegrować młodzież
naszej parafii.
Bezpośrednie przygotowanie do
świąt to także czas duchowego przygotowania poprzez parafialną spowiedź, która odbyła się w sobotę
przed świętami. Oprócz tej duchowej strony nie zabrakło przygotowań dekoracyjnych kościoła. Parafianie na czele z naszymi Siostrami
Zakonnymi przystroili choinki oraz
wykonali szopkę, która najbardziej
cieszy się powodzeniem u dzieci.
Czas Świąteczny był dla parafian
szansą głębokiego przeżycia na
nowo Narodzenia Chrystusa oraz
okazją do pojednania, wzajemnych
życzeń i wspólnego kolędowania.
Wspólne kolędowanie rozpoczęliśmy
w kościele przed Pasterką. Usłyszeliśmy piękne śpiewy kolęd i pastorałek w wykonaniu Regionalnego
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Zespo łu Gorc e. Dzień później
zabrzmiały kolędy w wykonaniu
Chóru Parafialnego. Natomiast 6
stycznia swoje talenty pokazali młodzi ze scholii parafialnej.
Czas grudniow y i styczniow y
to także tradycyjna kolęda – czyli
wizyta duszpasterska. Duszpasterze kolędowali do 18 stycznia. Podczas kolędy spotkaliśmy się z wielką
życzliwością i otwartością parafian.
Także z wielką otwartością przyjmowane były dzieci, które w ramach
akcji Kolędnicy Misyjni przemierzali
osiedla naszej parafii, by dawać
świadectwo o Chrystusie i zbierać
ofiary na misje.
W styczniu miały też miejsce rejonowe rozgrywki w halową piłkę
nożną dla Liturgicznej Służby Ołtarza. Nasi ministranci zajęli III miejsce.
Przed feriami młodzież ponownie
pojechała do Chełmca na wspólnie łyżwy.
Czas grudniowy i styczniowy jest
zawsze czasem aktywnym i pracowitym dla parafii, ale czego się nie
robi dla Boga i drugiego człowieka.
Ks. Artur

„Kolędować każdy może”
Tr a d y c y j n i e j u ż
w j e d e n ze s t yc zniow ych weeken dów w Szczawie rozbrzmiewała kolędowa nuta. Jej wykonawcy to
miłośnicy muzycznej interpretacji pieśni bożonarodzeniowych, dzieci i młodzież południowej Polski.
W dniach 18 - 19 stycznia 2020 r. w Szczawie odbył
się XXIII Powiatowy Dziecięcy Festiwal Kolędowy
„Kolędować każdy może”. W pierwszym dniu, w sobotę
odbyło się przesłuchanie wszystkich uczestników konkursu, wzięło w nim udział 125 solistów i 27 duetów.
Drugi dzień - niedziela to czas ogłoszenia wyników
i rozdania nagród oraz okazja do prezentacji laureatów.
Po koncercie laureatów odbyła się „Festiwalowa loteria fantowa”. Licznie zgromadzona publiczność mogła
także obejrzeć występ zespołu „Mali Słopniczanie”.
W poszczególnych kategoriach tego festiwalu zorganizowanego w Szczawie I miejsca otrzymali:
Kategoria przedszkolna (od lat 3 do klasy 0) - soliści: Joanna Garbacz . Duety: Józefa Matusiewicz, Alicja Gorczowska.
Kategoria młodsza szkolna (od klasy 1 do klasy 3)
- soliści: Julia Kwak. Duety: Hanna Kurzawa, Izabela
Tomasiak.
Kategoria starsza szkolna (od klasy 4 do klasy 6) –
soliści amatorzy i profesjonaliści; soliści (amatorzy):
Jakub Hyrc; soliści (profesjonaliści): Edyta Limanówka.

Kategoria starsza szkolna (od klasy 4 do klasy 6) –
duety: Oliwia Augustyn, Jakub Hyrc.
Kategoria najstarsza szkolna (klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klasa 1 szkoły ponadpodstawowej) –
soliści amatorzy i profesjonaliści; soliści (amatorzy):
Kinga Iwan; soliści (profesjonaliści): Oliwia Dutka.
Kategoria najstarsza szkolna (klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klasa 1 szkoły ponadpodstawowej) –
duety: Anna Gromala, Justyna Kucia.
Dodatkowo została przyznana nagroda dla najmłodszego uczestnika festiwalu – Zofii Lizoń (3,5 lata) –
której fundatorem był ks. proboszcz Leon Królczyk.
Poza tym przyznano również nagrodę Grand Prix,
którą otrzymała Gabriela Król. Nagrodę tę ufundował
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy.
W tym roku Zarząd KSM – Oddział Szczawa zdecydował się przyznać także „Nagrodę specjalną”, którą
otrzymała Joanna Rucińska.
Głównymi organizatorami festiwalu byli: Starostwo
Powiatowe w Limanowej, Gmina Kamienica, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Oddział Szczawa,
Parafia p.w. NSPJ w Szczawie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie. Honorowy patronat nad festiwalem objął Mieczysław Uryga – Starosta Powiatu
Limanowskiego, natomiast patronat medialny nad
wydarzeniem objęła Interaktywna Telewizja Internetowa TV28. (red)
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KULTURA

Wierni tradycji

Gminne kolędowanie

Z SZOPKĄ z Zasadnego

Nadanie tytułu Gazdy Gminy Kamienica
11 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kamienicy już po raz dwudziesty siódmy odbył się Przegląd Zespołów Kolędniczych Gminy Kamienica.
Podczas tegorocznej edycji gminnego kolędowania zaprezentowało się 5 zespołów - 3 młodzieżowe oraz grupa
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dziecięca i dorosła. Występy oceniała komisja z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w składzie: przewodniczący komisji Benedykt Kafel - etnograf,
główny specjalista ds. folkloru w Małopolskim Centrum
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu (przewodniczący komisji); Jadwiga Adamczyk - regionalista, muzyk, kierownik
sekcji dziedzictwa kulturowego w MCK; Monika Kurzeja
- specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego w MCK.
W kategorii grup dziecięcych pierwsze miejsce komisja
przyznała Grupie Kolędniczej Z SZOPKĄ z Zasadnego.
W kategorii grup młodzieżowych pierwsze miejsce zajęła Grupa Kolędnicza HERODY z Zalesia. Drugie miejsce
zdobyła Grupa Kolędnicza HERODY z Kamienicy, a trzecie przyznano Grupie Kolędniczej HERODY z Kamienicy Dolnej. W kategorii grup dorosłych pierwsze miejsce
zdobyła Grupa Kolędnicza HERODY ze Szczawy. Komisja
przyznała również nagrody indywidualne dla instruktorów
poszczególnych grup oraz postaci „grabarza” z zespołu kolędniczego HERODY ze Szczawy.
Ponadto na XXI Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie ta turoniowi” w Lubomierzu zakwalifikowano:
Dziecięcą Grupę Kolędniczą Z SZOPKĄ z Zasadnego,

Młodzieżową Grupę Kolędniczą HERODY z Zalesia oraz
Dorosłą Grupę Kolędniczą HERODY ze Szczawy.
Gminny przegląd był też okazją do nadania tytułu Gazdy Gminy Kamienica. Wyróżnienie to otrzymał Andrzej
Kurnyta – instruktor Grupy Kolędniczej HERODY ze
Szczawy.
Przegląd kolędniczy uświetnił występ członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z Kamienicy Górnej.
Kolędowali na przeglądzie powiatowym
W dniach 18 – 19 stycznia w Lubomierzu odbył się XXI
Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie
ta turoniowi”. W konkursie wzięło udział 27 grup kolędniczych w trzech kategoriach wiekowych 10 dziecięcych,
6 młodzieżowych, 11 dorosłych – w tym 3 grupy z naszej
gminy.
Komisja konkursowa, w której zasiadali: Benedykt Kafel – etnograf, Stanisław Węglarz – etnolog, Piotr Lulek –
regionalista, muzyk przyznała drugie miejsca dla kolędników: Z SZOPKĄ z Zasadnego (kategoria dziecięca) oraz
HERODÓW z Zalesia (kategoria młodzieżowa). Wyróżnienie otrzymała grupa kolędnicza HERODY ze Szczawy
w kategorii grup dorosłych. (red)

HERODY z Kamienicy

HERODY z Zalesia

HERODY ze Szczawy

HERODY z Kamienicy Dolnej
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KULTURA

Nagrodzeni na Limanowskiej Słazie

Zespół GORCE
Wręczenie nagród

Zespół ZASADNIOKI
W dniach 28 listopada - 1 grudnia 2019 r. w Limanowej odbył się 45. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska
Słaza”, podczas którego zaprezentowało się liczne grono
wykonawców z Gminy Kamienica.
Łącznie w ramach festiwalu odbyły się 92 prezentacje
w kategoriach: Zespół Regionalny, Muzyka Ludowa, Grupa Śpiewacza, Grupa Regionalna, Instrumentalista, Śpiewak, Gawędziarz, oraz Mistrz i Uczeń.
Przedstawiciele naszej gminy zdobyli w poszczególnych
kategoriach następujące miejsca:
ZESPOŁY REGIONALNE – kategoria dorosłych: III
miejsce – Zespół Regionalny GORCE z Kamienicy; kategoria dziecięca: II miejsce – Dziecięcy Zespół Regionalny
ZASADNIOKI z Zasadnego.
MUZYKI LUDOWE – kategoria młodzieżowa: I miejsce – Muzyka GORCE z Kamienicy.
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INSTRUMENTALIŚCI LUDOWI – kategoria młodzieżowa: II miejsce – Kacper Dudzik z Kamienicy (fujarka), III miejsce – Kamil Sopata z Zasadnego (heligonka);
kategoria dziecięca: II miejsce – Tomasz Sopata z Zasadnego (fujarka).
ŚPIEW SOLOWY – kategoria dorosłych: II miejsce –
Maria Zaręba ze Zbludzy; kategoria dziecięca: II miejsce
– Karolina Augustyn z Zasadnego i Tomasz Szczepaniak
z Kamienicy.
GAWĘDZIARZE – kategoria dziecięca: III miejsce –
Izabela Gierczyk z Zasadnego.
MISTRZ I UCZEŃ: II miejsce – Elżbieta Citak i Łucja
Szczepaniak z Kamienicy (śpiew).
Ponadto poza konkursem na zaproszenie organizatorów
podczas uroczystego podsumowania festiwalu na scenie
wystąpiła Grupa Śpiewacza GORCE z Kamienicy. (red)

Gorce z nagrodą Marszałka
Zespół Regionalny GORCE
z Kamienicy otrzymał nagrodę Marszałka Województwa
Lubelskiego oraz Dyplom Honorowy przyznany w uznaniu
wybitnych dokonań artystycznych podczas 36. Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi
Polskiej, który odbył się w Tarnogrodzie. Zespół zaprezentował widowisko „Tarcie lnu”.
W trakcie pobytu w Tarnogrodzie
zespół zwiedził Zamość i Pałac
Zamojskich w Łabuniach.
Przygotował także oprawę
po góralsku niedzielnej
Mszy św., odprawionej w tarnogrodzkim
kościele. Po Mszy św.
zespół na placu przed
świątynią zaprezentował kilka góralskich
tańców; występ wzbudził wielkie zainteresowanie mieszkańców. (red)

Odebrali nagrody w konkursie bożonarodzeniowym
19 grudnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kamienicy odbyło się podsumowanie Gminnego
Konkursu Bożonarodzeniowego i wręczenie nagród
jego uczestnikom. Tematem prac było wykonanie
„Szopki Bożonarodzeniowej”.
Na konkurs wpłynęło ogółem 78 prac, w tym: 58 w kategorii
przedszkola i klas I-III SP oraz 20 w kategorii klas IV – VIII SP.
Prace oceniała komisja w składzie: Maria Winkiewicz (pracownik
GOK - bibliotekarz) - przewodnicząca komisji, Wiktoria Duda (emerytowany nauczyciel), Maria Franczyk (emerytowany nauczyciel).
Wszyscy autorzy szopek otrzymali nagrody, które wręczył dyrektor
GOK Mieczysław Marek, podkreślając wysoki poziom artystyczny
wykonanych prac.
Nagrodę Grand Prix przyznano dla Aleksandry Dudy ze Szkoły
Podstawowej w Zalesiu. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:
KATEGORIA (Przedszkola i klasy I-III) – I miejsce: Milena Duda –
SP w Zalesiu, Anna Rusnak – SP nr 2 w Szczawie), Kamila Rusnak
– SP nr 2 w Szczawie. II miejsce: Martyna Gluza – SP nr 1 w Szczawie, Nikola Czech – Świetlica w Zalesiu, Amelia Gromala – SP nr 2
w Kamienicy. III miejsce: Aleksandra Rusnak – SP nr 2 w Szczawie,
Anna Rusnarczyk – SP w Zasadnem, Krzysztof Florek – SP w Zalesiu. Wyróżnienie: Franciszek Cebula – Niepubliczne. Przedszkole
w Kamienicy „Mały Salomon”, Mateusz Gluza – SP nr 1 w Szczawie, Wiktoria Karabin – SP w Zalesiu, Gabriela Siekierczak – Świetlica w Kamienicy, Filip Wierzycki – Świetlica w Zalesiu, Szymon
Zelek – SP w Zalesiu, Milena Cepielik – SP nr 1 w Szczawie.
KATEGORIA (Klasy IV-VIII) – I miejsce: Katarzyna Rusnak – SP
nr 2 w Szczawie, Piotr Franczyk – SP w Zasadnem. II miejsce: Łucja Wojtas – SP nr 2 w Kamienicy, Sebastian Gromala – SP nr 2
w Kamienicy. III miejsce: Natalia Mikołajczyk – SP nr 2 w Kamienicy, Aneta Sopata – Świetlica w Zalesiu, Marta Gierczyk – SP
w Zasadnem. Wyróżnienie: Kacper Franczyk – SP w Zasadnem, Joanna Wierzycka – Świetlica w Zalesiu. (red.)
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KULTURA

Wspólne kolędowanie

Na góralską nutę
Kolędowanie to tradycja, której górale są bardzo wierni i nikt nie potrafi tak jak oni zarazić
widownię energią i śpiewem.

W dniu 24 grudnia 2019 r. zespoły regionalne MŁODE GORCE i GORCE, działające przy Gminnym
Ośrodku Kultury wystąpiły wspólnie w kamienickim
kościele i pokazały to, co najpiękniejsze i wyjątkowe
w góralskim kolędowaniu.
Oprócz góralskich pastorałek rozbrzmiały kolędy, które wszyscy znali, mogli wspólnie pośpiewać i poczuć atmosferę świąt Bożego Narodzenia.

Wieczór kolęd
Na czas jednego ze styczniowych wieczorów
wróciła świąteczna – bożonarodzeniowa atmosfera do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy podczas koncertu kolęd w wykonaniu
uczniów Ogniska Muzycznego.

26 stycznia 2019 r. uczniowie i nauczyciele – muzycy miejscowego Ogniska Muzycznego działającego
przy GOK w Kamienicy – zaprezentowali szereg wyjątkowych kolęd i pastorałek, które zostały nagrodzone
gromkimi brawami publiczności. Przygotowany przez
nich koncert kolęd był jednocześnie zwieńczeniem śródrocznego etapu muzycznej edukacji dzieci, młodzieży
i dorosłych. (red)
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Dzień Babci i Dziadka

Jasełka w Zalesiu
Dzieci i młodzież ze
Świetlicy Środowiskowej w Zalesiu przygotowały podczas zajęć
świetlicowych przedstawienie o tematyce
b ożo n a r o d ze n iowej .
Jasełka
wystawiono podczas szkolnej
wigilii 20 grudnia i 6
stycznia w kościele
parafialnym.

22 stycznia 2020 r. w Świetlicy Środowiskowej
w Kamienicy zorganizowano Dzień Babci i Dziadka. W przygotowanym dla seniorów programie
znalazły się kolędy i pastorałki oraz życzenia „Sto
lat”. Występującej grupie przygrywała kapela
Gorce. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku
dla adresatów uroczystości, jak i ich pociech.
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dzieci, które chcą poznać nasze tradycyjne pieśni, tańce i zwyczaje, na zajęcia folklorystyczne
prowadzone w miejscowej świetlicy. (E.C.)

Młodzi aktorzy wraz z dziewczętami ze scholi i organistką Barbarą Trojanowską przenieśli widzów do czasów,
kiedy narodził się Jezus. Przypomnieli postać Heroda, który
w obawie przed utratą swojej władzy dokonał okrutnej rzezi niewiniątek. Nie zabrakło też pasterzy, aniołków, diabła,
śmierci i Trzech Króli z darami.
Klimat kolędowania pozwolił wszystkim trwać w świątecznej atmosferze, powrócić do wydarzeń z nocy wigilijnej. (A.W.)

Jak powstają „placki na blasze”
29 stycznia 2020 r. w ramach zajęć folklorystycznych zorganizowano warsztaty kulinarne u pani Stanisławy Barnaś. Dzieci
z zaciekawieniem przyglądały się jak w tradycyjnej kuchni i na
tradycyjnym piecu powstają „placki na blasze” - przysmak regionalnej kamienickiej kuchni. Uczestnicy mogli sami dotknąć
ciasta, a swoimi rękami uformować placki.

Nie zabrakło też śpiewu, zarówno kolęd jak i naszych kamienickich pieśni. Najwięcej radości sprawił im efekt końcowy, kiedy pani Stasia zapakowała placuszki i dzieci z uśmiechem na twarzy wracały do świetlicy, aby tam
usiąść i posmakować pachnącego wypieku. (E.C.)

Biblioteka
w statystyce
Wzbogacony księgozbiór
W roku 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy zrealizował ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zadanie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
Celem priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności
oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych
w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 9 550, 00 zł powiększono zbiory Gminnej
Biblioteki w Kamienicy oraz 2 filii bibliotecznych w Szczawie i Zbludzy o nowości
z literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictwa popularnonaukowe. (red)

Zbiorcze dane bibliotek w gminie
Kamienica na koniec 2019 r. przedstawiają się następująco: 899 – zarejestrowanych czytelników, 10 359
– odwiedzin w bibliotekach, 9 911 –
wypożyczeń, 1 147 – zakupionych nowych książek, 38 141 – stan księgozbioru we wszystkich bibliotekach.
Działalność bibliotek w ramach Gminnego Ośrodka Kultury to także przeprowadzane
lekcje biblioteczne, zarówno dla grup przedszkolnych, jak i dzieci i młodzieży szkolnej,
konkursy plastyczne, pomoc w organizacji
uroczystości i spotkań o charakterze kulturalno–oświatowym. (red)
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KULTURA

Podwójny jubileusz
1 lutego w kościele parafialnym w Kamienicy odprawiona została Msza św. w intencji podwójnego
jubilata (80 urodziny i 50–lecie działalności w zespole „Gorce), znanego w naszej gminie działacza
społecznego, strażnika tradycji przodków – Mieczysława Franczyka.
Mieczysław Franczyk urodził się 14 lutego 1940 r. w Zbludzy.
Od dzieciństwa związany jest z Gminą Kamienica. Jego hobby to
działalność kulturalna
i społeczna. Od 50 lat
do chwili obecnej występuje w Zespole Regionalnym „Gorce” w Kamienicy jako tancerz,
śpiewak ludowy, drużba
weselny i gawędziarz.
Od 1956 r. – 1996 r.
był czynnym członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludzy (obecnie jest jej „honorowym członkiem”). W latach 1960 – 1976 był
instruktorem zespołu kolędniczego „Żywa Szopka” w Zbludzy,
z którym występował na przeglądach lokalnych i rejonowych.
W latach 1994 – 1998 zasiadał w Zarządzie Gminy i był
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Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kamienica.
Od 1995 r. występuje w Amatorskim Zespołem Teatralnym,
działającym przy Kole Gospodyń Wiejskich w Zbludzy.
W latach 1996 r. – 2008 r. członek Chóru Parafialnego im. bł.
Edmunda Bojanowskiego w Kamienicy, z którym poza czynnym
uczestnictwem w życiu muzycznym Gminy Kamienica, koncertował w wielu miejscowościach województwa małopolskiego.
Od 2007 r. do chwili obecnej jest aktywnym członkiem Oddziału Związku Podhalan w Gminie Kamienica pełniąc funkcję
wiceprezesa.
W czasie swojej ponad 50–letniej działalności artystycznej
w Zespole Regionalnym „Gorce” występował wielokrotnie na festiwalach krajowych: „Limanowska Słaza”, „Sabałowe Bajania”
w Bukowinie Tatrzańskej, „Drużbacka” w Podegrodziu, „Górali
Polskich” w Żywcu oraz międzynarodowych: Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Jest laureatem tych festiwali jako śpiewak
ludowy, drużba weselny i tancerz.
Wykonał wiele niepowtarzalnych i osobliwych „gadek góralskich”, bawiąc nimi publiczność na różnych uroczystościach. Jest
też pasjonatem pszczelarstwa – posiada ponad 50 pni w swojej
pasiece. (red)

W gronie twórców

Swoimi dziełami obdarowuje innych
Bernadeta Chlipała – twórczyni ludowa urodziła się 1978 roku.
Pochodzi z sąsiedniej miejscowości z Woli Piskuliny. Od 20 lat
mieszka w Kamienicy. Ma męża Stanisława i córkę Darię.
Od roku 2015 jest przewodniczącą
odnowionego po latach Koła
Gospodyń
Wiejskich
w Kamienicy Dolnej, które bardzo prężnie działa,
zarówno w swojej miejscowości jak i poza nią.
Głównym rękodziełem artystycznym naszej twórczyni jest bibułkarstwo.
Pani Bernadeta metodą
tradycyjną tworzy piękne
kwiaty z bibuły i krepiny,
poza tym robi różne rzeczy metodą degupage, np. bańki świąteczne, pisanki wielkanocne stroiki, wianki i inne. Wykonuje
również piękne kompozycje kwiatowe na prezenty. Obecnie nie pracuje zawodowo, dlatego też więcej czasu
przeznacza na swoje hobby. Pani Benia chętnie angażuje się w różne prace społeczne, jak i akcje charytatywne. Jak sama mówi, w domu nic prawie nie ma, bo wszystko schodzi jak ciepłe bułeczki. Często też kogoś obdarowuje swoimi dziełami: rodzinę, znajomych, co bardzo ją cieszy. Twierdzi, że: „Nic nie daje takiej satysfakcji,
jak sprawianie radości innym”.
E.C.
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Z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy
W minionym półroczu, w swoim szkolnym kalendarzu, Jedynka odnotowała liczne działania, które rozbudzały kreatywność i autonomię
uczniów. Pozwalały na wzloty myśli twórczej.
Miały charakter interdyscyplinarny. Często
przybierały formę projektu. Sprzyjały rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów, umiejętności aktywnego słuchania, komunikowania
się, obserwacji i formułowania wniosków.
WIĘCEJ NIŻ NA LEKCJI
Uczniowie Jedynki skorzystali z bogatej oferty konkursowej. Niektórzy z nich znależli się w czołówce zwycięzców. Najwięcej laurów w minionym półroczu zebrała Zofia
Opyd (kl. VIb), która w konkursach artystycznych o różnym
zasięgu zdobyła: I m. w ogólnopolskim konkursie #OSEWyzwanie („Smart Szkoła”), II m. w powiatowym Konkursie
Pieśni Patriotycznej, wyróżnienie w rejonowym Przeglądzie Kolędniczym. W etapie wojewódzkim konkursu literackiego NO PROMIL – NO PROBLEM zwycięzcami
zostali: Aleksandra Faltyn (kl. VIa) i Nikodem Tudaj (kl.
IIIa) – laureaci II miejsca oraz Paweł Biskup (kl. IIIa)
– autor wyróżnienia. Z IV edycji powiatowego
konkursu czytelniczego „Dobry zwyczaj, wypożyczaj” (praca plastyczna) zwycięsko wyszła
Małgorzata Jurkowska (kl. Va), zajmując II
m. oraz Maja Adamczyk, Malwina Adamczyk, Roksana Wojtyczka – uczennice IVa,
które otrzymały wyróżnienie.
Poza tym liczna grupa uczniów klas starszych wzięła udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych, przechodząc przez
kolejne etapy: szkolny, rejonowy czy powiatowy. W przypadku niektórych ostateczne wyniki
nie są jeszcze znane.
PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM
Poza aktywnym uczestnictwem w obowiązkowych godzinach wychowania fizycznego uczniowie SP1 rozwijają swoje zainteresowania w zajęciach pozalekcyjnych. Odnoszą
sukcesy w organizowanych zawodach, turniejach sportowych czy konkursach interdyscyplinarnych. Jednym z nich
był udział w powiatowym turnieju „Z podwórka na stadion”,
w którym rocznik 2008 zajął I miejsce. II miejsce przypadło rocznikowi 2009.
Innym przykładem może być zwycięski wynik uczestnictwa w projekcie ENERGII, który przyczynił się do poprawy
wyposażenia i bazy lokalowej szkoły. Wygrana uczniów –
czek na 10 tys. zł – w tym ogólnopolskim konkursie przeznaczona została na zakup sprzętu sportowego i remont
sali gimnastycznej.
SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ
Walt Whitman powiedział: „Aby istnieli wielcy poeci,
muszą być wielcy czytelnicy”. SP1 w Kamienicy udało się
rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie książką, m.in.
przez realizację Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa. W ramach programu wzbogacono księgozbiór biblioteczny. Organizowano różnorodne formy spotkań z książką.
Brano udział w konkursach, w których uczniowie Jedynki
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zajmowali czołowe miejsca. Do cieszących się największą popularnością wśród czytelników SP1 należały m.in.:
powiatowy konkurs „Dobry zwyczaj wypożyczaj”, międzyszkolny konkurs „Zaopiekuj się mną” (kl. I-III), gminne konkursy „Błyskawiczna książka tematyczna” (kl. IV-VI)
i „Opowiem Ci o książce” (kl. VII-VIII).
JEDYNKA W GRUPIE ZWYCIĘZCÓW
#OSEWyzwanie
Korzystnym dla SP1 okazało się rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu #OSEWyzwanie. Szkoła znalazła się
wsród 8 innych placówek oświatowych z naszego powiatu,
które wygrały program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna program publicznej sieci telekomunikacyjnej, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poza dostępem do szybkiego, bezpłatnego
i bezpiecznego Internetu szkoła otrzymała nagrodę, którą
jest mobilna pracownia multimedialna. Dzięki niej polepszą się warunki prowadzenia cyfrowych lekcji i korzystania
przez uczniów z zasobów internetowych.
Drogą do zwycięstwa w konkursie było sprostanie szkoły
następującym zadaniom: przesłanie pracy plastycznej pt. „Smart Szkoła”, zgłoszenie szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna, zgłoszenia do programów OSE Hero oraz
CodeWeek.
OTWARTA SZKOŁA
W minionym półroczu 2019/2020 Jedynka stworzyła uczniom okazję do uczenie się
przez odkrywanie i doświadczanie wiedzy.
W miejsce systemu klasowo-lekcyjnego wprowadzała zajęcia terenowe, zajęcia z udziałem
zaproszonych gości, wyjazdy do teatru, kina, czy
też brała udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, projektach, programach.
W inaczej zaaranżowanej przestrzeni najmłodsi uczyli
się pływania, w pracowni garncarskiej mierzyli się pracą
„artysty”, w siedzibie OSP wcielali się w małych strażaków, z Klubem Seniorów wykonali dekoracje świąteczne,
słuchali głośnego czytania, opowiadanych historii czy piekli pierniczki.
Ponadto uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z policją,
pracownikami SOIK-u, zakładu komunalnego, schroniska
dla psów, podróżnikiem, przedstawicielami różnych zawodów. Próbowali swoich sił na scenie. Brali udział w działaniach innowacyjnych: językowych (Callan), przyrodniczych.
SZKOŁA DLA ŚRODOWISKA
W bieżącym roku szkolnym Jedynka zakończyła udział
w rocznym projekcie „Nowa era komputera”, skierowanym
do środowiska. W ramach organizownych darmowych
(w większości w SP1) zajęć przeszkolonych zostało 270
mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia.
Natomiast uczniowie SP1 aktywnie włączali się w organizowane święta, uroczystośći gminne i parafialne. Angażowali się w akcje promujące zdrowie, akcje charytatywne,
akcje ogólnopolskie związane z profilaktyką uzależnień,
przemocy, programowania, promujące postawy patriotyczne i obywatelskie. ( fal)

Wśród laureatów
i wyróżnionych

Władysław Ścianek (1926 – 2019)

Ostatnie pożegnanie
27 grudnia 2019 roku
pożegnaliśmy
mieszkającego w Zbludzy śp.
Władysława Ścianka,
znakomitego skrzypka
- prymistę, który rozsławiał naszą kulturę
ludową w kraju i poza
jej granicami.

16 stycznia w Krakowie miało miejsce podsumowanie nopromilowych konkursów, organizowanych w ramach małopolskiej kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM.
Wśród laureatów i wyróżnionych znaleźli się uczniowie szkół
naszej gminy. W kategorii literackiej laureatami w swoich grupach wiekowych zostali: Nikodem Tudaj, Aleksandra Faltyn
(SP1 w Kamienicy) i Łucja Wojtas (SP2 w Kamienicy). Wyróżnienie trafiło do Pawła Biskupa (SP1 w Kamienicy).
W kategorii plastycznej wyróżnienia otrzymali: Mikołaj
Opyd, Zuzanna Opyd, Jan Rusnak (SP2 w Szczawie). (red)

Wspomnienie Świętego Huberta
to nie tylko hołd oddany patronowi, ale również kultywowanie
tradycji z długą historią. Uroczyste obchody mają zapewnić dobre wyniki w nadchodzącym sezonie. W ramach etyki kształtują
charaktery adeptów łowiectwa,
określają stosunek do zwierza
i szacunek do naturalnego środowiska. Warto zaznaczyć, że
wspólnie z myśliwymi świętują
także leśnicy, gdyż łowiectwo
to pasja i odpowiedzialność, ale
także ważny element gospodarki leśnej.

Władysław Ścianek przez
kilkanaście lat przygrywał
naszemu Zespołowi Regionalnemu „Gorce”, był założycielem powstałego w 1969
roku Zespołu Pieśni i Tańca Dolina Dunajca w Biegonicach. Przez długie lata grał też w kapeli Franciszka Kurzei z Kiczni. Jako prymista prowadził różne kapele, zdobywając z nimi wiele prestiżowych nagród na festiwalach
krajowych i międzynarodowych, takich jak np. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem czy Festiwal Górali Polskich w Żywcu. Z występami
zjeździł całą Polskę i kilkanaście krajów Europy. Grywał
także poza Europą, np. występując w Libii. W roku 1973
wystąpił w zbludzkiej grupie kolędniczej z programem
pt. „Zimowe Gody” nagranym dla Telewizji Polskiej.
Pewno Panu Bogu spodobało się to Władysławowe
kolędowanie, bo tuż przed świętami Bożego Narodzenia wezwał go do siebie, by dalej kolędował, tylko teraz w niebie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie! M. Marek

Święto wszystkich myśliwych

9 listopada 2019 r. swoje święto myśliwi z Koła Łowieckiego „Gorce” w Kamienicy rozpoczęli Mszą Świętą Polową
odprawioną przy kapliczce w Szczawie
przez ks. Leona Królczyka – proboszcza szczawskiej parafii. Dzień Świętego Huberta zakończył się tradycyjnym
ogniskiem. (red)
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Z kalendarza Stowarzyszenia Seniorów

Warsztaty dla dzieci

Wspólna Wigilia

Spotkanie opłatkowe

Rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu
zorganizowanemu przez Stowarzyszenie Seniorów w Gminie Kamienica. 17 grudnia 2019
r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kamienicy odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli seniorzy z naszej gminy
i zaproszeni goście. Seniorom towarzyszyli m.in.: poseł RP – Urszula Nowogórska, wójt gminy – Władysław Sadowski,
sekretarz gminy – Jarosław Augustyniak, przewodniczący
Rady Gminy – Hilary Majewski, dyrektor GOK – Mieczysław Marek, kierownik GOPS – Mieczysław Kuziel, prezes Stowarzyszenia Seniorów – Zofia Kuchnia, radni gminy i siostry zakonne z kamienickiej parafii. Spotkanie było
okazją do chwili ref leksji, podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie życzeń.
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w Kamienicy
Seniorzy z Gnojnika z wizytą

Wspólne biesiadowanie

Z końcem roku nawiązana została współpraca z Klubem Seniorów w Gnojniku, gdzie odbyło się spotkanie biesiadne obu
grup senioralnych, co z kolei zaowocowało rewizytą w Kamienicy, do której doszło 30 stycznia 2020 r.

Seniorzy dzieciom

Jednym z kontynuowanych na bieżąco przez Stowarzyszenie
Seniorów działań jest współpraca z placówkami oświatowymi.
Wielokrotnie w ostatnich miesiącach członkinie Stowarzyszenia prowadziły warsztaty dla przedszkolaków i uczniów klas
I-III. Pod ich okiem dzieci uczyły się samodzielnego wykonania ozdób świątecznych, robienia wypieków. Słuchały opowiadanych o przeszłości historii czy czytanych dla nich tekstów
baśni i legend. (red)

SPORT
MUKS HALNY Kamienica

Zwycięstwo orlików
W finałach orlików (U-10) XXVI Mistrzostw Limanowskiego Podokręgu
Piłki Nożnej w halowej piłce nożnej najlepsza okazała się drużyna MUKS
Halny Kamienica, która w meczu finałowym pokonała MKS Limanovię
I 3:0. Królem strzelców został Bartosz Groń, a najlepszym bramkarzem
Grzegorz Gierczyk (obaj MUKS Halny Kamienica). Turniej rozegrano 30
grudnia 2019 r. w Limanowej.

Żaki wygrywają
turniej mikołajkowy

Awans do
finału wojewódzkiego

7 grudnia 2019 r. w Limanowej po raz
kolejny zorganizowany został Turniej
Futsalu „O czapkę Świętego Mikołaja”,
w którym udział wzięło 37 drużyn w 4 kategoriach wiekowych. Wśród żaków (U-8)
zwyciężył zespół MUKS Halny Kamienica.

Pierwsze miejsce w kategorii U-12 i awans do etapu
wojewódzkiego zdobyła drużyna MUKS Halny Kamienica podczas rozegranego w Słopnicach finału
powiatowego XX Turnieju Piłki Nożnej „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Drugie miejsce
w turnieju zajęli chłopcy w kategorii U-10. (red)

Turniej Piłki Siatkowej
14 grudnia 2019 r. w hali
sportowej w Zbludzy
odbył się Międzyświetlicowy Turniej Piłki Siatkowej, zorganizowany
przez Gminny Ośrodek
Kultury w Kamienicy
i Świetlicę Środowiskową w Zbludzy.
Turniej rozegrano w kategorii klas VII – VIII szkół podstawowych. Zwyciężyła drużyna
z Zalesia, wyprzedzając Kamienicę i Zbludzę. Puchary i dyplomy wręczył zespołom dyrektor
GOK w Kamienicy – Mieczysław Marek. (red)

Po raz pierwszy w Kamienicy
Duże zainteresowanie towarzyszyło zorganizowanemu po raz
pierwszy rajdowi terenowemu w Kamienicy. Na starcie zawodów pojawiły się 32 załogi.
17 listopada 2019 r. Motorowy Klub Sportowy GORCE w Kamienicy zorganizował Rajd Off-Road „Piknik 4×4 MKS Gorce Kamienica”. Do startu dopuszczone były pojazdy o masie całkowitej do 3500 kg. Uczestnicy mieli do pokonania
wyznaczoną trasę i potwierdzenie jej pokonania - podbicie (w odpowiedniej kolejności) otrzymanych kart przytwierdzonych do pojazdu. W połowie trasy znajdował się OES (specjalny odcinek rajdu), podczas którego mierzono czas przejazdu.
Warto nadmienić, że najmłodszy pilot załogi miał 3 lata. Impreza miała charakter
integracyjny. MKS GORCE zaprasza na kolejną edycję rajdu. (red)
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Postawili na biegi
Szkółka narciarstwa biegowego

Zarząd Klubu UKS „Wierchy” Zalesie zaprasza
dzieci w wieku od 6 – 14 lat do zapisów na zajęcia sportowo-rekreacyjne z narciarstwa biegowego (w sezonie letnim – nartorolki).
Szkółka narciarstwa biegowego oferuje: naukę biegania na
nartach i nartorolkach pod okiem doświadczonych instruktorów, zabawę na świeżym powietrzu zimą i latem, sprzęt
sportowy, możliwość startów w zawodach regionalnych i krajowych, wyjazdy na obozy, przyjazną atmosferę.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny
z organizatorami: 511 935 165 (Rafał Franczyk), 507 430 792
(Piotr Groń) lub e-mailem: wierchyzalesie@wp.pl.
Szczegółowe informacje, dotyczące bieżącej działalności szkółki
będą zamieszczane na facebookowej stronie UKS „Wierchy” Zalesie.
Uczniowski Klub Sportowy ,,WIERCHY” działa od kilku lat
z mniejszymi i większymi sukcesami w wielu dyscyplinach sportowych. Podczas ubiegłorocznego walnego zebrania członków klubu
wybrano nowy zarząd. W skład zarządu weszli: Rafał Franczyk – prezes, Piotr Groń – sekretarz, Maria Wierzycka – skarbnik oraz Józefa
Syjud, Elżbieta Opyd – członkowie.
Widząc duże zainteresowanie w środowisku lokalnym narciarstwem
biegowym, nowo wybrany zarząd klubu za priorytet w swej działalności uznał szkolenie dzieci i młodzieży w tej dyscyplinie sportowej.
Sprzyjającym czynnikiem dla uprawiania tej dyscypliny sportu są
przepiękne trasy narciarskie, które powstały wokół Mogielicy oraz
przy stadionie LKS „Zalesianka”. Dzieci mogą trenować na miejscu
bez dodatkowych wyjazdów i kosztów z tym związanych. Jest to wyśmienite miejsce do trenowania oraz stawiania pierwszych kroków
na nartach biegowych. Przy trasach biegowych funkcjonuje wypożyczalnia, w której dzieci na początek swojej przygody z narciarstwem
biegowym mogą wypożyczyć kompletny sprzęt narciarski.
Dzieci ze szkoły w Zalesiu w ramach zajęć, prowadzonych przez
klub w poprzednim sezonie zimowym rozpoczęły treningi oraz odniosły pierwsze sukcesy. Najważniejsze z nich to zwycięstwo szkoły
w klasyfikacji generalnej mistrzostw powiatu limanowskiego w narciarstwie biegowym. Dzięki wysokim miejscom w mistrzostwach powiatu dzieciaki wystartowały także w Małopolskiej Szkolnej Lidze
SZS w Biegach Narciarskich oraz „Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich”, gdzie

miały możliwość rywalizacji z rówieśnikami z całej Polski. To dzięki
staraniom rodziców, nauczycieli i członków klubu udało się osiągnąć
takie sukcesy już w pierwszym sezonie. (red)

Rozpoczęcie sezonu

Liczna grupa zawodników z klubu UKS „Wierchy” Zalesie wzięła udział w rozpoczęciu sezonu Pucharu Polski Amatorów PZN 2020.
4 stycznia 2020 r. 32 zawodników z klubu UKS „Wierchy”
Zalesie wzięło udział w zawodach o Puchar Chochołowskich
Term, rywalizując z innymi uczestnikami biegu na dystansie od 300 m do 4 km w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dla większości był to pierwszy start w zawodach.
Część zawodników startujących w poprzednim sezonie pokazała dobrą formę na rozpoczęcie sezonu, zajmując miejsca
na podium lub tuż za nim. W zawodach startowali również
trenerzy „Wierchów” – Piotr i Robert Faronowie – zwyciężając w swoich kategoriach wiekowych. (red)

Ogólnopolski Bieg Beskidów i Gorców
W sobotę 18 stycznia w Zalesiu na trasach „Aktywna Mogielica” odbył się III Ogólnopolski Bieg Beskidów i Gorców.
Zawodnicy wzięli udział w zmaganiach w pięciu kategoriach wiekowych na
dystansie 13 kilometrów stylem klasycznym. Najszybszą wśród kobiet okazała
się Ewelina Kołodziej z Łętowego (00:44:48), reprezentująca LKS „Witów ski”
Mszana Górna. Spośród mężczyzn najlepszy rezultat uzyskał Jakub Twardowski z klubu AZS Zakopane (00:34:47), wyprzedzając Michała Lańdę z Białego
Dunajca (00:34:50) i Roberta Farona z Zalesia (00:35:11). Zawody zorganizowało
Beskidzko-Gorczańskie Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej. Współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Gminy – Kamienica,
Słopnice i Dobra. (red)
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RELAKS

KRZYŻÓWKA 115
1

2

3

2

4

5

POZIOMO: 3) forma walki z wrogiem lub
protestu polegająca na uchylaniu się od pracy,
7) pasza dla konia, 8) rozjemca wyznaczony
przez strony wiodące spór, 9) klub sportowy z
Mediolanu, 10) żona brata, 14) porowaty
opał, 17) skała osadowa skrytokrystaliczna,
18) bieg konia (jak film Krzysztofa
Zanussiego), 19) kobieta na wierzchowcu, 22)
Thomas ……. (1840-1928) angielski pisarz i
poeta, przedstawiciel nurtu naturalistycznego
(„Tessa d’Urberville”), 23) James Bond, 25)
dawne przedszkole, 28) w zdrowym ciele –
zdrowy ....., 29) karygodne zachowanie się,
30) chodzi w burnusie, 33) wyjście oddziałów
z koszar, 37) „Polonez” K. Baranowskiego,
38) tartanowa na stadionie, 39) kuzynka
kruka, 40) w cztery oczy lub przez telefon.

6

7
8
9

6
10

14

15

11

12

13

16
17

18
19

20

22

21

PIONOWO: 1) bełt, strzała lub kula, 2)
barwny kwiat rabatowy, 3) ….. państwa – to
fiskus, 4) ….. lancetowata – pospolita roślina
zielna, 5) puls, 6) służy do mielenia ziarna,
11) od św. Mikołaja dla łobuza, 12)
miarowość, rytm, 13) wiosenne święto, 15)
prośba o rękę panny, 16) magazyn podręczny,
20) opłata pobierana na rogatkach, 21) omen,
zwiastun, 24) ....... szmatka, 26) kopytko łani,
27) element graffiti, 31) „mowa” żab, 32)
filmowy człowiek nietoperz, 33) nowego
papieża przez konklawe, 34) kto nim wojuje
od niego ginie, 35) brzeg kapelusza, 36) duch,
widmo.

3
23

25

26

24

27
28
4

29
30
33

7

34

35

5

31

32

36

Litery z pól ponumerowanych w prawym
dolnym rogu, napisane od 1 do 7, utworzą
rozwiązanie, które prosimy nadesłać
do 15 marca 2020 r. na adres GOK. Wśród
tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie,
rozlosujemy nagrody.

37
38
39
40
1

HASŁO
1

2

3

4

5

6

7

Za rozwiązanie krzyżówki nr 114, której hasło brzmi: „Rozwaga sercu pomaga”, nagrody ufundowane przez Mirosława
Haczka – trenera zespołu cheerleadingu akrobatycznego Diamond Cheer z Kamienicy wylosowali: Eliza Zapała z
Kamienicy, Karolina Syjud z Zasadnego. Nagrody do odebrania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.
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KONCERT KOLĘD KAMIENICA 2020

Kolędowe nuty w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego

