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Ostatnie miesiące funkcjonowania samorządu Gminy Kamienica naznaczone
były panującą sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi przez rząd i Główny Inspektorat Sanitarny ograniczeniami. Pomimo wprowadzonych restrykcji samorząd Gminy Kamienica realizował zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcia.
Największą inwestycją realizowaną od 2018 roku jest budowa hali sportowej w Kamienicy, która ma być ukończona w październiku br.; natomiast samo uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie to dodatkowe 3 miesiące przy założeniu, że wszystko jest wykonane zgodnie
z dokumentacja projektową i obowiązującymi normami i przepisami. Istotne prace budowlane są na ukończeniu, zostały jeszcze parce przy zewnętrznym zagospodarowaniu terenu,
tj., place, chodniki, parkingi i samo wykonanie nawierzchni sportowej typu tarkett. Wszyscy
mamy nadzieję, że od 2 półrocza dzieci będą mogły wreszcie korzystać z nowoczesnej hali
sportowej. W godzinach popołudniowych i w dni wolne od nauki będzie miejsce dla klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, a także osób pragnących wynająć halę
sportową. Planuje się zarządzanie obiektem przekazać dyrektorowi GOK-u, który na bazie
stosownych porozumień przekaże dyspozycje dla dyrektorów szkół, a bieżące remonty Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
Oprócz tej największej inwestycji na ukończeniu jest ścieżka rowerowa od Kamienicy do
Szczawy, Zalesia i dalej do Słopnic i Limanowej. W początkowym biegu tej ścieżki wykonana jest nawierzchnia żwirowa, natomiast po interwencji mieszkańców i złożeniu wniosku do
PGW Wody Polskie zapadła decyzja o wykonaniu nawierzchni asfaltowej. Samo wykonanie
nawierzchni asfaltowej planowane jest w 2021 r., gdyż należy spełnić wszystkie wymogi
formalno – prawne. Trzeba przyznać, że ścieżka rowerowa cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców gminy a także wśród cyklistów, którzy przyjeżdżają do nas nawet
z okolic Nowego Sącza, aby korzystać ze wszystkich możliwości ścieżki, istniejących przewyższeń i napawać się wspaniałymi widokami. Z innych inwestycji zaplanowanych w tym
roku budżetowym należy wymienić modernizację dróg Faronówka – Zapole w Zasadnem
i Kamienica Pod Kąty. Ta inwestycja wykonana została w ramach programu z Funduszu
Dróg Samorządowych przy dofinansowaniu w wysokości 60%. Kolejne 2 drogi zgłoszono
w tym roku do tego programu. Jedną z nich jest droga Kuźle – Wąchały w Szczawie, natomiast kolejną droga Wyrębiska w Zalesiu. Z innych zrealizowanych w tym roku inwestycji
należy wymienić remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego we wszystkich sołectwach
naszej gminy, z funduszu ochrony gruntów rolnych - droga Baziaki w Zalesiu, modernizacje
parkingu przy Szkole Podstawowej w Zasadnem. W budowie jest remont parkingu za starą
szkołą w Kamienicy, wspólnie z Gminną Spółdzielnią SCH w Kamienicy.
W tym roku ma być dokończona modernizacja placu rynku w Kamienicy. Ze względu
na uruchomienie sieci gazowej w Kamienicy planujemy w najbliższym czasie podłączenia
wszystkich obiektów gminnych do tej sieci zmianę kotłowni na gazowe), w tym budynki
szkolne, budynek Lecznicy Zwierząt. A później pozostałe budynki, które mają taką możliwość.
W tym roku nie było środków rządowych na odbudowę zniszczonej infrastruktury po powodzi, niemniej jednak ze środków własnych wykonano odbudowę mostku Równia w Szczawie. Ponadto po awarii oczyszczalni ścieków w Kamienicy wykonano ekspertyzę techniczną,
na bazie której Gmina musi wykonać modernizację bieżącą, polegającą na zwiększeniu poziomu natleniania w bioreaktorach. Docelowo planuje się rozbudowę istniejącej oczyszczalni ściekowej do poziomu blisko 1000 m3 ze względu na częste przeciążenia tej oczyszczalni, zarówno hydrologiczne jak również ładunkowe. Gmina Kamienica wystąpiła do rządu
o dotację w kwocie 10 mln zł z tzw. tarczy antykryzysowej z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków, jak również rozbudowę systemu wodno–kanalizacyjnego w naszej
gminie. W tym roku planowana jest jeszcze budowa zatoki autobusowej przy SP w Zbludzy,
wspólnie z powiatem limanowskim, oraz wykonanie mniejszych remontów - w tym kotłowni
olejowej OSP w Szczawie i kotłowni gazowej w budynku Lecznicy Zwierząt.
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DZIŚ I JUTRO KAMIENICY

Z sesji Rady Gminy
26 sierpnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy miała miejsce XII Sesja Rady Gminy Kamienica. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy
– Hilary Majewski, który powitał przybyłych radnych
oraz zaproszonych gości, wśród których była m.in.
Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Agata Zięba.

W przyjętym porządku obrad miało miejsce wręczenie odchodzącemu z pracy w Urzędzie Gminy, dotychczasowemu
Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jackowi
Rachwałowi, okolicznościowego podziękowania i kwiatów od
samorządowców. Ustępujący kierownik objął stanowisko dyrektora wydziału Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
w Starostwie Powiatowym w Limanowej.
W toku omawiania korespondencji przedstawiono między
innymi negatywne postanowienie Małopolskiego Kuratora
Oświaty w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
nr 2 w Szczawie. Decyzja ta wpłynęła do Urzędu Gminy na
kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Z informacji
w tej sprawie, którą przedstawił Wójt, wynika, że od tej decyzji zostało złożone zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej. Warto tu wspomnieć, że jest to ciąg dalszy sprawy,
gdyż po pierwszej negatywnej decyzji i zażaleniu na to postanowienie, ministerstwo skierowało sprawę do ponownego
rozpatrzenia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty. Tak więc
sprawa, mimo rozpoczynającego się roku szkolnego, będzie
w toku – czeka na finał.
Podczas obrad głos zabrała również wicestarosta – Agata
Zięba, która podziękowała Radzie Gminy za środki finansowe przekazane na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi
powiatowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zbludzy, informując jednocześnie o umieszczeniu na
terenie tej miejscowości sygnalizatora prędkości ruchu (podobnego do zainstalowanego już w ciągu tej samej drogi na
terenie miejscowości Roztoka w gm. Łukowica).
Przekazała również informację o przystąpieniu do realizacji zadania Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów widokowych i wypoczynkowych” w miejscowości Szczawa i Zalesie. (red)
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Modernizacja PSZOK
Pod koniec czerwca
b r. z a ko ń c z o n o r e alizację projektu pn.
„Modernizacja PSZOK
w Gminie Kamienica” przy Oczyszczalni
ścieków (na działkach
nr: 58/1, 57/1) – obręb
Kamienica.
Głównym celem projektu jest zwiększenie
ilości osób korzystających z Punk tu Se lektywnego Zbierania
O d p a d ów Ko m u n a l nych poprzez poprawę jego funkcjonowania oraz wyposażenie
w niezbędne do tego
celu produkty.

Dzięki inwestycji, która kosztowała blisko 582
tys. zł, mieszkańcy zyskali funkcjonalne, bezpieczne i estetyczne miejsce do
przekazywania posegre-

gowanych odpadów.
W ramach przedsięwzięcia wykonano prace polegające na
uporządkowaniu terenu, by można było na nim bezpiecznie przechowywać odpady. W punkcie odbioru odpadów
został zmodernizowany asfaltem plac, na którym znajdują

się wiaty na odpady, stół warsztatowy, szafa warsztatowa,
regał magazynowy, kontener z wanną wychwytową na odpady niebezpieczne wyposażony w następujące pojemniki:
• specjalistyczny pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemności min. 200l - akumulatory;
• pojemnik na zużyte baterie małogabarytowe o pojemności min. 10l;
• 7 beczek na płynne odpady niebezpieczne o pojemności
min. 60l, dla następujących rodzajów odpadów: chemikalia, przepracowane oleje, resztki farb, lakierów, klejów,
żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz
opakowania po nich;
• specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki o pojemności min. 60l, pozwalający magazynować świetlówki
różnej długości (lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć);
• 4 zamykane szczelne specjalistyczne pojemniki o pojemności min. 20l każdy do magazynowania leków.
Na obiekcie postawione zostały kontenery – 4 szt. na
wyszczególnione frakcje odpadów oraz pojemniki – 3 szt.
(żółty, zielony, niebieski).
Poza zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem niezbędnym w PSZOK został wyremontowany także budynek. Całkowita wartość projektu: 581 645,56 zł. Wartość
dofinansowania: 401 950,17 zł
Po uruchomieniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy będą mieli możliwość
dostarczania i przekazywania zbieranych odpadów według
wyznaczonych frakcji.
Projekt pn. „Modernizacja PSZOK w Gminie Kamienica” dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR.
Ł.J.
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DZIŚ I JUTRO KAMIENICY
Z posiedzeń Komisji Rady Gminy Kamienica

By dobrze służyło wszystkim…
Te m a t p o ł o ż e n i a n a w i e r z c h ni ut ward zonej na budowanej
ścieżce rowerowej wzdłuż rzeki
Kamienica był głównym punktem
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kamienica.

W spotkaniu, które odbyło się 17
lipca w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kamienicy, jednym z głównych poruszanych tematów była sprawa wykonania trwałej nawierzchni (asfaltowej) na budowanej ścieżce rowerowej
wzdłuż rzeki Kamienica, na odcinku o długości ok. 1,5 km „Saturn –
Tartak w Kamienicy Górnej”. Na tę
inwestycję nie wyraziło zgody Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym
Sączu.
Dlatego podjęto działania zmierzające do zmiany decyzji podmiotu wstrzymującego wykonanie bezpiecznej nawierzchni utwardzonej
(najlepiej asfaltowej), aby zarówno
dzieci, jak i młodzież, a także osoby

starsze mogły bezpiecznie korzystać
z tej inwestycji. W tej sprawie zebrano ok. 600 podpisów mieszkańców,
którzy opowiadają się za taką finalizacją zadania. Lista z podpisami
została przekazana obecnej na posiedzeniu poseł Annie Paluch – Wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, która zobowiązała się do niezbędnej pomocy
w tej kwestii.
21 w r z e ś n i a b r. w G m i n ny m
Ośrodku Kultur y w Kamienicy
miało miejsce wspólne posiedzenie różnych komisji Rady Gminy
Kamienica. Obradowała Komi sja Rolnictwa, Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska, a tak że
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

W trakcie obrad radni udali się
w teren, zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatniej sesji Rady Gminy.

Nie obyło się także bez wizyty roboczej na nowo budowanej hali widowiskowo-sportowej w Kamienicy,
gdzie samorządowcy mogli przyjrzeć
się postępom w pracach na obiekcie.
W kolejnej części obrad członkowie Komisji omawiali ekspertyzę
związaną z oczyszczalnią ścieków
w Kamienicy Dolnej, poruszali tematykę procedury likwidacji SP nr 2
w Szczawie.
Ostatnim punktem porządku prac
komisji były zagadnienia związane
z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.
W posiedzeniu oprócz członków komisji uczestniczyli także Wójt Gminy
Kamienica, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy,
sołtysi oraz ci pracownicy UG, którzy zostali w związku z omawianymi
tematami zaproszeni na posiedzenie.
Piotr Kaliciński
Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie komisji – 17 lipca
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Wybrano
nowego kierownika ZGK
Justyna Palkij została nowym kierownikiem Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Gminy Kamienica.
Pani Justyna Palkij spełniła niezbędne wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko „Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej” w Urzędzie Gminy Kamienica. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo
dobrym przygotowaniem merytorycznym, znajomością zagadnień dotyczących
zakresu zadań na stanowisku oraz znajomością przepisów obowiązujących w zakresie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej. (red)

Na straży dobra wspólnego
Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką realizującą zadania na wielu obszarach życia gminnej społeczności. Teren górzysty – będący obiektem zainteresowania
turystów, stanowi dla nas wyzwanie zarówno latem, kiedy staramy się wykonać bieżące remonty oraz zimą, kiedy staramy się
zapewnić mieszkańcom godziwy dojazd do
wybranych przez nich punktów.
Gospodarka wodno – ściekowa generuje wszystkim
znane problemy, którym zaradzić można jedynie zdecydowanymi działaniami. Gminne oczyszczalnie ścieków wymagają nie tylko prac modernizacyjnych, ale
przede wszystkim zmiany naszego postępowania. Aktualnie nie wydajemy zgody na przyłącz projektowanych domów do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Sieć
jest przeciążona, wymaga kontroli szczelności i nielegalnego odprowadzania deszczówki, gdyż ogromne

jej ilości dostają się do oczyszczalni, uniemożliwiając
właściwą pracę. Reaktory osiągnęły maksimum mocy
przerobowych. Do tego dochodzi problem traktowania
kanalizacji jak śmietnika (co blokuje pracę pomp) - nielegalny zrzut zawartości przydomowych zbiorników do
studzienek kanalizacyjnych, a niejednokrotnie ścieków zawierających gnojowicę, co zabija rozkładające
odpady bakterie w reaktorach. Prowadzimy działania
zmierzające do poprawy sytuacji poprzez inwestycje
związane z rozbudową oczyszczalni, a także kontrole
w terenie. Na obszarze gminy mamy też domy, które
nie widnieją w naszej ewidencji, a wykonały przyłącza
i korzystają z sieci. Wszystkich mieszkańców, którzy
nie posiadają umów, a odprowadzają ścieki, prosimy
o zgłoszenie się do nas celem sporządzenia wspomnianej umowy, by uniknąć kar na etapie kontroli. Wszystkie te działania są trudne, ale niezbędne. Pamiętajmy,
że sprawnie działająca oczyszczalnia ścieków to wspólne dobro wszystkich mieszkańców, o które wspólnie
należy dbać.
Justyna Palkij – kierownik ZGK

INFORMACJA
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy informuje, że podmiotem uprawnionym do wykonywania usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od nieruchomości z terenu
Gminy Kamienica jest:
• Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa,
posiadający specjalistyczne beczkowozy o pojemności 5 m3 i 7 m3 (ceny i warunki usług do uzgodnienia z kierownikiem Zakładu Oczyszczania Miasta
w biurze przy ul. Rzecznej 7 lub telefonicznie: (18)
33 72 491, 33 72 492, 33 72 889).
Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 23 Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica stanowiącym załącznik do uchwały nr VIII/66/19 Rady
Gminy Kamienica z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie

przyjęcia ww. regulaminu (...), właściciele nieruchomości
wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości
ciekłe są zobowiązani do ich opróżniania z częstotliwością
zapobiegającą ich przepełnianiu, nie rzadziej jednak niż
raz na 6 miesięcy.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami)
właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez
okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te
usługi.                             Justyna Palkij – kierownik ZGK
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ROZMOWA Z ...

Świadek zmian
w oświacie i życiu
społeczności

Rozmowa z panią Marią Dudą (z domu Plata) – emerytowaną nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej w Zbludzy. Rzeczniczka zgody w rodzinie,
w sąsiedztwie, a także szacunku, przyjaźni i miłości.
Świadek zmian w oświacie i życiu społeczności. Urodziła się 25 grudnia 1927 r., w Gostwicy (gm. Podegrodzie), powiat Nowy Sącz. Do Zbludzy trafiła w 1949
roku i już tu pozostała.
Pani Mario, jakie były początki związane z Pani edukacją?

– Szkołę Podstawową ukończyłam w Gost wicy.
Uczęszczałam do niej siedem lat i ukończyłam 4 klasę, gdyż w mniejszych szkołach był taki system, że
do 1 klasy chodziło się jeden rok, do 2 klasy – jeden rok, do 3 klasy – dwa lata, do 4 klasy – trzy lata.
5 i 6 klasę kończyłam w czasie wojny w 1942 r. We
wrześniu 1945 r. rozpoczęłam naukę w Gimnazjum
Ogólnokształcącym w Starym Sączu. W 1947 r., powstało Liceum Pedagogiczne, gdzie się przeniosłam
i w maju 1949 r. zdałam maturę.
To jak to się stało, że Pani zaczęła uczyć w szkole
Podstawowej w Zbludzy?

– W czasie pobytu w Liceum Pedagogicznym dostawałam stypendium i byłam zobowiązana trzy lata
pracować w szkole wyznaczonej przez władze – tak
właśnie trafiła mi się Zbludza. Nakaz pracy dostałam 3 czy 4 września. Do tej pierwszej pracy mój tata
odwiózł mnie furmanką. Kierowniczki placówki Zofii
Majewskiej nie zastałam, bo wybrała się do Kamienicy na pocztę, by zadzwonić do Inspektoratu Oświaty w sprawie nowego nauczyciela. Mąż kierowniczki poszedł szukać dla mnie mieszkania. Po trudach
znalazł izbę na Porębach u rodziny Sopatów (u „Mikołaja”), gdzie mieszkałam cały rok. Na drugi dzień
po przyjeździe do Zbludzy poszłam do szkoły pokazać się kierowniczce i uzyskać informację w sprawie
pracy. Dostałam klasę 3 i 4, które były łączone. Uczyłam wszystkich przedmiotów, ponieważ wówczas nie
było specjalizacji. W klasach 5 i 6 uczyłam historii.
Lekcje prowadziłam w wynajętej izbie, znajdowała
się ona w domu po żydowskim. Zresztą cały budynek
szkoły to była karczma, której jednak właścicielem
był dwór. Rada Gminna (z siedzibą w Zbludzy) kupiła
budynek tej karczmy i zamieniła na szkołę. Po zajęciach w szkole – wieczorami – prowadziłam świetlicę
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z młodzieżą. Młodzi chętnie przychodzili na te zajęcia, i nawet wyćwiczyłam z nimi przedstawienie pt.
„Rybak i młynarka”. Po spektaklu była potańcówka,
bo wówczas można było urządzać zabawy w szkole.
Jak zapisały się w Pani pamięci pierwsze lata pracy
nauczycielskiej?

– Od razu polubiłam pracę z dziećmi. Gdy zaczynałam swoją przygodę z nauczaniem, był taki czas,
że nauczyciel musiał sprawdzać dzieci w domu, czy
mają kącik do nauki. Raz weszłam do jednego z nich,
gdzie podłoga była zbita gliną, na ziemi stała lampa
naftowa, a wokół niej na ziemi dwoje dzieci leżało
na brzuchu i odrabiało lekcje. Od tamtego momentu
już nigdzie nie poszłam. Warunki życiowe dla wszystkich były trudne. W Zbludzy nie było sklepu, trzeba
więc było iść do Kamienicy i często stać w kolejce
po chleb. Na konferencje jeździło się do Limanowej.
Żeby się tam dostać, musiałam wyjść o godz. 5.00
z mieszkania i iść pieszo do Zabrzeży na autobus ze
Szczawnicy, który jechał do Nowego Sącza. Następnie pociągiem dojeżdżało się do Limanowej. Z powrotem wracałam tą samą drogą. Nie pamiętam, od
kiedy zaczęła jeździć „Buda” – był to samochód chyba ciężarowy obity deskami, miał dach i małe okienko. „Buda” jeździła rano z Kamienicy do Nowego Sącza, a wieczorem do Kamienicy. Za moich czasów
nauczyciel nie tylko uczył dzieci, ale brał także udział
w pracach społecznych wsi, np. obsługiwał zebranie
wiejskie, prowadził Spis Powszechny, Spis Rolny, wybory, a czasami przychodzili mieszkańcy na rozmowę czy z pytaniami o radę. Pamiętam, że pewnego
razu przyszła do mnie kobieta z małym dzieckiem,
które zapchało sobie nos watą. Mieszkańcy wówczas
mieli bardzo duże zaufanie do nauczyciela.
Organizowaliśmy w ycieczki piesze na Modyń,
Gorc, Turbacz. Gotowaliśmy nawet zupę na tych
szczytach. Na jednej z takich wycieczek uczeń Rysiek

Adamczyk niósł śmietanę w butelce, ale zanim doszliśmy na
Gorc, ze śmietany zrobiło się masło. Swego czasu zorganizowaliśmy także w ycieczkę do Krakowa. Pojechaliśmy samochodem
ciężarowym z plandeką. W drodze samochód się zepsuł, kierowca próbował go naprawić i jakoś
dojechaliśmy do Krakowa. W Krakowie kierowca pojechał do bazy
naprawiać samochód, a my zwiedzać miasto. Z Krakowa wyjechaliśmy wieczorem i w okolicach
Rożnowa kierowca poinformował
nas, że zabrakło paliwa. Nie było
telefonu ani komórek, czekaliśmy
całą noc w aucie do godz. 700 rano,
aż kierowca z poczty zadzwonił
na bazę w Nowym Sączu i dopiero nam przywieźli paliwo. W dodatku w nocy rozpętała się groźna
burza, a my wystraszeni, stuleni,
zmarznięci z nietęgimi minami
siedzieliśmy pod plandeką samochodu. Do Zbludzy przyjechaliśmy na drugi dzień o godzinie
10 00. Chociaż podczas tej wycieczki było głodno, chłodno i do domu
daleko, to jednak dzieci były bardzo zadowolone z tej „wyprawy”
do dawnej stolicy Polski. Również
nikt z rodziców nie przyszedł się
skarżyć czy też awanturować z powodu wydłużenia czasu wycieczki i dostarczenia ich pociechom
niezaplanowanych dodatkowych
wrażeń. Następne wycieczki odbywały się już autobusem.
Jak zmieniała się szkoła od 1950
roku?

– Budynek szkoły był mały i ciasny, a dzieci przybywało. Przybyła
7 klasa, później 8 i postanowiono
wybudować nową placówkę. Inwestycję tę zaczęto w 1955 roku.
Od 1958 r. dzieci uczyły się już
w nowej szkole. Mieszkańcy zaczęli doceniać naukę, nikt nie
uważał, jak początkowo, że: „po co
ci nauka – panią czy panem i tak
nie będziesz”. Młodzież dojeżdżała do szkół w Limanowej, w Łącku, czy w Nowym Sączu. Od 1965
r. dojeżdża autobusami. W oświacie ciągle coś się zmieniało – organizacyjnie, metodycznie, technicznie, z biegiem lat nauczyciel
musiał posiadać tytuł magistra,
z któregoś przedmiotu, bo nastała specjalizacja.
Ja na początku uczyłam w szkole jęz y ka polsk iego, his tor ii

Przedstawienie CYGANKI – rok 1951
i w ychowania oby watelskiego.
W 1964 r., rozpoczęłam naukę
w Studium Nauczycielskim w Krakowie na wydziale filologii polskiej.
Dyplom otrzymałam 20 lipca 1966
r. – wtedy nie nadawano żadnego tytułu, ale wiadomości pozostały. W latach 60-tych niektóre
zakłady pracy wymagały od pracowników świadectwa ukończenia 7 klasy. Zaczęliśmy zatem organizować kurs klasy 7. Do naszej
szkoły zgłosiło się 30 osób, w tym
jedna kobieta, ja uczyłam ich języka polskiego. Pamiętam, jak któregoś dnia przyjechał inspektor
na wizytację. Po krótkiej rozmowie w kancelarii idziemy do klasy,
wchodzimy, chłopi wstają, bo siedzieli w małych, ciasnych ławkach
i mówią: „dzień dobry” – wrażenie
było niesamowite. Inspektor podchodzi do stołu, sprawdza dziennik, a za chwilę sprawdza uczniów,
każdy wstaje, mówi: „jestem” (zupełnie jak małe dzieci). Wizytator zadaje pytanie, dlaczego tak
dużo jest ich z Kamienicy i przyszli uczyć się do Zbludzy, przecież
można by było utworzyć taki kurs
w Kamienicy, a oni odpowiadają,
że wolą w Zbludzy i że przyjeżdżają tu samochodem, gdyż kilku
z nich jest kierowcami na tartaku.
Jeszcze o czymś z nimi porozmawiał i odjechał. Natomiast na egzaminie przed przedstawicielem
Wydziału Oświaty zdali wszyscy.
A jak zmieniła się Zbludza na przestrzeni tych 70 lat?

– Zbludza bardzo się zmieniła na
korzyść. Najważniejszą była elektryfikacja wsi. Pierwsze żarówki
zabłysły 20 grudnia 1963 roku.
Ludzie zaczęli kupować radia,
pralki, lodówki, maszyny rolnicze

i inne rzeczy. Powstała droga asfaltowa z Kamienic y do Limanowej, chodnik, światła uliczne,
drogi asfaltowe do osiedli – likwidujące ustawiczne błoto. Niektóre podwórka są brukowane
kostką albo rośnie trawa, którą
się kosi – nie ma już gnoju na podwórkach ani śmieci, bo te są wywożone na składowiska. Są solary
i kanalizacja. Starych domów właściwie już nie uświadczysz. Powstają nowe, murowane z łazienką w środku, prysznicem, wodą
bieżącą. Mamy gaz w butli, a niedługo będzie ziemny. Domostwa
są ogrodzone siatką, a bramki
są zamknięte na klucz i widnieje na nich tabliczka z napisem:
„Zły pies”. Teraz jest wszystko,
wszystko to, o czym wtedy nie
można było nawet marzyć.
Ludzie też się zmienili, niestet y na niekorzyść, robią się samolubni, zazdrośni, rzadko się
odwiedzają, a jak już, to telefonicznie „na kawę”. Kiedy rozpoczynałam pracę, zauważyłam, że
ludzie sobie pomagali przy pracy
w polu. Bardzo mi się podobało,
jak pomagali sobie przy sianie,
żniwach cz y kopaniu ziemniaków. Gdy u siebie w polu zrobili, szli do sąsiada i pomagali, nie
pytając o zapłatę. Dzisiaj, jeżeli
się komuś pomaga, to się za to
zazw yczaj żąda zapłat y w myśl
powiedzenia, że nie ma nic za
darmo. Obecnie rodzice zawożą
dzieci do szkoły czy przedszkola,
70 lat temu było to nie do pomyślenia, pociechy teraz nie muszą
iść same nawet 5 km po śniegach
jak dawniej. Zresztą drogi są teraz odśnieżane.
Jak Pani, jako nauczycielka języka
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ROZMOWA Z ...
przychodziła do mnie po radę czy
po piosenki. Współpracowała także z KGW w Zbludzy, przygotowywała im różne scenki z życia wsi,
wiedziała, na co komisja zwraca
uwagę. Podpowiadała mi to, a ja
współtworzyłam scenariusz.
Czy któraś z tych pasji nadal Panią zajmuje, co wypełnia Pani dni?

Zakończenie roku szkolnego (klasa VIII) – 13.06.1970 r.
polskiego, postrzega świadomość
językową różnych społeczności
dawniej i dziś?

– Starsi mieszkańcy, ale i również
dzieci – wszyscy mówili na ogół
gwarą. Niektórych z używanych
przez nich wyrazów nie znałam,
np. uczeń w klasie mówi: „Pani,
bo sie ta huko” – czyli popycha lub
trąca (w tamtych latach ławki były
ciasne), ja natomiast znałam inne
znaczenie tego wyrażenia. Innym
przykładem było sformułowanie
„i tak wej” – było to zakończenie
zdania. Fakt ten nie ułatwiał i tak
trudnej wtedy pracy nauczyciela,
bo oprócz nowej wiedzy i umiejętności był jeszcze „obcy język polski”. Dzieci nie słyszały innej mowy
niż gwara, nie było radia, telewizji,
czy nawet gazet, więc nie miały się
skąd uczyć ogólnopolskiej odmiany języka. Spotykały się z nią jedynie na lekcjach – a to stanowczo za
mało. By nauczanie szło sprawnie,
zaczęłam poznawać ten język środowiskowy. Zdarzyło się nawet, że
podczas studium nauczycielskiego jeden z profesorów dał nam temat pracy: „Gwara w mojej miejscowości”. Wybrałam się więc do
wówczas najstarszych tutejszych
mieszkańców – Antoniego Karabina i Jana Wąchały – od których
otrzymałam taką ilość materiału,
że napisałam, jak się okazało, bardzo wartościową pracę. Profesor
poprosił mnie, by mu ją dać – tak
też zrobiłam.
Jednym z Pani zainteresowań
było zapisywanie i zbieranie dokumentów na temat życia i obyczajów mieszkańców Zbludzy. Czy

to zainteresowanie udało się przekuć na trwałe materiały?

– Zdecydowanie tak. W 5 klasie realizowałam temat: „Zwyczaje, obyczaje w mojej miejscowości”. Kazałam uczniom napisać zadanie na
ten temat. Dowiedziałam się wtedy dużo o zw yczajach, czarach
– kto czarował – o znachorach.
Miałam sąsiada, który lubił opowiadać o znachorach, czarownikach i o tym, gdzie straszy. Wszystko sobie zapisywałam, gdyż mnie
to ciekawiło. Podobnie było z piosenkami góralskimi czy tymi z wesel (to były czasy, kiedy nauczyciele byli proszeni na wesela, imieniny
czy zapusty). Dawno temu w jednej z gazet było ogłoszenie o konkursie: „Ocalmy od zapomnienia”.
Ja wykorzystałam swoje zapiski,
wysłałam do Krakowa – zdobyłam
drugie miejsce, nawet otrzymałam
nagrodę.
Jest Pani także twórcą ludowym.
Współpracowała Pani jako konsultant przy pisaniu programów
dla zespołu Regionalnego „Gorce”
i KGW w Zbludzy. Proszę nam coś
o tym powiedzieć.

– Bardzo lubię wyszywać obrusy,
serwetki, robić na drutach czy szydełkować. To mnie uspokaja. Swoje prace przekazywałam na wystawie w Kamienicy z okazji Dni
Gorczańskich, w Limanowej a nawet w Lublinie. Miałam sąsiadkę,
bardzo dobrą przyjaciółkę „Tusię”
(śp. Anastazję Wojcieszak), która też wyszywała, ale dużo czasu
zajmowała jej praca z zespołem
„Gorce”. Starała się o stroje, układała program występu. Czasami

10 Gorczańskie Wieści lipiec – wrzesień 2020

– W szkole podstawowej zrobiłam
sobie szalik i już cały czas coś tworzyłam. Bardzo lubiłam i zresztą
do dzisiaj lubię (już mniej ich wykonuję) te robótki ręczne, chociaż
obecnie uważa się to już za niemodne. Czytam dużo książek, rozwiązuję krzyżówki, sudoku, spaceruję – ale tylko w ogrodzie. Póki
starcza siły i zdrowie pozwala,
staram się zadbać o siebie. I tak
mija dzień za dniem. Cieszę się
każdym z nich.
Co według Pani jest ważne w życiu?

– Trudne pytanie – każdy człowiek
jest inny. Jeden lubi pieniądze
w banku czy też w „skarpetce”, nowoczesny dom, piękny samochód,
różne rozrywki, modne stroje czy
zwiedzanie świata. Ja uważam, że
ważna jest zgoda w rodzinie, w sąsiedztwie, a także szacunek, przyjaźń i miłość.
Co chcia łaby Pani pr zekaz ać
uczniowskim społecznościom i naszym czytelnikom?

– Dzieci i młodzieży – macie teraz
dobre warunki do nauki. Korzystajcie z tego, uczcie się, zdobywajcie
wiedzę. Jest takie powiedzenie: „Co
się nauczysz, tego ci ogień nie spali,
ani woda nie zabierze”. Nie zażywajcie dopalaczy ani narkotyków, bo
to prowadzi do śmierci. Szanujcie
rodziców i dziadków. Do rodziców
mam apel – kochajcie swoje dzieci,
rozmawiajcie z nimi o rodzinie bliższej, dalszej oraz na inne tematy,
aby dzieci nie mówiły tak, jak kiedyś słyszałam w telewizji, a była to
wypowiedź pana Zbigniewa Wodeckiego, który jak sam stwierdził,
wrócił kiedyś wcześniej do domu
po występach niż planował, a jego
syn powiedział: „Mamo, przyszedł
ten pan, od pszczółki Mai”.
Dziękuję za rozmowę.

M. Marek

Przeszłość zatrzymana w kadrze
(z prywatnej kroniki Marii Dudy)

Ks. Kubowicz, Maria Plata (Duda)
– 1950 r.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zbludzy
z księdzem Odziomkiem i Marią Platą (Dudą) – 1950 r.

Grono pedagogiczne: Elżbieta Sopata, Zofia Majewska (kierowniczka), Kunegunda Adamczyk, Maria
Duda – 1951 r.

Ks. Odziomek,
nauczyciel Maria Plata i dzieci 1949 r.

I Komunia Święta podopiecznych SP w Zbludzy
– lata 70

Lata 50

Zakończenie kursu VII klasy dla dorosłych
– lata 60
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WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY

Pamiętamy…

Symboliczny charakter przyjęła w tym roku uroczystość poświęcona 1 Pułkowi Strzelców Podhalańskich AK, która na stałe wpisała się w tradycję nie
tylko Szczawy, ale całej ziemi limanowskiej.

W czasie drugiej wojny światowej Szczawa była miejscem
szczególnie silnych działań partyzanckich. Swój sztab dowodzenia miał tu 1 Pułk Strzelców Podhalańskich AK, a okoliczne lasy stanowiły schronienie dla walczących z hitlerowcami. W tym punkcie na mapie powiatu limanowskiego, dla
uczczenia bohaterów tamtych dni, od kilkudziesięciu lat organizowany jest odpust partyzancki – doroczna
sierpniowa uroczystość. Bo jak napisał kiedyś
Zbigniew Herbert, były żołnierz Armii Krajowej: „Stoimy na granicy, nazywanej rozsądkiem
i w pożar się patrzymy, i śmierć podziwiamy…
Dlatego potrzeba nam pomocy, przypomnienia
wartości najpierwszych”.
W bieżącym roku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, uroczystość została odwołana. 16 sierpnia, zamiast tradycyjnego odpustu partyzanckiego,
dla uczczenia pamięci historycznych wydarzeń
miało miejsce symboliczne zapalenie zniczy
i złożenie kwiatów pod pomnikiem 1 PSP AK.
Wiązanki złożyli: poseł Anna Paluch, wójt naszej gminy Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy Kamienica Hilary Majewski, sołtys Szczawy Agata Sopata. (red)
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Urząd Marszałkowski przekazał
małopolskim strażakom ochotnikom 50 specjalnych namiotów,
które ułatwią prowadzenie działań związanych z walką z COVID-19. Jeden z namiotów trafił
do strażaków z naszej gminy,
a dokładnie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy.
Namioty, które przekazano strażakom
zostały zakupione w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej i sfinansowane m.in. z Funduszy
Europejskich.
W skład każdego z 50 namiotów, które
ułatwią strażakom pracę, wchodzi m.in.
przyczepa transportowa, agregat prądotwórczy czy nagrzewnica olejowa. Dzięki temu wnętrze będzie oświetlone i ciepłe. Ponadto namioty zostały wyposażone
m.in. w 10 łóżek polowych, 10 foteli/krzeseł składanych, stolik polowy oraz śpiwory.
Namioty w czasie epidemii będą wykorzystywane jako polowe izby przyjęć, pełniąc tym samym większą okołoszpitalną
przestrzeń. W razie potrzeby w namiotach
zostaną wydzielone miejsca dla chorych.
Ponadto będą mogły służyć jako magazyny dla leków, środków ochrony osobistej
czy sprzętu medycznego. Obiekty będą
przystosowane do wykonania dekontaminacji i fumigacji.
Po epidemii namioty będą wykorzystywane przez strażaków m.in. w trakcie długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych,
jako zaplecze medyczne dla poszkodowanych podczas wypadków masowych czy
w sytuacjach wyjątkowych, jako tymczasowe miejsce do przechowywania osób,
sprzętu, żywności.
Będą mogły być także wykorzystane
podczas organizacji imprez o charakterze
kulturalno-sportowych, czy jako miejsce
spożywania posiłków podczas różnego rodzaju wydarzeń. (red)

Specjalny namiot dla
strażaków z Kamienicy

Mobilne biuro w Kamienicy!
Prelekcje, odpowiedzi na pytania o termomodernizację oraz informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” – to wszystko czekało
na mieszkańców gminy Kamienica.
19 sierpnia nasza gmina była kolejnym przystankiem
na trasie mobilnego biura programu „Czyste Powietrze”. Specjaliści z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska udzielali mieszkańcom gminy Kamienica
wszelkich informacji dotyczących Programu „Czyste Powietrze”. Doradzali w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, sposobu ubiegania się o wsparcie
materialne oraz służyli pomocą w wypełnianiu wniosków. (red)
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WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY

Jak głosowali mieszkańcy gminy
W pierwszej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 28 czerwca 2020
r., w gminie Kamienica najwięcej głosów oddano na Andrzeja Dudę (2 949). Na
drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski (343), a na trzecim Krzysztof
Bosak (304).

Do głosowania uprawnionych było 5 970 osób. Frekwencja wyniosła 65,73 %. 3 924 - liczba kart ważnych.
12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. W gminie Kamienica do głosowania uprawnionych było 6 030 osób. Najwięcej głosów oddano na Andrzeja Dudę – 3 520.
Rafał Trzaskowski uzyskał 728 głosów. Liczba kart ważnych to 4 287. Frekwencja wyniosła
71,09 %. (red)

Jednostki OSP w czasie pandemii
„Na nich zawsze można liczyć – niezależnie od sytuacji”. Tak o naszej OSP wypowiadają się mieszkańcy gminy Kamienica. „Są gotowi nieść każdą
pomoc i doskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności niezbędne w podejmowanych działaniach. Dla
nich nie ma czasu przestoju”.
Lato dla Jednostek OSP z terenu naszej gminy to zwykle
emocje związane z zawodami sportowo-pożarniczymi, a także organizacja zabezpieczenia tradycyjnej lokalnej imprezy
masowej i innych mniejszych imprez plenerowych.
Z wiadomych powodów te wydarzenia nie odbędą się w tym
roku. Ograniczono do minimum organizację zbiórek szkoleniowych w Jednostkach, ćwiczeń, spotkań z młodzieżą
i innych wydarzeń okolicznościowych. Nie odbył się także
gminny etap kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, wstrzymano również plany odnośnie organizacji corocznych ćwiczeń
gminnych. Niemniej jednak nie oznacza to braku aktywności naszych Jednostek, które oczywiście bez względu na
czas pandemii biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, likwidując zagrożenia na terenie gminy, a czasem
gmin ościennych.
W minionym okresie kierownictwa poszczególnych Jednostek brały udział w wideokonferencjach organizowanych
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, których głównym tematem były szkolenia w zakresie procedur postępowania na wypadek działań związanych
z wirusem. Strażacy podejmowali również specyficzne działania związane bezpośrednio z sytuacją epidemiologiczną;
były to np. dezynfekcja infrastruktury czy odbiór środków do
dezynfekcji przeznaczonych dla jednostek oświatowych z terenu gminy i dla lokali wyborczych. Zastęp OSP Zalesie nadawał komunikaty głosowe zachęcające mieszkańców gminy
do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2,
a w szczególności do pozostania w miejscu zamieszkania.
Jednostki z Kamienicy, Szczawy i Zalesia zostały doposażone w sprzęt dezynfekujący w ramach „PAKIETU MEDYCZNEGO MAŁOPOLSKIEJ TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ”.
Ponadto druhowie chętnie zaznaczają swój udział w akcjach
charytatywnych, angażując się m.in. w ich organizację czy też
dołączając do takich inicjatyw - strażacy ze Szczawy i Zbludzy wsparli internetową akcję „Gaszyn challenge”, z której
dochód przeznaczono na chore dziecko. Natomiast Jednostka z Kamienicy wzięła udział w akcji oddawania krwi. (red)
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WIEŚCI ZE STAROSTWA

Odebrano przebudowane drogi
W czwartek 17 września odbyło się oficjalne oddanie
do użytku zmodernizowanych dróg na terenie powiatu limanowskiego, w tym drogi powiatowej przebiegającej przez Zalesie i Słopnice oraz drogi powiatowej
Limanowa – Kamienica w miejscowości Stara Wieś,
na odcinku trasy Samochodowego Wyścigu Górskiego – Przełęcz pod Ostrą.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: wicewojewoda małopolski – Józef Leśniak, przedstawiciele powiatu limanowskiego:
starosta – Mieczysław Uryga, wicestarosta – Agata Zięba, przewodnicząca rady
powiatu – Ewa Filipiak wraz z radnymi. Z ramienia naszego samorządu
uczestniczyli: wójt gminy – Władysław Sadowski oraz przewodniczący rady gminy – Hilary Majewski.

Droga Limanowa
- Kamienica

Droga Zalesie - Słopnice

Konwent
burmistrzów i wójtów
24 września w Starostwie Powiatow ym odbył się Konwent
Burmistrzów i Wójtów Powiatu
Limanowskiego. W konwencie
uczestniczył wojewoda mało polski Łukasz Kmita, który po
raz pierwszy od objęcia funkcji
gościł na Limanowszczyźnie.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący konwentu, wójt gminy Kamienica – Władysław Sadowski, witając
przybyłych na spotkanie gości: posła na sejm RP – Wiesława Janczyka,
wojewodę małopolskiego – Łukasza
Kmitę, a także wicewojewodę – Józefa Leśniaka. W spotkaniu oprócz
burmistrzów i wójtów udział wzięli:
starosta limanowski – Mieczysław
Uryga, wicestarosta – Agata Zięba,

Nowe punkty
widokowo-wypoczynkowe

Lokalna Organizacja
Turystyczna Powiatu
Limanowskiego przystąpiła do realizacji
projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej
Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne
punktów widokowych i wypoczynkowych”, w ramach
którego planowane jest zagospodarowanie pod cele turystyczne czterech miejsc na terenie powiatu limanowskiego (Zalesie, Szczawa, Kanina i Wysokie). Wartość
podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 236 151,78 zł.

Każdy z punktów zostanie odpowiednio utwardzony, wyposażony w elementy małej architektury (wiaty, ławostoły, kosze na
śmieci, stojaki na rowery, ławki, tablice informacyjne oraz inne
możliwe do realizacji elementy zagospodarowania turystycznego).
Szczegółowy zakres prac dla punktów na terenie gminy Kamienica przewiduje:
• miejsce widokowe/wypoczynkowe w Zalesiu (wiata wolnostojąca o powierzchni zabudowy 35 m2 – utwardzenie
oraz wykonanie ogrodzenia drewnianego; wykonanie 6 wiat
o powierzchni zabudowy 3,7 m2 z utwardzeniem).
• miejsce widokowe /wypoczynkowe w Szczawie (doposażenie otoczenia Pijalni Wód Mineralnych, przełożenie bramy
oraz ogrodzenia, utwardzenie terenu).
Teren przeznaczony pod budowę oraz omówienie zakresu prac
w naszej gminie nastąpiło niezwłocznie po podpisaniu umowy,
a uczestniczyli w nim: Agata Zięba – Prezes LOT, Władysław Sadowski – Wójt Gminy Kamienica, Jan Wojtas – wykonawca robót,
Grzegorz Franczyk – inspektor nadzoru, Łucja Jawor – pracownik
Gminy Kamienica, Paweł Tokarczyk, Robert Surdziel – członkowie LOT. Zakończenie prac zaplanowano na 30 listopada 2020 r.

przewodnicząca rady powiatu – Ewa
Filipiak oraz Wojciech Włodarczyk
– członek zarządu powiatu.
Wojewoda Łukasz Kmita w swoim
wystąpieniu wyraził zadowolenie, że
mógł się spotkać z samorządowcami z terenu powiatu limanowskiego
i poruszyć ważne dla samorządów
lokalnych kwestie. Wojewoda zwrócił uwagę na trudną sytuacje związaną z trwającą pandemią koronawirusa. – Przychodzi nam się spotykać
w szczególnym okresie. Nie ulega
wątpliwości, że epidemia koronawirusa dotknęła samorządy. Dziękuję Państwu za podejmowane w tym
niełatwym dla nas czasie działania
i wzajemne wsparcie – mówił wojewoda małopolski. Główna część
spotkania poświęcona była Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie z funduszu
może być przeznaczone na szeroki
wachlarz inwestycji: remonty szkół,

przedszkoli, dróg, modernizacje wodociągów czy na wsparcie dla szpitali i domów pomocy społecznej.
W dalszej części posiedzenia omówione zostały najważniejsze problemy miast i gmin powiatu limanowskiego, sprawy związane z odbudową
infrastruktury komunalnej, zniszczonej podczas klęsk żywiołowych
z lat 2018 i 2020, oraz problemów
formalnych z tym związanych – regulacja stanu prawnego dróg i innych nieruchomości komunalnych.
Odbyła się również dyskusja dotycząca spraw bieżących. (red)
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DLA ROLNIKA

Stanowisko do samospisu internetowego
Od 1 września ruszył w całej Polsce Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika
gospodarstwa rolnego – i potrwa do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca
2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym.

Przypominamy wszystkim rolnikom z terenu Gminy Kamienica o konieczności wzięcia udziału w Powszechnym
Spisie Rolnym 2020. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną,
spis rolny realizowany będzie głównie dwoma metodami:
• samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99),
• samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Po dcz a s logowa n i a do apl i k ac ji spis owej n a leż y
wprowadzić indy widualny nu mer gospodarst wa rolnego, któr y znajduje się w Liście Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego (w lewym górnym rogu listu),
wysłanego do osób objętych obowiązkiem spisowym.
Osoby, które n ie posiad ają dostępu do I nter net u,
a chcą skorzystać z sa mospisu inter netowego, mogą
w ykor z yst ać w t y m celu st a now isko kompute rowe
przygotowane w Bibliotece Publicznej w Kamienicy.
Stanowisko do samospisu jest dostępne w godzinach
pracy biblioteki – wejście od strony GOK (przy podstacji pogotowia). W razie potrzeby uzyskania pomocy w samospisie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy
Kamienica – Tel.: 18 33 23 025 wew. 36,. Informujemy równocześnie, że pomoc nie obejmuje wypełnienia za rolnika formularza spisu, gdyż tym zajmują się
rachmistrzowie.
Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, skontaktuje się telefonicznie rachmistrz. Przypominamy,
że udział w spisie jest obowiązkowy. Spis trwa do 30
listopada 2020 roku. Więcej informacji można znaleźć
na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl lub na infolinii spisowej: 22 279 99 99. O.D.

Cudze chwalicie,
swoje poznajcie

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży
Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika

2020
Owoce, warzywa, produkty pszczele, nabiał,
przetwory owocowo-warzywne – to tylko kilka,
spośród szerokiej gamy produktów, które można
znaleźć na stronie www.polskiebazarek.pl.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego promują nową stronę internetową
(www.polskiebazarek.pl.) pod hasłem „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”. Strona powstała w odpowiedzi na utrudnienia
występujące w dobie koronawirusa. Służy do nawiązywania bezpośrednich kontaktów handlowych przez rolników i
producentów żywności z konsumentami. Portal umożliwia
producentom rolnym bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń o
sprzedaży ich produktów, z kolei konsument zyskuje możliwość zakupu żywności bez marży pobieranej przez pośredników. (red)
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Twoja Wizja ZERO

od bezpieczeństwa do dobrostanu
Nakręć film i wyślij zgłoszenie na adres:
wizjazero@krus.gov.pl
Termin przesyłania prac konkursowych: od 30 czerwca do 30 września 2020 r.
Szczegóły na: www.krus.gov.pl

Honorowy patronat
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Organizatorzy:
Patronat medialny:

Z Życia parafii

By tradycji stało się zadość…

Tegoroczne dożynki w gminie Kamienica miały
charakter parafialny. Ze względu na stan pandemii
gminne uroczystości zostały odwołane. Jednak,
jak w minionych latach, tak i w tym roku, mieszkańcy Zalesia zadbali o zachowanie lokalnej tradycji
dożynkowej, przygotowując uroczystą oprawę tego
dorocznego wydarzenia w Parafii.
30 sierpnia 2020 r. w Parafii Zalesie odbyła się dożynkowa uroczysta Msza św.. Tegoroczny wieniec dożynkowy
prezentowali mieszkańcy os. Baziaki, Migacze i Brzegi.
Przed rozpoczęciem Mszy św. i wniesieniem ograbka do
kościoła zgromadzeni na uroczystości odśpiewali przygotowane pieśni oraz corocznym zwyczajem wręczyli swoim
duchownym dary z tegorocznych plonów.
W tym roku Mszę św. koncelebrowali ks. prob. Ryszard
Kochanowicz, ks. Arkadiusz Kabaj, a kazanie wygłosił ks.
dr Piotr Cebula. W uroczystościach uczestniczyli także
przedstawiciele samorządu gminy Kamienica na czele
z wójtem dr Władysławem Sadowskim, sołtysem miejscowości Zalesie – Zbigniewem Wierzyckim oraz radnymi: Przewodniczącym Rady Gminy Kamienica – Hilarym Majewskim, Piotrem Mikołajczykiem i Stanisławem
Majdą.
Wszyscy uczestnicy dożynek w parafii Zalesie wyrazili nadzieję na to, że w przyszłym roku będzie możliwy
powrót do utrwalonego w tradycji formatu gminnych dożynek, które w każdym roku cieszyły się dużą popularnością mieszkańców i przyjezdnych. (red)
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KULTURA

W HOŁDZIE WIELKIEMU POLAKOWI
Uczestnicy warsztatów, które odbywały się w sierpniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy w ramach IX edycji projektu „Mozart kontra Sinatra – Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę”, koncertem
pieśni uczcili przypadającą w tym roku 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II.

W niedzielę, 30 sierpnia w kościele parafialnym w Kamienicy wybrzmiały ulubione pieśni Jana Pawła II wykonane
m.in. przez członków Zespołu Regionalnego „Gorce”, Chóru Parafialnego, członkiń KGW z Kamienicy Dolnej oraz
Mirosława Witkowskiego ze Stowarzyszenia Muzyka Świata „Akord”. Gościnnie w koncercie wystąpiła poseł Anna
Paluch. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Gminny
Ośrodek Kultury w Kamienicy i Gmina Kamienica. (red)

lipiec – wrzesień 2020 Gorczańskie Wieści 19

KULTURA

Spotkanie z folklorem
Podczas tegorocznych wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy co tydzień odbywały się zajęcia folklorystyczne,
podczas których dzieci oprócz nauki śpiewu ludowego poznawały
tradycje naszej kamienickiej kultury.
Na zajęciach dzieci m.in. robiły wianki na głowę z kwiatów polnych i ziół, bukiety z tegorocznych plonów na Święto Matki Boskiej Zielnej, korale z jarzębiny oraz placki na blase.
Dziękujemy panu Piotrowi Faronowi członkowi Zespołu Regionalnego
Gorce za spotkanie z dziećmi oraz naukę wiązania kierpiec, które wbrew
pozorom na początku wcale nie jest takie łatwe. E.C.
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Kampania „Mała książka –
wielki człowiek”
Biblioteki Publiczne z naszej
gminy biorą udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka – wielki człowiek”.
Na najmłodszych czytelników czeka bezpłatna
KSIĄŻKOWA WYPRAWKA!
Najwyższy czas przygotować się
na długie jesienne wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno
zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się do placówek Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamienicy (biblioteki w Kamienicy, Szczawie, Zbludzy),
gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa wyprawka czytelnicza przygotowana
przez Instytut Książki.
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi
bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze
czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu
przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek.
W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji
dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem
życia kulturalnego.
Uwaga! Do akcji mogą przystąpić również dzieci zapisane już do biblioteki!
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w naszych bibliotekach. Pamiętajcie, że miłość do czytania jest
prezentem na całe życie! (red)

Spotkanie z kulturą pasterską
„Stry t pasterski” to w yjątkowe spotkanie
z kulturą pasterską górali karpackich
o r g a n i zowa n e w W i e r c h o m l i , c z y l i
u górali czarnych (nadpopradzkich),
w dniach 18-22 września przez Stowarzyszenie „Górale Karpat”.
Jednym z punktów programu tego kilkudniowego wydarzenia był konkurs gry
na inst r u mentach pasterskich. Nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli górali białych. Fujarka, okaryna, listek to instr u menty na któr ych w ygr ywali wspaniałe
melodie nasi przodkowie. Te tradycje muzyczne

kultywują z wielką pasją przedstawiciele młodego
pokolenia. Piękne nuty naszego regionu zaprezentowali na konkursie Tomasz Sopata (fujarka) oraz Kacper Dudzik (fujarka, okaryna) z Zespołu Regionalnego „Zasadnioki”.
Możliwość prezentacji w gronie pasjonatów muzyki pasterskiej to dla chłopców
przede wszystkim wielka radość. Umiejętności chłopców znalazły uznanie również w oczach komisji, która przyznała występującemu w kategorii dziecięcej
Tomkowi III miejsce oraz wyróżnienie dla
Kacpra prezentującego się w kategorii młodzieżowej. B.G.
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Inauguracja roku szkolnego
w Ognisku Muzycznym
1 października br. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Ognisku Muzycznym
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy.

Wszystkich zebranych uczniów,
nauczycieli i rodziców przywitał dyrektor GOK – Mieczysław Marek, kierując słowa zachęcające do podejmowania
nowych wyzwań, zapału do nauki, wytrwałości w zdobywaniu umiejętności oraz artystycznych sukcesów. Edukację w ognisku rozpoczęło 77 uczniów, a zajęcia poprowadzi
8 nauczycieli. (red)

Wystąpił teatrzyk dla najmłodszych
23 lipca Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy zaprosił dzieci na teatrzyk kukiełkowy pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.
Przedstawienie oparte na motywach baśni Hansa Christiana Andersena cieszyło
się dużą popularnością wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Barwne kukiełki, oryginalne obrazy stanowiące tło kolorowych wydarzeń sprawiły,
że dzieci przez chwilę poczuły się jak w prawdziwym teatrze. (red)
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W gronie twórców

Pasja nie tylko ludowa

Elżbieta Franczyk – twórczyni z Zalesia pochodząca z Kamienicy Dolnej, urodziła się w 1974
roku. Ukończyła Technikum Rolnicze w Łącku.
Jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich
w Zalesiu oraz członkinią Rady Parafialnej.
W wieku 26 lat wyszła za mąż za Krzysztofa Franczyka z Zalesia i tam zamieszkała na stałe. Razem z mężem wychowują troje dzieci: Aleksander 19 lat, Agnieszka 16 i Nikodem 8. Obecnie pani Elżbieta zajmuje się
zarówno gospodarstwem rolnym jak i domowym.
W swojej twórczości zajmuje się haftem krzyżykowym,
a od niedawna wyszywaniem tradycyjnych góralskich
gorsetów. Jest samoukiem, jej przygoda z gorsetami
zaczęła się gdy wstąpiła do koła gospodyń, wtedy to
postanowiła że wyszyje dla siebie gorset. Kolejny gorset zrobiła dla swojej córki i tak się zaczęło. Praca artystyczna jest dla niej wypełnieniem każdej wolnej chwili,
oderwaniem się od rzeczywistości i miłym spędzeniem
każdej chwili. Twórczością głównie zajmuje się zimą, latem zbiera borówki, grzyby i zajmuje się pracą na roli.
Pani Ela należy do Związku Pszczelarskiego, ponieważ
prócz twórczości ludowej ma wielkie zamiłowanie do
pszczół. E.C.
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Ponownie na szlaku wspólnej aktywności

Seniorzy ze Stowarzyszenia Gminy Kamienica,
po przerwie związanej z pandemią COVID-19 w
naszym kraju, wznowili swój rajd przez Polskę.
By uczcić 100. rocznicę urodzin Jana Pawła
II…
10 września seniorzy odwiedzili urokliwy zakątek Gorców „Papieżówkę” (w sierpniu 1976 w tym miejscu przez
dwa tygodnie, w szałasie, mieszkał ówczesny metropolita
krakowski Karol Wojtyła). Złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod obeliskiem z pamiątkową tablicą, na której
zacytowano słowa, które Karol Wojtyła już jako papież Jan
Paweł II wygłosił w czasie jednej z pielgrzymek do Polski:
„Pilnujcie mi tych szlaków". Następnie śpiewem ulubionych
pieśni papieża Jana Pawła II Seniorzy uczcili 100. rocznicę
urodzin Wielkiego Polaka.
Współorganizatorem spotkania był leśniczy Gorczańskiego Parku Narodowego Mieczysław Gomółka, który jednocześnie przybliżył Seniorom historię związaną z pobytem
kardynała Karola Wojtyły w Gorcach.
W kontemplacji z przyrodą i jej Stwórcą
15 września to dzień wycieczki autokarowej do Krynicy
Zdroju i wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką, której trasa przebiega wzdłuż stoku góry, położonego
w otoczeniu niepowtarzalnych krajobrazów i soczystej beskidzkiej przyrody. Seniorzy podziwiali również panoramę okolic z wieży widokowej, wznoszącej się w koronach
drzew, powstałej na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny
Arena (896 m n.p.m.). Zwiedzili też Muszyńskie Ogrody
Biblijne, które są miejscem szczególnego spotkania Boga z
człowiekiem i człowieka z Bogiem w Jego Słowie, obrazach
biblijnych i biblijnej roślinności.
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Na górskiej ścieżce i wodnym szlaku
22 września seniorzy udali się na zwiedzanie Pienin.
Przeszli wybrane trasy na pienińskim szlaku (Palenica, Jaworki). Jedną z zaplanowanych atrakcji tego wyjazdu był
również spływ przełomem Dunajca.
Wyjazdy dofinansowano w ramach zadania „Aktywizacja Seniorów w Gminie Kamienica” z dotacji celowych na realizację zadań
publicznych Gminy z zakresu działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym w 2020 roku. (red)

Dla dzieci i młodzieży
Zapraszamy
dzieci
i młodzież na zorganizowane dla nich
nowe zajęcia, które
są prowadzone w placówkach
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamienicy.
W okresie wakacyjnym
d zieci i młod zież brał y
udział w zajęciach o tematyce dotyczącej ekologii,
pór roku, zdrowia, hobby,
świąt i uroczystości, zwyczajów i obrzędów. Formy
zajęć były różnorodne: plastyczne, techniczne, sportowe, gry i zabawy.
Nasza instytucja podejmuje kontynuację prowad zenia zajęć zorga nizowa nych z z achowa n ie m
środków bezpieczeństwa
związanego z obecną sytuacją epidemiczną (m.in.
liczba uczestników na zajęciach jest ograniczona) . Zapraszamy! (red)
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Potrawy regionalne online
28 września br. w Hotelu Górski Raj
w Porębie Wielkiej miało miejsce uroczyste podsumowanie I Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych pn.
„Przysmaki Kół Gospodyń Wiejskich”,
przeprowadzonego online. Laureatem
trzeciego miejsca zostało Koło Gospodyń Wiejskich z Zasadnego za potrawę
„czernina”.
W konkursie wzięło udział 8 Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu powiatu limanowskiego, prezentując swoje lokalne potrawy. Ocenie podlegały takie kryteria jak: prezentacja potrawy,
dobór składników, oryginalność dania oraz nawiązanie potrawy do tradycji regionu.
Laureatami tegorocznej edycji konkursu są:
• I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich ŁĘTOWE (potrawa „karpielanka”)
• II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich KONINA (potrawa „kycioki”)

•

III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich ZASADNE
(potrawa „czernina”)
Efektem konkursu było wydanie broszury pt. „Przysmaki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Limanowskiego”, zawierającej wszystkie 8 konkursowych przepisów. (red)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wsparcie doradcze dla
Organizacji Pozarządowych
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” w ramach operacji pn.
„Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze” organizuje bezpłatne doradztwo
dla Organizacji Pozarządowych mających siedzibę na obszarze działania Stowarzyszenia (Miasto
Limanowa, Gmina Limanowa, Laskowa, Słopnice,
Tymbark, Kamienica, Łukowica, Jodłownik, Do bra). Doradztwo obejmuje zakres prawny, księgowy oraz ogólny dotyczący działalności Organizacji
Pozarządowych.

Aktualnie do końca września 2020 r. trwa doradztwo do
sp. Organizacji Pozarządowych oraz doradztwo Księgowe.
Ponadto doradztwo prawne będzie świadczone do grudnia 2020 roku. Wszystkie usługi doradcze świadczone są
w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, w godzinach pracy biura. Harmonogram udzielania
porad zamieszczony jest na stronie internetowej www.
lgdlimanowa.eu
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W celu skorzystania z usługi doradczej bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem tel.
787 917 005.
Operacja pn. „Inkubator organizacji pozarządowych
– wsparcie doradcze”. Umowa o przyznanie pomocy Nr
00019-6935-UM0630036/18.
Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Celem operacji jest wzrost poziomu wiedzy związanej z aspektami księgowymi i prawnymi oraz możliwościami założenia i
prowadzenia organizacji pozarządowej na obszarze działania
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia
Limanowska”. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową. K.M.

Na szlaku poznawania kultur

W dniach 2-4 października Zespół Regionalny
„Gorce” przebywał na wycieczce w Wiedniu.
Podczas pobytu zespół zwiedził wiele zabytków Wiednia, w tym: Pałac w Schonbrun – letnią rezydencję cesarską
z okazałymi ogrodami i labiryntami; Hof burg – wiedeńską
rezydencję władców Austrii, gdzie na placu znajduje się pomnik Cesarza Franciszka II (część budynku obecnie zajmuje rezydencja kanclerza i prezydenta Austrii; Katedrę św.
Szczepana, która jest jedną z najstarszych świątyń Wiednia
i należy do największych Kościołów w Europie; Belweder –
barokowy pałac z ogrodami; budynek Opery Wiedeńskiej;
Albertina – muzeum sztuki w pałacu Habsburgów; muzeum
Historii Naturalnej w Wiedniu, w którym znajduje się 39
sal, gdzie można obejrzeć wystawy geologiczne, mineralogiczne, petrograficzne i inne; gmach Biblioteki Narodowej;
pomniki kompozytorów Johana Straussa oraz Wolfganda
Amadeusza Mozarta; Hundertwasserhaus – kolorowy budynek mieszkalny z drzewami na dachu; Winter Prater – wesołe miasteczko, w którym co odważniejsi uczestnicy zrobili
sobie przejażdżkę na mrożących krew w żyłach karuzelach.
W niedzielę udaliśmy się na historyczne wzgórze Wiednia Kahlenberg gdzie w 1683 r. rozegrała się bitwa zjednoczonych armii pod naczelnym dowództwem króla Jana III
Sobieskiego z potężną armią turecką w obronie chrześcijańskiej Europy. Na tym wzgórzu znajduje się kościół św. Józefa,
w którym zespół Gorce” uczestniczył we Mszy św., odprawianej w języku polskim. Oprawę Mszy św. uświetniło odśpiewanie pieśni „Barka” i „Czarna Madonna” w wykonaniu
naszego zespołu i kapeli. Była to wzruszająca chwila dla Polaków mieszkających w Wiedniu. Niespodziankę zrobił nam
ks. Maciej Cepielik, który przybył do kościoła, aby przywitać się z rodakami. Po Mszy św. oglądaliśmy z platformy

panoramę Wiednia. Kahlenberg jest najbardziej polskim
miejscem w Wiedniu. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy
się w Bratysławie i w krótkim spacerze mieliśmy możliwość zwiedzania zamku Bratysławskiego, Starego Miasto
i panoramy Bratysławy, po czym udaliśmy się w dalszą drogę do Kamienicy.
Przez 2 noce nocowaliśmy w Gasthofie Magister oddalonym 40 km od Wiednia, gdzie byliśmy przyjęci z wielką
gościnnością przez właścicielkę Austriaczkę Elke, dlatego
też w sobotni wieczór odbyła się tam góralska biesiada dla
szefowej tego hotelu i jej gości, w tym kilkoro Polaków. Miłym akcentem było wzruszające podziękowanie pani Elke,
która powiedziała, że takiej wspaniałej atmosfery jaką zgotował dla niej i dla jej gości zespół Gorce nie było nigdy w jej
obiekcie, chociaż bardzo często w jej hotelu nocują zorganizowane grupy. Jej radość była tak wielka, że paniom z naszego zespołu przekazała do degustacji ponad 20 letnie wino,
którym częstuje na specjalne okazje tylko wybranych gości
Wycieczka była finansowana z Budżetu Obywatelskiego
poprzez Fundację Rozwoju Sądecczyzny ze Starego Sącza
oraz ze środków Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy. M.W.
lipiec – wrzesień 2020 Gorczańskie Wieści 27

SPORT
MUKS HALNY Kamienica

Szansa dla młodych
zawodników Halnego

Wisła Kraków jest zainteresowana młodymi zawodnikami Międzyszkolnego Uczniowskiego
Klubu Sportowego HALNY Kamienica.
Obecnie w kręgu zainteresowań Wisły Kraków są bracia:
Grzesiu (rocz. 2011) i Bartek (rocz. 2009) Groń. Na testy zostali zaproszeni: Tomek Szczepaniak oraz Kacper Wąchała,
obaj to rocznik 2009 (na zdjęciu poniżej). Chłopcy przez tydzień uczestniczą w zajęciach Wisły. W Krakowie trenuje także

dwóch utalentowanych wychowanków Halnego – Mariusz Kutwa (rocz. 2004) oraz Kacper Czepielik (rocz. 2005).
To nie jedyni zawodnicy, którzy odnoszą sukcesy. W Sandecji
Nowy Sącz w pierwszym zespole trenuje i czeka na swoją szansę Sebastian Wąchała. W juniorach wybijają się Jan Chlipała,
Kacper Kołodziej, Wojtek Wąchała, Dominik Faltyn, Andrzej
Sikora, Hubert Michałczak. Obecnie z rocznikiem 2006 zaczął
trenować Kacper Zygmunt. A w Limanovii Limanowa trenują
Patryk Biedroń oraz Arek Opyd. (red)

Wyróżnienie dla Roberta Farona
Doceniając wybitne osiągnięcia sportowe, jak również wkład w rozwój
i propagowanie aktywnego trybu życia wśród dzieci i dorosłych, Zarząd
Powiatu Limanowskiego postanowił
wyróżnić Roberta Farona – sportowca i nauczyciela oraz instruktora
i trenera w narciarstwie biegowym,
przyznając mu statuetkę „Za zasługi
dla sportu”.
Gratulacje wyróżnionemu złożyli: starosta
Mieczysław Uryga oraz obecni podczas spotkania: wicestarosta Agata Zięba, członkowie zarządu – Wojciech Włodarczyk i Czesław Kawalec,
a także przewodnicząca rady Ewa Filipiak. „Cieszę
się, że Powiat Limanowski może poszczycić się wybitnymi sportowcami, jak Pan, których z całą pewnością można nazwać ambasadorami dyscyplin sportowych, które
od lat wpisują się w sportowy krajobraz regionu. Piękne
tereny Beskidu Wyspowego są idealnym miejscem do
trenowania biegów górskich i narciarstwa biegowego” –
podkreślił Mieczysław Uryga. (red)
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Szkółka zaprasza!
Zarząd Klubu UKS „Wierchy”
Zalesie zaprasza dziewczęta
i chłopców w wieku od 6 –
15 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, darmowy sprzęt sportowy, zabawę
na świeżym powietrzu zimą i latem,

Kolejny wyczyn

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 mailem: wierchyzalesie@ wp.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące
bieżącej działalności szkółki będą zamieszczane na Facebooku UKS „Wierchy” Zalesie. (red)

Z piłkarskim mistrzostwem Polski

Po zdobyciu wicemistrzostwa
Polski w biegu górskim na ultra
dystansie, 15 sierpnia Robert Faron został Mistrzem Polski Amatorów w biegu na nartorolkach.
Zawody rozegrano w Swornychgaciach
(województwo pomorskie) na dystansie 30
km techniką dowolną. Wśród mężczyzn
zwyciężył Robert Faron z Zalesia (skipol.
pl TEAM), drugi był Szymon Orłowski
z Kamiennej Góry, a trzeci Jakub Mroziński (Startski.pl, Rollspeed Team).
W biegu na dystansie 30 km stylem dowolnym
SRB 30 km FT prowadzono dwie klasyfikacje,
OPEN - czyli bez podziału na zawodników i amatorów oraz Mistrzostw Polski Amatorów, wg regulaminu Pucharu Polski Amatorów Polskiego
Związku Narciarskiego. W klasyfikacji OPEN
biegu najlepszy okazał się Robert Faron. (red)

Kolejnym sukcesem może pochwalić się
Weronika Kaim, była zawodniczka MUKS
Halny Kamienica, która zdobyła Mistrzostwo Polski z drużyną Staszkówka Jelna
w Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”.
W dniach 22-24 lipca w Siedlcach na Mazowszu odbył się Finał Centralny XX Ogólnopolskiego Turnieju
LZS „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt. Do krajowego
finału zakwalifikowało się dziewięć zespołów, spośród
których wszystkie reprezentowały inne województwo.
Turniej był przeznaczony dla zawodniczek U15 z rocznika 2005 i młodszych.
W zawodach triumfowały zawodniczki UKS 3
Staszkówka Jelna (woj. małopolskie) w składzie z Weroniką Kaim. W fazie grupowej Staszówka wygrała
z wielokrotnym mistrzem Polski Medykiem Konin
3:2 oraz z Astorią Strzelce 8:1.
W finałowej fazie turnieju zespół z Gródka nad Dunajcem
pokonał KSP Kielce 7:0 oraz
Rolnika Głogówek 6:0, a Weronika Kaim zdobyła w nim dwa
W Nowym Targu odbyły się zawody biegów
gole. (red)
górskich Turbacz Summer Trail, w których wystartowało wielu czołowych polskich biegaczy
górskich. Bardzo dobrze spisali się w nich zawodnicy z naszej gminy. Na najdłuższym dystansie 56
km najlepszy okazał się Robert Faron z Zalesia.
Natomiast na trasie 10 km Piotr Chlipała z KamieRobert Faron z Zalesia został wicemistrzem
nicy zajął wysokie 7 miejsce.
Polski w biegu górskim na ultra dystansie, który
odbył się podczas tegorocznej edycji ultrama– W pierwszym starcie w tym sezonie w Turbacz Summer
ratonu Chudy Wawrzyniec na szlakach Beskidu
Trail wybrałem najdłuższy dystans, bo nie mam jeszcze szybkości i więcej
Żywieckiego i Śląskiego.
pracuję teraz nad objętością – relacjonuje Robert Faron. – Ostatnie
zawody miałem zimą na nartach biegowych. Bieg zacząłem bardzo wol8 sierpnia w Beskidzie Żywieckim rozegrano Mistrzostwa no, paru mocnych chłopaków mi na początku trochę uciekało, a pierwszy
Polski w Biegu Górskim na Ultra Dystansie. Trasa biegu li- raz na Turbacz wbiegliśmy w czwórkę z Piotrkiem Huziorem, Dawidem
czyła 80 km i prowadziła z Rajczy, przez Rachowiec, Wiel- Atanasowem i Kacprem Kościelniakiem. Tam jeszcze mieliśmy wymiaką Raczę, Przegibek, Wielką Rycerzową, Oszust, Przełęcz nę uprzejmości przy bufecie, każdy chciał ustąpić kolejki pozostałym –
Glinka, Krawców Wierch do Trzech Kopców, dalej żółtym wspominał ze śmiechem. – Na zbiegu z Gorca jeszcze byłem trzeszlakiem przez Halę Lipowską, Zapolankę do Ujsół. W ka- ci. Organizatorzy nie zdążyli dla naszej prowadzącej trójki z punktem
tegorii mężczyzn zwyciężył Kamil Leśniak reprezentujący w Rzekach (później się dowiedzieliśmy, że przez korki spowodowane wyklub Salco Garmin Team. Srebrny medal zdobył Robert Fa- padkiem na zakopiance). W drodze na Turbacz przez Kudłoń ratowała
ron (Salco Garmin Team), a brązowy Rafał Kot (Muar Run- mnie woda ze strumyków. Z pomocą kijków zaatakowałem i wyrobiłem
ning Team). (red)
przewagę, którą już utrzymałem do końca. (red)

Zwycięstwo
w Turbacz Summer Trail

Srebrny medal
mistrzostw Polski
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Zawody nartorolkowe

5 września w Zalesiu odbyły się zawody biegowe AKTYWNA MOGIELICA NA NARTOROLKACH
o puchar Starosty Limanowskiego – Grand Prix
Amatorów. W kategorii OPEN wśród mężczyzn
zwyciężył Robert Faron z Zalesia (skipol.pl
TEAM).
Zawodnicy mieli do pokonania prawie 4 kilometrową trasę z przewyższeniem wynoszącym około 260 metrów. Dorośli biegacze mogli sprawdzić się w formule MIX (3,7km
FT + 3,7km CT ) – drugi bieg odbył się metodą Gundersena – zawodnicy startowali w kolejności miejsc zajętych w
pierwszym biegu i z takimi też stratami czasowymi (tzw.
bieg pościgowy). Natomiast najmłodsi adepci nartorolek
rywalizowali na dystansach od 3700 do 300 metrów.
Klasyfikacja OPEN: kobiety – Jadwiga Grynkiewicz (MT
Sport), mężczyźni – Robert Faron (skipol.pl TEAM).
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych: K2 –
Ewa Jabłońska (domki-krynica.eu); K4 – Jadwiga Grynkiewicz (MT – Sport); M1 – Damian Nowak (KS Jedność
Nowy Sącz); M2 – Rafał Potrząsaj (SKI TEAM Podhale);
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M3 – Robert Faron (skipol.pl TEAM); M4 – Stanisław Gąsienica (Gąsienica Sport); M5 – Edward Mucha (Skiaderol
Team); M6 – Piotr Faron (UKS Wierchy Zalesie).
Zwycięzcy biegów dzieci i młodzieży: 3700 metrów –
rocznik 2003/2004: Wioleta Opyd 9LKS Witów Ski Mszana Górna) i Kamil Dudzik (LKS Markam Wiśniowa). Rocznik 2005/2006: Gabriela Gdula (LKS Markam Wiśniowa) i
Jakub Florek (UKS Wierchy Zalesie). 2000 metrów – rocznik 2007/2008: Jolanta Wierzycka – (UKS Wierchy Zalesie)
i Patryk Wydra (UKS SMS Zakopane). Rocznik 2009/2010:
Wiktoria Franczyk i Dawid Opoka (oboje UKS Wierchy
Zalesie). 300 metrów – rocznik 2011 i młodsi: Celina Biedoń i Karol Franczyk (oboje – UKS Wierchy Zalesie).
O zaplecze kulinarne zawodów zadbały panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotowały
wyśmienite ciasta oraz inne kulinarne przysmaki. Za pomiar czasu i biuro zawodów odpowiadała firma pifsport.pl.
Organizatorami zawodów byli: Powiat Limanowski, UKS
Wierchy Zalesie, Beskidzko-Gorczańskie Stowarzyszenie
Narciarskie w Limanowej. (red)
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Zespół GORCE w Wiedniu – FOtorelacja

Widok na Stare Miasto

Muzeum Historii Naturalnej

Pałac Schönbrunn - dawna letnia rezydencja cesarzowej Elżbiety Bawarskiej (Sissi)

Przed pomnikiem cesarzowej
Marii Teresy

Katedra św. Szczepana

