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Rok 2020 był dla nas wszystkich rokiem odmiennym. 
Nikt nie spodziewał się, że już na początku roku po infor-
macjach o pojawieniu się zaraźliwego wirusa z Wuhan 
w Chinach rozprzestrzeni się on szybko na cały świat. I tak 
się stało. Bardzo szybko dotarł on również do Polski i mu-
sieliśmy dostosować nasze życie do wprowadzanych ob-
ostrzeń, dostosowywać nasze jednostki, szczególnie szkoły 
do pracy zdalnej. Trudno powiedzieć, jak długo to potrwa, 
ale żyjemy nadzieją, że po zrealizowaniu programu szcze-
pień wrócimy do normalności. 

 Samorząd Gminy pomimo trwającej pandemii realizował 
swoje przedsięwzięcia, a Urząd Gminy wykonywał swoje zada-
nia. Największą inwestycją zrealizowaną i zakończoną w ubie-
głym roku była budowa hali sportowej w Kamienicy. To zadanie 
rozpoczęto pod koniec 2018 roku. Budowa trwała ponad 2 lata. 
Koszt inwestycji przekroczył 8 mln zł, a  gmina uzyskała 4 mln 
zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Wybudowana hala 
spełnia standardy międzynarodowych federacji sportowych do 
rozgrywania piłki siatkowej i koszykowej. Obiekt wyróżnia się 
od innych podobnych hal tym, że konstrukcja hali uwzględnia 
zarówno trybuny wewnętrzne i zadaszone trybuny zewnętrzne 
po 350 miejsc siedzących. W trakcie budowy dokonano kilku 
pozytywnych zmian. Obniżono tzw. „wieżę transmisyjną” do 
płaszczyzny dachu i wygospodarowano dodatkowe pomiesz-
czenie. Zamontowano instalacją fotowoltaiczną o mocy 40 kW, 
dzięki temu koszty bieżące ulegną znacznemu ograniczeniu. 
Hala sportowa ma położoną wykładzinę sportową Gerflor, któ-
ra jest jedną z najnowocześniejszych nawierzchni sportowych, 
spełniającą wszystkie normy i wymogi w tym zakresie. Obec-
nie obiekt jest na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
co może potrwać do 2-3 miesięcy.

Drugą ważną inwestycją zrealizowaną w ubiegłym roku była 
budowa wielofunkcyjnych ścieżek do turystyki rowerowej i pie-
szej od centrum Kamienicy brzegiem rzeki do Kramarzówki 
i dalej wzdłuż drogi wojewódzkiej do Szczawy – osiedle Bu-
landy, Kuźle – Wiatry, Zamoście i Wyrębiska i dalej w stronę 
Słopnic i Limanowej. Od centrum Kamienicy ścieżka prowadzi 
istniejąca drogą do Kleniny, Bukowiny i dalej do Ochotnicy, 
a w Tylmanowej łączy się z trasą Velo-Dunajec. Po wykona-
niu tej ścieżki było wiele pozytywnych opinii o tej inwestycji, 
jednak odcinek nad brzegiem rzeki wymagał położenia na-
wierzchni asfaltowej, na którą na początku nie było zgody ze 
strony PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie. Po interwencji 
i złożonej petycji przez kilkuset mieszkańców Gminy Kamieni-
ca i interwencji samorządu Gminy uzyskaliśmy zgodę na po-
łożenie utwardzonej nawierzchni asfaltowej. Wprowadzane są 
zmiany do projektu budowlanego i mamy nadzieję, że w tym 
roku znajdą się środki finansowe na wykonanie nawierzchni as-
faltowej na tym odcinku ścieżki. W 2020 roku wykonano jesz-
cze wiele mniejszych zadań inwestycyjnych. Dokończono mo-
dernizację placu rynku w Kamienicy. Wykonano parking przy 
Szkole Podstawowej w Zasadnem, parking przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Kamienicy, parking za starą szkołą w centrum 
Kamienicy. Wspólnie z powiatem limanowskim pod koniec 
roku wykonano nową zatokę autobusową przy SP w Zbludzy. 
Z innych inwestycji wykonano termomodernizację budynku 
remizy OSP w Kamienicy, wybudowano nową kotłownię ole-
jową w budynku remizy OSP w Szczawie, kotłownię gazową 
w budynku „Lecznicy” w Kamienicy. Bardzo ważną inwestycją 
realizowaną w 2020 roku na terenie naszej gminy była mo-
dernizacja drogi wojewódzkiej DW968. Samorząd Gminy do-
finansował tę inwestycję w wysokości blisko 1 mln zł. Oprócz 

nowej nawierzchni drogi powstało wiele zatok autobusowych, 
bezpiecznych przejść dla pieszych,  nowoczesnych doświetleń. 
W ramach zadania przebudowano parking przy SP 1 w Kamie-
nicy. Zarówno rynek w Kamienicy po wykonaniu modernizacji 
placu jak również wiele skrzyżowań w centrum Szczawy jak np.  
skrzyżowanie z drogą Kuźle – Wąchały w Szczawie zmieniło 
się nie do poznania, a przede wszystkim poprawiło się bezpie-
czeństwo na tej drodze. 

Podsumowując 2020 r. trzeba obiektywnie stwierdzić, że po-
mimo trwającej pandemii i wielu ograniczeń, a także zmniej-
szonych wpływów podatkowych samorząd Gminy zrealizował 
większość zaplanowanych inwestycji. Dużą pomoc gminy zy-
skały dzięki wprowadzanym przez rząd polski tzw. tarczom 
antykryzysowym. Liczymy na kolejne wsparcia. Uruchamiana 
jest obecnie pomoc dla gmin górskich. Pozytywną informacją 
jest to, że nasza gmina uzyskała dofinansowanie do rozbudo-
wy wodociągu gminnego w kierunku Zbludzy i na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Zalesiu z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20. Największym wyzwa-
niem, jakie czeka obecnie gminę na najbliższe lata, jest roz-
budowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy. Gmina od ponad 
roku boryka się z problemem niewydolności tej oczyszczalni. 
Zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej przed-
miotowej rozbudowy i liczymy na uzyskanie dofinansowania 
z dostępnych programów. Założeniem jest, aby rozbudowana 
oczyszczalnia przyjmowała nieczystości również ze Szczawy. 
W planach na 2021 r. jest również modernizacja drogi Kuźle – 
Wąchały w Szczawie, która uzyskała dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Jak co roku planowane są remonty 
kolejnych odcinków dróg gminnych i osiedlowych we wszyst-
kich sołectwach, a także wiele mniejszych remontów w bu-
dynkach komunalnych. 

Władysław Sadowski 
Wójt Gminy Kamienica 
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Z sesji Rady Gminy. Radni podjęli uchwałę budżetową

21 grudnia br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy miała miej-
sce XV Sesja Rady Gminy Kamienica. Główny punkt porządku obrad sta-
nowiła uchwała budżetowa na rok 2021. 

Skarbnik gminy przed głosowaniem uchwały przedstawiła główne założe-
nia budżetu, z których możemy dowiedzieć się między innymi, że dochody 
budżetu ustala się na poziomie 44 748 978,00 zł, wydatki – 44 327 437,00 
zł. Oznacza to nadwyżkę budżetową w kwocie 421 541,00 zł., która ma zo-
stać przeznaczona na wykazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów za-
ciągniętych w latach poprzednich. Zmniejszeniu ulegnie również zadłużenie 
gminy, które na koniec 2021 r. ma wynieść 3 500 000,00 zł przy obecnym 
poziomie 4 900 000,00 zł. Samorząd gminy nie planuje w przyszłym roku 
zaciągania kredytów. Na inwestycje zamierza przeznaczyć 4 654 730,00 zł.

Po uzyskanej od wójta gminy informacji, że zaproponowany budżet na rok 
2021 uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krako-
wie i  zapewnieniu, że zaproponowany budżet jest stabilny i dostosowany do 
możliwości gminy radni jednomyślnie poparli zaproponowany projekt przy-
szłorocznego budżetu.

W obradach uczestniczyła również Wicestarosta Powiatu Limanowskiego 
– Agata Zięba, która podziękowała wójtowi i radzie za bardzo dobrą współ-
pracę z powiatem. Przedstawiła stan realizowanych – w ramach wzajemnej 
współpracy – w minionym roku inwestycji i zapoznała zebranych z planami 
kolejnych wspólnych przedsięwzięć. Złożyła samorządowcom życzenia świą-
teczno-noworoczne, przekazując także życzenia od starosty, zarządu oraz Prze-
wodniczącej Rady Powiatu Limanowskiego. Z kolei Wójt wraz z Przewodni-
czącym Rady Gminy Kamienica wręczyli pani Agacie symboliczny świąteczny 
stroik wraz z życzeniami dla niej oraz całej Rady Powiatu Limanowskiego. (red)
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamie-
nicy informuje, że wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego (500+) na nowy 
okres zasiłkowy 2021/2022 można składać elek-
tronicznie od 1 lutego 2021 r. – za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej, Platformy Usługowo-
-Informacyjnej Emp@tia (https://empatia.mpips.
gov.pl/) oraz Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS. 

Natomiast wnioski składane w  sposób tradycyjny 
(w formie papierowej), będą przyjmowane od 1 kwietnia 
2021 r., w siedzibie Ośrodka.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wycho-
wawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 
2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwiet-
nia 2021 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. 
będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zo-
stanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. 
Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie zło-
ży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świad-
czenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca 
złożenia wniosku.

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. program Rodzi-
na 500 plus obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia 
bez względu na dochód rodziny. Prawo do świadczenia 
wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia 
alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku 
wniosków składanych przez rodziców samotnie wycho-
wujących dziecko.

Ponadto informujemy, że przyznanie świadczenia wy-
chowawczego nie wymaga wydawania i doręczania de-
cyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadcze-
nie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację 
o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku ad-
resu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł 
odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie 
miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świad-
czenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania 
świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego 
prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie po-
branego świadczenia wychowawczego, będą następowały 
w formie decyzji administracyjnej. (A.Z.) 

Informujemy, że od stycznia 2021 roku w każdy wto-
rek w godzinach od 10:00 do 12:00 w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy odbywają się dyżury przed-
stawiciela fundacji EkoMonterzy, który udziela 
kompleksowego wsparcia w uzyskaniu dotacji w ra-
mach Programu Czyste Powietrze. 

Wsparcie finansowe można dostać na:
•	 wymianę pieca,
•	 instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej 

wody użytkowej ( w tym kolektorów słonecznych),
•	 wentylację mechaniczną,
•	 mikroinstalację fotowoltaiczną,
•	 ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi.
Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem doradztwa tech-

nicznego oraz wsparcia w uzyskaniu dotacji mogą umawiać 
się na spotkanie z przedstawicielem Fundacji dzwoniąc do 
Urzędu Gminy pod nr 18 33 23 025 wew. 36. 

W ramach działania Punktu Obsługi Programu Czy-
ste Powietrze oprócz wspomnianych dyżurów pracownicy 
fundacji będą udzielać informacji w dni robocze w godzi-
nach 9:00 - 16:00 pod nr telefonu 729 876 173 oraz adre-
sem mailowym: czystepowietrze@ekomonterzy.pl (U.G.) 

Firma SUEZ odbierająca odpady z terenu Gmi-
ny Kamienica przygotowała dla mieszkańców 
nowe ulotki dotyczące segregacji śmieci.  

Zachęcamy do zapoznania się i stosowania zasad w prak-
tyce. Przypominamy również, że odpady, których nie wrzu-
camy do worków, szczególnie drobne odpady poremontowe 
oraz wielkogabarytowe można dostarczyć nieodpłatnie na 
PSZOK zlokalizowany przy Oczyszczalni Ścieków w Szcza-
wie. Z uwagi na duże zainteresowanie, prosimy o wcześniej-
szy kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy pod nr 18 33 23 
025 wew. 36, celem potwierdzenia dostępności kontenerów. 
PSZOK nie przyjmuje odpadów budowlanych powstałych 
przy budowie nowych domów – te należy zagospodarować 
we własnym zakresie.   

Z uwagi na liczne skargi pracowników firmy odbierającej 
odpady oraz w trosce o estetyczny wygląd naszych miejsco-
wości prosimy o wynoszenie worków ze śmieciami maksy-
malnie jeden dzień przed planowanym odbiorem odpadów i 
tylko w kolorze, jaki w danym dniu ma być odbierany. Obec-
nie odpady składowane są często cały miesiąc, co powoduje 
niszczenie worków przez zwierzęta i niekorzystne warunki 
atmosferyczne. W przypadku dalszego nieprzestrzegania Re-
gulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy 
Kamienica planowane są wybiórcze kontrole.

Urząd Gminy przypomina również, że w tym roku odpa-
dy wielkogabarytowe odbierane będą 3 razy w roku zgodnie 
z harmonogramem. Istotna zmiana dotyczy miejsc odbioru 
odpadów – nie będą to pobocza dróg publicznych a jedynie 
określone punkty na terenie gminy wskazane przez sołtysów. 

(J.P.) 

segregacja i wywóz 
odpadów

punkt  Obsługi programu 
czyste powietrze

nowy okres 
świadczeniowy 
w programie 
rodzina 500+



Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2021 r.
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z działalności zGK

W  tym roku rolnicy również 
mogą skorzystać ze zwrotu 
podatku akcyzowego za pa-
liwo rolnicze. Muszą jednak 
spełnić określone warunki. 

Każdy rolnik, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej na-
pędowy używany do produkcji rol-
nej powinien zbierać faktury VAT 
i w terminach:

- od 1 lutego 2021 r. do 1 mar-
ca 2021 r. należy złożyć odpowied-
ni wniosek do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, w zależności od 
miejsca położenia gruntów rolnych 

wraz z fakturami VAT (lub ich kopia-
mi) stanowiącymi dowód zakupu ole-
ju napędowego w okresie od 1 sierp-
nia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

- od 2 sierpnia 2021 r. do 31 
sierpnia 2021 r. należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, w zależności 
od miejsca położenia gruntów rol-
nych wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód za-
kupu oleju napędowego w  okresie 
od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 
r. w  ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2021 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego 
w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rol-
nych oraz 30,00 zł * średnia roczna 
liczba dużych jednostek przelicze-
niowych bydła. Pieniądze wypłaca-
ne będą w terminach: 
•	 1 -  30 kwietn ia 2021 r.  

w  przypadku złożenia wnio-
sku w pierwszym terminie

•	 1 - 29 października 2021 r. 
w  przypadku złożenia wnio-
sku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub 
miasta, albo przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku. (G.Ś.)

Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Kamienicy realizuje na 

co dzień zadania związane 
przede wszystkim z  eks-
ploatacją sieci wodocią-
gowej oraz kanalizacyjnej. 
Rok 2020 upłynął m.in. 
na działaniach zmierzają-
cych do poprawy ich stanu 

oraz oczyszczalni ścieków. 
Chcemy usprawnić funkcjo-

nowanie urządzeń do czasu 
budowy nowego obiektu. Podpi-

sal iśmy umowę na wykonanie projektu zakła-
dającego powstanie jednej oczyszczalni mającej 
zabezpieczyć potrzeby wszystkich mieszkańców – 
w tym również Szczawy. Koncepcja rozbudowy ma 
zapewnić ekologiczne, ukierunkowane na oszczęd-
ność energii elektrycznej oczyszczanie ścieków - 
zgodnie z najnowszymi dyrektywami UE, co pozwoli 
starać się gminie o dofinansowanie, a mieszkań-
com odetchnąć nareszcie z ulgą. 
 

Kolejnym podjętym krokiem jest rozpoczęcie prac nad 
poprawą stanu sieci kanalizacyjnej. Na terenie gminy jest 
mnóstwo studzienek kanalizacyjnych, które są uszkodzo-
ne, połamane, zasypane bądź zaniżone, a co za tym idzie – 
nieszczelne. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że woda 
przedostająca się do sieci zwiększa dobowy napływ do 
oczyszczalni, często niesie ze sobą żwir, kamienie, co pro-
wadzi do awarii maszyn oraz sieci. W wielu miejscach do-
konaliśmy już inspekcji i  naprawy studzienek. Prosimy 
o kontakt z ZGK w sprawie zgłaszania zasypania, uszko-
dzenia lub nieszczelności sieci, co pozwoli nam reagować 
na czas i być może uniknąć sytuacji, w których wskutek 
zapchania kanału ścieki będą wylewać na zewnątrz. Od-
prowadzanie wód opadowych z gospodarstw do kanalizacji 
również jest niedopuszczalne i niesie za sobą konsekwen-
cje, z których na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Dzię-
ki zadymiarce kanałowej oraz inspekcji kamerą jesteśmy 
w stanie wyłapywać nielegalne przyłącza, byłoby jednak 

najlepiej, gdyby mieszkańcy sami je usunęli, mając na uwa-
dze, że sprawna sieć jest priorytetem dla nas wszystkich 
jako wspólnoty.

Proces oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Kamie-
nicy podzielony jest na kilka etapów. Najpierw ścieki są 
oczyszczane mechanicznie (z odpadów „grubych”), by po-
tem były poddane oczyszczaniu biologicznemu – proces 
ten odbywa się w dwóch reaktorach z osadem czynnym, 
który jest żywą zawiesiną bakterii rozkładającą ściek przy 
udziale tlenu. Co może zaburzyć etap oczyszczania me-
chanicznego? Za ten etap odpowiadają specjalne kraty oraz 
sprzęt zwany sito piaskownikiem, który oddziela piasek, 
tłuszcze oraz grubsze odpady. Traktując kanalizację jak 
śmietnik, niestety często doprowadzamy do awarii. Chęt-
nie przez nas używane mokre chusteczki nie rozpuszczają 
się w wodzie jak papier toaletowy, splątując się w sznury, 
które każdego dnia operatorzy muszą usuwać z ślimaków 
i pomp. Również pampersy, tampony, podpaski, produkty 
spożywcze i przeróżne inne rzeczy docierając do oczysz-
czalni utrudniają jej funkcjonowanie. 

Niebawem nadejdzie wiosna, wielu z nas będzie utwar-
dzać drogi dojazdowe do domów. Zwróćmy uwagę, czy 
w jej obrębie nie ma hydrantu, sieci wodociągowej lub ka-
nalizacyjnej. W przypadku hydrantu – w jego pobliżu po-
winna znajdować się żeliwna pokrywa, a pod nią zawór, 
który w razie pożaru Straż Pożarna wykorzystuje jako do-
stęp do wody. Pod wspomnianymi pokrywami są również 
zasuwy, którymi pracownicy zamykają niewielkie odcinki 
sieci wodociągowej, by precyzyjniej lokalizować awarie. Je-
śli na drodze, którą chcemy utwardzić lub podnieść, znaj-
dują się wymienione elementy – należy skontaktować się 
z ZGK – przyjedziemy, podniesiemy, by w razie koniecz-
ności nie szukać ich wykrywaczem metalu pod utwardzo-
ną już warstwą tłucznia i zarazem nie niszczyć wykonanej 
już nawierzchni.

Prosimy o współpracę w poruszonych kwestiach dla do-
bra wszystkich mieszkańców gminy.

Justyna Palkij – kierownik ZGK
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Definicja 
szczęścia
wywiad z  ks. misjonarzem pawłem Jakóbem
Urodził się 1 listopada 1986 roku w limanowej. Jego 
dom rodzinny znajduje się w kamienicy. mama te-
resa jest rodowitą kamieniczanką, a tata Franciszek 
pochodzi z Łącka. ma dwie siostry – Bożenę i pa-
trycję oraz jednego brata piotra. kocha swoją małą 
ojczyznę. Gdy ją opuszcza (wyruszając w polskę lub 
za granicę), to na pytanie, skąd pochodzi, zawsze 
odpowiada: Pochodzę z bardzo malowniczego oraz 
górskiego regionu Polski, a dokładniej spod samiuś-
kich Gorców. W tej gorczańskiej dolinie znajduje się 
przepiękna miejscowość, która w swoim herbie posiada Janosika. A więc co za tym 
idzie, ludzie zamieszkujący Kamienicę, to górale – bardzo życzliwi, twardzi, mocni, 
uparci, niczego się nie bojący, jedynie naszego Niebieskiego Ojca.

Jak była Księdza droga do kapłaństwa i gdzie Ksiądz 
został posłany po święceniach?
– Po ukończonym Gimnazjum im. Stefana Wyszyń-
skiego w Kamienicy swoje kroki skierowałem do Pie-
kar koło Krakowa, gdzie znajduje się Liceum Ogólno-
kształcące prowadzone przez Zgromadzenie Księży 
Misjonarzy – Prowincja Polska. Właśnie tam po raz 
pierwszy spotkałem się z misjonarzami, ich chary-
zmatem i posługą wśród młodzieży. Po maturze swo-
je kroki skierowałem w progi Wyższego Seminarium 
Duchownego na Stradomiu w Krakowie, gdzie znaj-
duje się Dom Prowincjalny Księży Misjonarzy wraz 
z siedzibą zarządu tego zgromadzenia w Polsce. Na-
tomiast po święceniach kapłańskich (25 maja 2013) 
przełożeni pod natchnieniem Ducha Świętego zde-
cydowali, że swoją posługę jako młody kapłan roz-
pocznę w Parafii Świętej Rodziny w Tarnowie. Parafii 
bardzo pięknie usytuowanej, ponieważ znajdującej 
się nieopodal dworca kolejowego w Tarnowie. Pa-
rafii, która jest bogata w wielu życzliwych i dobrych 
ludzi. Parafii z Matką Bożą Ostrobramską przy obej-
ściu kościoła. 

Dlaczego wybrał Ksiądz Zgromadzenie Księży Mi-
sjonarzy?
– Kapłani uczący nas religii w Piekarach potrafili bar-
dzo skutecznie przybliżać nam, młodym ludziom, 
sylwetkę świętego Wincentego a Paulo (założyciela 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy) jako energicznego 
i pełnego pasji kapłana, posługującego wśród ubo-
gich. Dodatkowo Ci właśnie księża uczyli nas, jakie 
pasje w sobie rozwijać, by być w życiu szczęśliwym 
i do tego szczęścia innych zachęcać, prowadzić. 

Tylko i wyłącznie przez przykład życia, zaangażowa-
nie, posługę i pracę właśnie tych kapłanów, misjona-
rzy świętego Wincentego a Paulo, których Bóg po-
stawił na mojej drodze życia w liceum w Piekarach, 
zdecydowałem o wstąpieniu do tego zgromadzenia.

Jak wyglądało Księdza przygotowanie do posługi na 
misjach?
– Najpierw były dwie bardzo ważne rozmowy z Wizy-
tatorem Księdzem Kryspinem Banko, czyli głównym 
przełożonym Zgromadzenia Misji w Polsce. Kiedy 
otrzymałem zgodę na wyjazd na misje, a dokładnie 
do Beninu, kraju, którego tak naprawdę nie znałem, 
no jedynie z ust naszego Prowincjała, w październi-
ku rozpoczął się półroczny kurs języka francuskiego 
w  Vichy (Francja). Czas nauki był bardzo efektywny 
i intensywny, ale dający dobre owoce. Natychmiast 
po tym kursie udałem się do Szwajcarii, do miejsco-
wości Vissoie w kantonie Valais, aby podjąć pierw-
szy trud rozmowy w języku francuskim, właśnie tam 
na zastępstwie naszego rodaka, księdza Bolesława 
Bieńka. Po trzech tygodniach, spędzonych w Polsce 
w oczekiwaniu na wizę, 17 lipca 2018 roku z lotniska 
w Krakowie - po raz pierwszy - wyleciałem do Afryki, 
aby podjąć posługę misyjną. 

Jakie było pierwsze wrażenie po przyjeździe do Afry-
ki? 
– Moje pierwsze odczucie zamknęło się w słowach: 
Jak tu ciepło! Rzeczywiście ciepło w tym kraju nie 
oszczędza, jest spore, bo w miesiącach najbardziej 
upalnych temperatura sięga 40, a  nawet i  więcej 
stopni Celsjusza. Ogromne wrażenie wywarły na 
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mnie również warunki i  funkcjo-
nowanie tamtejszych ludzi. Nie-
którzy nic naprawdę nic nie mają 
- żadnego dorobku materialnego, 
ale potrafią się wszystkim dzielić 
z innymi i są bardzo życzliwi. Naj-
bardziej to widzę podczas posił-
ku i przygotowanej gościnie, gdy 
przybywam do wspólnoty chrze-
ścijan, aby szafować sakramenty 
i odprawiać Msze Świętą.
 
A  dokładnie do jakiego miejsca 
Ksiądz został posłany i ilu katoli-
ków liczy misja?
– Na prośbę księdza Wizytato-
ra zostałem posłany jako trzeci 
ksiądz do pomocy na placówkę 
w północno - wschodnim Beninie, 
dokładnie to do Biro, gdzie znaj-
duje się misja Prowincji Polskiej 
Księży Misjonarzy. Tam potrzeb-
ny był trzeci kapłan do pomocy 
w  nowo utworzonej Parafii pw. 
Świętego Jana Chrzciciela. Misja 
w Biro liczy 15 mniejszych wspól-
not chrześcijańskich wraz z cen-
trum, czyli Parafią Świętego Jana 
Chrzciciela, co daje 16 placówek 
misyjnych. Nie jestem w  stanie 
powiedzieć, ilu ludzi liczy misja, 
ponieważ cały czas jest to teren 
pierwszej ewangelizacji, nato -
miast wiem o  tym, że w księdze 
parafialnej chrztów zapisanych 
jest ponad 1000 osób. Teren misji 
położony jest na obszarze 35 kilo-
metrów. Zamieszkują go w więk-
szości muzułmanie (około 80 %), 
a chrześcijan jest około 20 %.

Od czego się zaczęła posługa na 
afrykańskiej ziemi i  jak tam zo-
stał Ksiądz przyjęty?

– Moja misyjna posługa to bardzo 
pokorne wchodzenie w codzien-
ność i obowiązki. Żeby można było 
posługiwać pośród ludności Bari-
ba, trzeba się nauczyć ich języka. 
Pierwsze moje miesiące pobytu 
w  Afryce właśnie ukierunkowa-
ne były na naukę języka batonuu. 
Dodatkową motywacją do zgłębia-
nia jego tajników był m.in. fakt, że 
przez moich przyszłych parafian 
zostałem przyjęty bardzo życzli-
wie i ciepło. Ze wzruszeniem się-
gam pamięcią do wspomnień, gdy 
przedstawiciele wspólnot poko-
nywali pieszo kilkanaście kilome-
trów, aby przywitać się z nowym 
kapłanem.

Jak wygląda przeciętny dzień ży-
cia Księdza na misji w Biro?
– Jestem człowiekiem, który nie 
lubi nic nie robić. Nawet moi ro-
dzice, gdy tylko przyjadę do domu, 
nieustannie powtarzają: „Odpocz-
nij, odpocznij!” Jednak ja tak nie 
mogę. Dlatego sądzę, że każdy 
misjonarz „Ad Gentes” (posługu-
jący na terenie pierwszej ewan-
gelizacji) nie może wysiedzieć 
w  jednym miejscu ani nic nie ro-
bić. Przeciętny dzień życia na mi-
sji rozpoczyna się od wczesnego 
wstawania, toalety porannej, mo-
dlitwy i Mszy Świętej w  jednej ze 
wspólnot albo w Biro. Następnie 
jemy wszyscy śniadanie, a potem 
albo wykłady z  kandydatami do 
kapłaństwa, praca w  internacie, 
doglądanie budowy szkoły, praca 
w przyszkolnym ogrodzie, spotka-
nia na biskupstwie czy wyjazd do 
miasta. W południe czekają na nas 
wspólne modlitwy oraz obiad. Po 

obiedzie przychodzi czas na krótki 
odpoczynek. Natomiast po połu-
dniu - praca w bibliotece, w warsz-
tacie przy majsterkowaniu bądź 
przygotowywanie katechezy. Wie-
czorem znów wspólne modlitwy 
oraz kolacja. Po kolacji wspólno-
towa rekreacja. I  tak w  wielkim 
skrócie wygląda nasz zwyczajny 
dzień. Jednak na misji, chociaż 
dzień i noc zawsze mają tam po 
12 godzin to każdy dzień jest tro-
chę inny, zwłaszcza w sobotę i nie-
dzielę, kiedy oddajemy się pracy 
duszpasterskiej. 

Jakie największe trudności napo-
tyka Ksiądz w posłudze misyjnej? 
– Myślę, że największą trudno-
ścią, jaką napotykam, to barie-
ra językowa. Z  językiem francu-
skim nie mam problemu. Jednak 
mówić w  języku batonuu (lokal-
nym)… Dlatego, jeśli ten język 
udałoby mi się opanować, choć-
by w   podstawowym stopniu, to 
myślę, że mój trud pełnienia tam 
posługi misyjnej byłby dużo mniej-
szy. Ogólnie w całym Beninie lu-
dzie mówią w 64 językach. Na 11 
milionów mieszkańców to bardzo 
duża liczba. Językiem urzędowym 
jest język francuski. W większych 
instytucjach i urzędach w tym wła-
śnie języku można się porozumieć 
i załatwić potrzebne sprawy. Jed-
nak w wioskach, tam gdzie na co 
dzień pracujemy i posługujemy sa-
kramentalnie, trzeba się porozu-
mieć w  języku batonuu. A  jest to 
język bardzo trudny do opanowa-
nia przez Europejczyka.

Czym zajmują się i  jak żyją 
mieszkańcy Biro i  okolicznych 
miejscowości?
– Żyją bardzo skromnie. Widać to 
bardzo prosto po domach, w któ-
rych mieszkają oraz warunkach, 
jakie mają. Najczęściej ludzie zaj-
mują się pracą na roli – uprawia-
ją kukurydzę, soję oraz baweł-
nę. Gdy ziemia dobrze obrodzi, 
są w stanie z dobrych i obfitych 
zbiorów utrzymać się przez cały 
rok. Jednak sytuacja na co dzień 
nie jest aż tak bardzo kolorowa. 

Jakie są ulubione przysmaki Księ-
dza na misji, a jakie Beninczyków?
– Ulubionym moim przysmakiem 
na misji jest „iniam”, czyli bulwa, 
która z wyglądu przypomina bu-
raka, a w smaku ziemniaka. Taki 

Formacja dzieci z Madebu
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„iniam” ugotowany i pokrojony na 
mniejsze części z sosem pomido-
rowym i  kawałkiem mięsa bądź 
ryby, to bardzo kaloryczny przy-
smak. Natomiast dla Beninczyków 
największym przysmakiem jest „la 
pate d’hier”, czyli taka papka przy-
rządzona na bazie kukurydzy, któ-
ra zostaje z  poprzedniego dnia. 
Takim przysmakiem mogą zajadać 
się codziennie. Na misji obowiązu-
je zasada, że my, wszyscy misjona-
rze, jemy to co tubylcy i napraw-
dę mi osobiście większość potraw 
bardzo smakuje.

Jakiego wsparcia od swoich Roda-
ków oczekuje misjonarz pracują-
cy w takim kraju jak Benin?
– Przede wszystkim oczekuję 
wsparcia duchowego, czyli nie-
ustannej modlitwy w intencji mi-
sjonarza. Jestem niesamowicie 
wdzięczny Bogu, gdyż w  intencji 
mojej posługi modlą się 3 Marga-
retki, czyli 21 osób rozsianych po 
całym świecie. Im również jestem 
bardzo wdzięczny, ponieważ moc 
tej modlitwy czuję każdego dnia, 
siadając na motor czy do samo-
chodu, aby pełnić posługę. Mama 
wspominała, że czwarta Mar-
garetka też się już szykuje. 
Nie ma nic piękniejszego 
niż modlitwa w  intencji 
danego kapłana oraz 
jego codziennej posługi. 
Nie ukrywam, że mile 
widziana jest też posłu-
ga finansowa, bo dzię-
ki niej jesteśmy w stanie 
realizować różnego rodzaju 
projekty, między innymi budowę 
katolickiej szkoły w Biro, za która 
jestem odpowiedzialny. Myślę, że 
każdy kto chciałby wesprzeć dzie-
ła misyjne, może zwrócić się po 
niezbędne informacje na mój mail 
osobisty: kuba578@op.pl. Jestem 
i będę bardzo wdzięczny za każdy 
gest pomocy tym, którym na co 
dzień posługujemy. 

 Obecnie jest Ksiądz na urlopie, 
kiedy powrót do Afryki i  jakie 
wrażenia z pobytu w Polsce?
– Jestem na urlopie od 15 grudnia aż 
do 15 lutego. Pragnę napomknąć, 
że po dwóch latach pracy przysłu-
gują nam 2 miesiące urlopu. Za-
zwyczaj taki system jest prakty-
kowany w naszym Zgromadzeniu. 
Przyznaję, że w Polsce zaskoczy-
ła mnie niesamowita życzliwość 

ludzi, zwłaszcza ka-
mieniczan i  tarno-
wian. Pomimo pan-

demii i  panujących 
restrykcji tyle dobra 

i życzliwości w tym czasie 
mnie spotkało. Dziękuję z ser-

ca Bogu za to wszystko. Z  takim 
przeświadczeniem bardzo dobrze 
będzie mi wracać do Beninu. Nie 
mogę tutaj pominąć moich dro-
gich rodziców i rodzeństwa, z któ-
rymi każda chwila jest bezcennym 
skarbem nie do kupienia i nie do 
zdobycia. Cieszę się, że Pan Bóg 
tak wspaniałą rodzinę postawił na 
mojej drodze życiowej.

Co na koniec naszej rozmowy 
chciałby jeszcze Ksiądz powie -
dzieć naszym czytelnikom?
– Poproszony przez Dyrekto -
ra Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kamienicy, pana Mieczysława, 
o  udzielenie wywiadu dla „Gor-
czańskich Wieści” skorzystałem 
z okazji, by podzielić się z czytelni-
kami zaledwie dwu i pół rocznym 

moim doświadczeniem misyjnym 
oraz wielką radością z bycia misjo-
narzem tam na odległym konty-
nencie afrykańskim – w państwie 
Benin, na naszej misji katolickiej 
w Biro pośród ludności Bariba. Na 
koniec naszej rozmowy pragnę po-
dziękować za tę możliwość. Proszę 
też o modlitwę w mojej intencji, 
zapewniam, że zawsze będę o was 
pamiętał w  modlitwie podczas 
mojego pobytu w Beninie. Jeszcze 
raz serdecznie Bóg zapłać za wa-
szą życzliwość dla mnie podczas 
mojego urlopu w Polsce. 

Dziękuję za rozmowę, życzę Księ-
dzu szczęśliwego powrotu do Be-
ninu oraz szybkiego opanowania 
języka batonuu, a  przy naszym 
wsparciu dokończenia budowy 
katolickiej szkoły w Biro. Prosi-
my też o mailowe relacje z pobytu 
na misji, które za pośrednictwem 
naszej gazety przekażemy czytel-
nikom. 

Rozmawiał M. Marek

Niedziela palmowa

Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela

Chrzest
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Dla niepodległej
Symboliczny charakter przyjęła w tym roku gminna uroczystość obchodów 
102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pandemia i związane z nią kolejne 
obostrzenia uniemożliwiły organi-
zację tegorocznego gminnego Świę-
ta Niepodległości w dotychczasowej 
formule. Dlatego w bieżącym roku 
gminne obchody Święta Niepodle-
głości przyjęły symboliczny charak-
ter, przy zachowaniu pełnego reżimu 
sanitarnego.

Uroczystości rozpoczęły się w ko-
ściele p.w. Przemienienia Pańskiego 
i Nawiedzenia NMP w Kamienicy, 
gdzie odbyła się Msza święta za Oj-
czyznę, celebrowana przez ks. prałata Kazimierza Pacha i ks. 
Artura Bieniasza.

Po mszy przedstawiciele władz samorządowych udali się 
pod Pomnik Grunwaldzki i  obelisk z  legionowym orłem, 
gdzie odśpiewany został „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie, 

w tym lokalnym miejscu pamięci, dla 
uczczenia historycznych wydarzeń, 
miało miejsce symboliczne złożenie 
kwiatów. Było ono wyrazem odda-
nia hołdu bohaterom walki o wolną 
Polskę. Wiązanki złożyli: wicestaro-
sta powiatu limanowskiego – Agata 
Zięba, wójt gminy – Władysław Sa-
dowski, przewodniczący Rady Gmi-
ny Kamienica – Hilary Majewski, 
prezes Zarządu Oddziału Gminne-
go Związku OSP RP w Kamienicy 
– Adam Opyd oraz delegacja Gmin-

nego Ośrodka Kultury na czele z dyrektorem Mieczysławem 
Markiem.

Mszę świętą uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wy-
konaniu Lidii Lasyk – nauczyciela Ogniska Muzycznego oraz 
uczennicy OM – Joanny Rucińskiej. (S.F.)

Gmina Kamienica w  ubiegłym roku została 
zgłoszona do Projektu „Pod biało-czerwoną”, 
którego Honorowym Patronem jest Prezes 
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.. 

Projekt zakładał, że gminy które spełnią wymagania 
otrzymają maszt i biało – czerwoną f lagę. Dla gmin do 20 
tys. mieszkańców wymogiem było oddanie minimum 100 
głosów w internetowym głosowaniu. 

Mieszkańcy gminy Kamienica spełnili ten wymóg, za-
tem jako jedna z trzech gmin z powiatu limanowskiego – 
Kamienica otrzyma maszt i f lagę.

Jak można przeczytać na stronie internetowej poświę-
conej projektowi, organizatorzy zaznaczają: „W  związku 

z   s y t u a c ją 
epidemiczną 
pr iorytetem 
działań Rzą-
du RP jest 
obecnie walka z koronawirusem i  skutkami epidemii COVID-19. 
W związku z tym termin realizacji kolejnego etapu projektu – za-
kupu i montażu masztów z  f lagami w poszczególnych gminach, 
które spełniły warunki projektu zostaje przesunięty na termin póź-
niejszy w 2021 roku.” 

Nie zmienia to faktu, że mieszkańcy gminy, którzy wzięli 
udział w głosowaniu wykazali się pozytywną postawą pa-
triotyczną, która lokuje naszą gminę wśród finalistów pro-
jektu. (H.M.)

„Pod biało-czerwoną”



DzIŚ I juTrO KamIenIcY

7 stycznia 2021 r. nastąpiło przekazanie 
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Kamienicy sprzętu zakupionego w  ra-
mach zadania współfinansowanego ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości, któ-
rego dysponentem jest Minister Sprawie-
dliwości. Przekazania sprzętu dokonał 
Wójt Gminy Kamienica – Władysław Sa-
dowski.
 

Jednostka otrzymała sprzęt w postaci motopompy 
pływającej Niagara 2 oraz zestawu pompowego NA-
UTILIUS 4/1 o łącznej wartości 15 349,17 zł, w tym 
dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości w kwo-
cie 15 000 zł. Pozostałe środki w kwocie 349,17 zł to 
wkład własny Gminy Kamienica. (D.K.)

Otrzymali dodatkowy 
sprzęt
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wybrano nowego prezesa związku podhalan w polsce
Większością głosów 
delegatów z poszcze-
gólnych oddziałów 
Związku Podhalan 
wybrano nowego pre-
zesa Związku Podha-
lan w  Polsce. Został 
n im Jul ian Kowal -
czyk, który będzie 
sprawował tę funkcję 
przez najbliższe trzy 
lata.

Wybory nowych władz 
tej góralskiej organizacji 
odbyły się podczas 52. 
z jazdu Związku Pod-
halan, który odbył się 
w Myślenickim Centrum 
Kultury.

W  u rocz ystośc iach 
udział wzięła także de-
legacja kamienickiego 
oddziału Związku Pod-
halan w  składzie: Julian 
Adamczyk, Piotr Faron, 
Jacek Barnaś i  Jarosław 
Dudzik.

Podczas uroczystości 
178 delegatów z 80 Od-
działów wybrało nowe 
władze Związku Podha-
lan w  Polsce. Prezesem 
został Julian Kowalczyk, 
który otrzymał 104 gło-
sy, a na jego konkurenta 
Roberta Chowańca za-
głosowały 63 osoby. (red)
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Rozalia Rajnfus 
(z  domu Wójcik) 
urodziła się 3 lute-
go 1933 r., pocho-
dziła z  Biegonic 
koło Nowego Są-
cza. Z gminą Kamie-
nica związana była 
od 1951 r., gdzie 
przybyła jako ab-
solwentka Liceum 
Ped agog icz nego 
w  Nowym Sączu 
z  nakazem pracy 
w  Szkole Podsta-
wowej w Zbludzy. 

Pełna energii młodzieńczej i  pomysłów rozpoczęła 
pracę jako nauczyciel nauczania początkowego. Jednak 
w  wolnych chwilach skupiała w  szkole młodzież star-
szą, organizując „Zespoły dobrego czytania” – ucząc 
recytacji i  inscenizacji. Te jej zainteresowania zostały 
zauważone przez ówczesną kierowniczkę szkoły Zofię 
Majewską, dlatego też w 1952 r. władze oświatowe za-
proponowały jej wyjazd na kurs kierowników świetlic 
gminnych. Po ukończeniu tego 3 miesięcznego szkole-
nia została zatrudniona w Kamienicy jako świetlicowa. 
Pracując w  kamienickiej świetlicy, która mieściła się 
w zabudowaniach dworskich, skupiła wokół siebie grupę 
rówieśników, którzy byli zainteresowani spuścizną kul-
turalną kamienickich górali. Spotkania świetlicowe tej 
młodzieży okraszane śpiewem, muzyką i  tańcem, były 
zalążkiem powstania Zespołu Regionalnego „Gorce”. 
Wówczas to w pani Rozalii zaczęła się budzić miłość do 
naszego folkloru. Dlatego też, gdy w roku 1954 za na-
mową kierowniczki kamienickiej szkoły Karoliny Czu-
łowskiej rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 1 
w Kamienicy jako nauczycielka, założyła przy tej szko-
le dziecięcy zespół pieśni i tańca „Gronicki”. Prowadzi-
ła ten zespół jako kierownik artystyczny przez 33 lata, 
aż do przejścia na emeryturę w 1988 roku. Przez te 33 
lata zespół był jednym z najlepszych i najliczniejszych 
szkolnych zespołów folklorystycznych w Polsce (bo np. 
w  roku 1966 liczył około 70 członków). Pani Rozalia 
zjeździła z nim całą Polskę i ościenne kraje, zdobywając 
wiele prestiżowych nagród. Nieocenioną zasługą pani 
Rozalii był aspekt wychowywania w  szacunku dla re-
gionalnej kultury kolejnych roczników „gronickowych 
dzieci”. Można by tu powtórzyć za Władysławem Or-
kanem, że uświadamiała im, że tradycja jest naszą god-
nością, naszą dumą, naszym szlachectwem i  że trzeba 
dbać o spuściznę naszych Ojców. To dzięki pani Rozalii 
u nas w Kamienicy wyrosły kolejne „gronickowe” po-
kolenia – już wydorośleli, już się postarzeli, niektórzy 
już odeszli, ale ich dzieci i wnuki biorą czynny udział 
w podtrzymywaniu i rozsławianiu naszej kamienickiej 
regionalnej kultury, poprzez regionalny strój, gwarę, 
śpiew, taniec i muzykę. 

Ja panią Rozalię Rajnfus poznałem w 1998 roku, kiedy 
była już na emeryturze. Namówiłem ją wówczas, żeby 
poprowadziła jako kierownik artystyczny Zespół Regio-
nalny „Gorce”. Kierowała naszym zespołem przez 5 lat, 
do momentu, kiedy to w 2003 roku podczas przygoto-
wanego przez nią widowiska pt.„Wesele górali gorczań-
skich” w sądeckim skansenie doznała na skutek ogrom-
nych emocji zawału serca.

Te pięć lat były jednym z najlepszych okresów w pra-
wie 70 – letniej historii zespołu „Gorce”. Bo przecież – 
wyciągnęła ten zespół z zapaści, postawiła na młodzież 
– powołując „Młode Gorce” jako narybek do dorosłego 
zespołu. Już za rok przyszły sukcesy – I miejsce na Festi-
walu Górali Polskich w Żywcu, czyli „złote serce żywiec-
kie”, przez co zespół zakwalifikował się na Międzynaro-
dowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, 
gdzie zdobył nagrodę specjalną, a  kapela drugie miej-
sce. W tym czasie zespół rozrósł się liczebnie, bo wraz 
z „Młodymi Gorcami” liczył ponad 60 osób, koncertując 
wielokrotnie w kraju i zagranicą. 

Dużo można by jeszcze napisać o zasługach śp. Roza-
lii dla naszej regionalnej kultury, chociażby to, że bar-
dzo chciała, by w Kamienicy powstał oddział Związku 
Podhalan i kiedy przyszła w roku 2007 na pierwsze ze-
branie założycielskie tego związku, to złożyła do pa-
miątkowej kroniki taki wpis: szanujcie swoją kulturę, bo 
macie tu w Kamienicy folklor wyjątkowo piękny. Z głową pod-
niesioną zawsze do góry paradujcie w  swoich pięknych stro-
jach, niech inni podziwiają waszą gwarę, śpiew, muzykę i tań-
ce. Bądźcie zawsze dumnymi Góralami od dzisiaj w wielkiej 
podhalańskiej rodzinie.

Była nauczycielem, regionalistą, instruktorem tańca, 
jedną z najbardziej zasłużonych osób dla kultury ludo-
wej kamienickich górali. Poza ciągłą pracą z zespołami 
regionalnymi przez wiele lat gromadziła repertuar ka-
mienickich pieśni i  tańców ludowych. Jest to zasługa 
o nieocenionej wartości, gdyż bogaty materiał źródłowy 
został zebrany wśród miejscowej ludności. Za swoją pra-
cę uhonorowana była wieloma wysokimi odznaczeniami 
i nagrodami. Otrzymała m.in. Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej. A w ostatnich latach – Nagrodę Specjalną Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013 r.) oraz Srebr-
ną Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – 
Krzyż Małopolski w 2015 roku. Jednak największą dla 
niej nagrodą, jak sama to kilka razy powtarzała, były 
słowa słynnego prymisty śp. Franciszka Kurzei z Kicz-
ni, który Jej powiedział tak: „Jo Ponio bardzo szonujo, 
bo Poni sie na nasym folklorze zno”. 

Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziała mi 
tak: „od roku 2003 to każdy rok życia dostaję w prezen-
cie od Pana Boga” – miała tych lat przez Boga darowa-
nych 17.

Odeszła od nas mając 87 lat i w  sobotę 17 października 
2020 roku spoczęła na kamienickim cmentarzu. Wieczne 
odpoczywanie racz jej dać Panie!

M. Marek

Moje wspomnienie o śp. Rozalii Rajnfus 

rozalia rajnfus (1933 – 2020)
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Odszedł na wieczną wartę

Kazimierz przymusiński (1927 – 2020)
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3 lutego 2021 r. na wieczną wartę odszedł 
płk Kazimierz Przymusiński ps. „Jastrząb”, 
który w okresie II wojny światowej po depor-
tacji z  rodzinnej Wielkopolski znalazł się na 
terenie Kamienicy i  Szczawy. W  lipcu 1944 
r. wstąpił do oddziału partyzanckiego OP 
„Wilk”. Następnie został żołnierzem I  ba-
talionu 1. PSP AK. Był uczestnikiem bitwy 
szczawskiej. 

– Pana pułkownika wraz z małżonką Hanną gościliśmy za-
równo podczas sesji historycznej poświęconej bitwie szczaw-
skiej, która odbyła się w pijalni wód mineralnych w Szczawie, 
jak i uroczystości odpustów partyzanckich. Zawsze nienagannie 
umundurowany, z uśmiechem na ustach i z poczuciem humoru, 
doskonałą pamięcią... Podkreślał, że nie jest bohaterem, bo tacy 
już dawno nie żyją, że spełniał jedynie swój obowiązek względem 
ojczyzny i będzie jej służył dopóki sił mu starczy... – wspomi-
nają na oficjalnym profilu członkowie Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych 1 PSP AK.

Płk Kazimierz Przymusiński w styczniu 1945 r. wrócił 
do Wielkopolski. W 1947 r. wstąpił do Akademii Wojsk 
Artylerii i Inżynieryjnych w Toruniu. Po jej ukończeniu 
pełnił służbę wojskową do 1987 r.

Po zakończeniu drogi zawodowej płk Kazimierz Przy-
musiński pozostał aktywnym działaczem społecznym. 
Przez dwie kadencje był Prezesem Zarządu Koła Po-
wiatowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów 
Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywnie 
uczestniczył w życiu Powiatu Legionowskiego – w uro-
czystościach patriotycznych, spotkaniach z młodzieżą. 
Za swoją działalność społeczną został wyróżniony wielo-
ma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i związ-
kowymi. (Z.Ch)

Zatoka przy SP w Zbludzy

Będzie bezpieczniej na drogach 
w Gminie Kamienica

W grudniu zeszłego roku oddano do użytku dwie nowe 
zatoki autobusowe w ciągu drogi powiatowej Limano-
wa – Kamienica w miejscowości Roztoka. 

Przyczyni się to do bezpiecznego korzystania z komunikacji 
publicznej przy tak dużym natężeniu ruchu, jaki ma miejsce 
na trasie Limanowa – Kamienica i odwrotnie. Zadanie zreali-
zowano w partnerstwie z Gminą Łukowica. Ponadto przebu-
dowany został zjazd do Szkoły Podstawowej w Zbludzy wraz 
z wykonaniem zatoki parkingowej, oświetlenia i oznakowania 
przejścia dla pieszych. Zadanie realizowane było w partner-
stwie z Gminą Kamienica w ramach wzajemnych inicjatyw 
samorządowych. Koszt powyższych inwestycji to prawie 600 
tys. zł. Obecnie zostały wszczęte prace projektowe w związ-
ku z przebudową obiektu mostowego w miejscowości Zbludza, 
wraz z odcinkową przebudową drogi powiatowej na dojeździe 
do mostu. Wykonanie planowane będzie na 2022 r. 

Ponadto dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, wspólnie 
z Gminą Kamienica planowane jest wykonanie utwardzone-
go bitumicznie pobocza drogi powiatowej w Zalesiu (odcinek 
od starej remizy OSP os. Czechy do os. Klimki-Świercze) oraz 
wykonanie przejścia dla pieszych z doświetleniem i utwardze-
niem dojścia do przystanku w rejonie os. Pierzgi w Kamienicy.

Linia komunikacyjna Szczawa Białe – 
Limanowa – Szczawa Białe
Powiat Limanowski zakwalifikował się do ogłoszone-
go przez Wojewodę Małopolskiego projektu o dopłatę 
w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobuso-
wych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 
r. Wiąże się to z możliwością przywrócenia publicz-
nego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: 
Szczawa Białe – Limanowa – Szczawa Białe. Wniosek 
o uruchomienie powyższej linii komunikacyjnej został zło-
żony w związku z potrzebami przewozowymi zgłaszanymi 
przez mieszkańców oraz zapewnieniem współfinansowania 
przez samorządy gmin części tego projektu. Ułatwi to miesz-
kańcom codzienny dojazd do pracy wczesną porą oraz po-
wrót z niej późnymi godzinami wieczornymi. Uruchomienie 
kursów w soboty i niedziele ułatwi mieszkańcom dojazd do 
Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz znacząco wpłynie na 
rozwój turystyki w regionie – umożliwienie dotarcia do szlaku 
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Informacje z powiatu limanowskiego
Miniony 2020 rok upłynął pod znakiem pandemii. Mimo trudnego dla wszystkich czasu, 
Powiat Limanowski podejmował wiele działań, które wpłynęły na rozwój regionu, jak 
i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. O tych zrealizowanych, jak również pla-
nowanych przedsięwzięciach - związanych w szczególności z Gminą Kamienica - opowie 

Agata Zięba Wicestarosta Limanowski.

prowadzącego na górę Mogielica od strony miejscowości Zale-
sie, trasy rowerowe oraz narciarstwo biegowe wokół tej góry. 
Na terenie Gminy Kamienica również znajduje się wiele cie-
kawych atrakcji turystycznych oraz pieszych szlaków, które 
będą mogły być chętniej odwiedzane dzięki uruchomionym 
połączeniom autobusowym.

Powstały punkty widokowe i wypoczyn-
kowe w 4 miejscach w powiecie
Z końcem 2020 roku Lokalna Organizacja Turystycz-
na Powiatu Limanowskiego zakończyła realizację pro-
jektu finansowanego ze środków budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego pn. Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego 
poprzez zagospodarowanie turystyczne punktów wi-
dokowych i wypoczynkowych. 

W ramach projektu wykonano 4 punkty wypoczynkowo 
– widokowe w miejscowościach Kanina, Wysokie, Zalesie 
i Szczawa. Koszt zadania 297 tys. zł. Powstała infrastruktu-
ra turystyczna będzie przydatnym i praktycznym miejscem 
postojowym dla turystów odwiedzających malowniczy Be-
skid Wyspowy. 

Samorządy posadziły ro-
śliny miododajne przeka-
zane przez LOT powiatu 
limanowskiego
W ramach projektu pn. ,,W Powiecie 
Limanowskim pomagamy pszczołom”, 

który realizowany był dzięki otrzymanej 
dotacji Województwa Małopolskiego, Lo-

kalna Organizacja Turystyczna Powiatu Lima-
nowskiego zakupiła 5 tys. roślin miododajnych. 

Sadzonki zostały rozdane w dwóch turach pod koniec ze-
szłego roku samorządom z  terenu Powiatu Limanowskie-
go, w tym Gminie Kamienica (500 szt.). Jako Prezes Lokal-
nej Organizacji Turystycznej uczestniczyłam w przekazaniu 
sadzonek. 

Paczki mikołajkowe dla osób 
z niepełnosprawnościami
3 grudnia 2020 r. w  Międzynarodo-
wym Dniu Osób z Niepełnosprawno-
ścią wspólnie z Wicewojewodą Mało-
polskim Józefem Leśniakiem Starostą 

Mieczysławem Urygą oraz Członkiem 
Zarządu Wojciechem Włodarczykiem za-

inaugurowaliśmy projekt skierowany do osób 
z niepełnosprawnościami. 

Dzięki dotacji Wojewody Małopolskiego oraz wsparciu Po-
wiatu Limanowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Limanowej zakupione zostały paczki z artykułami 

spożywczymi, które trafiły do 240 osób z niepełnosprawno-
ściami z terenu Powiatu Limanowskiego. Zakupione zostały 
również materiały do pracowni Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Tymbarku dla 60 osób.

Plany rozbudowy tras wokół 
Góry Mogielica
Powiat Limanowski zarządza trasami 
wokół góry Mogielica. Przy współpra-
cy gmin: Kamienica, Słopnice i Do-
bra prowadzi jedną z głównych atrak-

cji sportowo-rekreacyjnych naszego 
regionu. 

Aktualnie trwają rozmowy i konsultacje z  in-
nymi podmiotami w celu rozszerzenia bazy i  infrastruktu-
ry turystycznej w rejonie parkingu na Wyrębiskach. Trasy 
cieszą się dużym zainteresowaniem i są na bieżąco ratrako-
wane. W Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy LKS 
„Zalesianka" działa wypożyczalnia sprzętu sportowego. Wię-
cej informacji na www.trasymogielica.pl lub telefonicznie:  
600 070 948, 18 33 75 800.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy 
prawnej!
Przypominamy o możliwości skorzystania z darmowej 
pomocy prawnej. 

Pomoc prawna jest świadczona każdej osobie fizycznej, która 
złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów od-
płatnej pomocy prawnej. W gminie Kamienica punkt pomo-
cy prawnej znajduję się w budynku przy Bibliotece Gminnej, 
jednak w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną po-
rady prawne są udzielane wyłącznie telefonicznie. Rejestra-
cji można dokonać, dzwoniąc pod numer 18 33 37 804; kom.  
600 033 199 lub mailowo porady@powiat.limanowski.pl.

Szczegółowe informacje na: www.powiat.limanowski.pl 
w zakładce POMOC PRAWNA.

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu 
Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego 
w Limanowej
Istnieje możliwość skorzystania z Powiatowej Wypo-
życzalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedyczne-
go w Limanowej. 

Mogą z niej korzystać wszystkie osoby z  terenu Powiatu 
Limanowskiego, które utraciły sprawność organizmu i złożą 
oświadczenie wskazujące na konieczność korzystania z okre-
ślonego rodzaju sprzętu. Sprzęt rehabilitacyjny lub ortope-
dyczny udostępniany jest na okres do 12 miesięcy z możli-
wością przedłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach. 
Szczegółowe informacje oraz wykaz sprzętu dostępne są na 
stronie internetowej www.pcpr-limanowa.pl w zakładce: wy-
pożyczalnia sprzętu lub pod nr: 18 33 37 825.
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46. Festiwal Folklorystyczny „limanowska sła-
za” z uwagi na panującą sytuację epidemiczną 
odbył się w całości online.

Artyści ludowi – z  całego powiatu 
limanowskiego – przesyłali do Lima-
nowskiego Domu Kultury nagrania 
swoich występów. Ostateczna, zaak-
ceptowana liczba zgłoszeń wynio-
sła 69, a  oceny artystycznej prezen-
tacji dokonała Komisja Konsultantów 
w składzie: dr Bożena Lewandowska, 
Jadwiga Adamczyk, Michalina Wojtas, 
Benedykt Kafel oraz dr Artur Czesak.

W  festiwalu, jak co roku, udział 
wzięli przedstawiciele naszej gminy, 
potwierdzając swoje artystyczne umie-
jętności i przywiązanie do tradycji. Za-
jęli w poszczególnych kategoriach na-
stępujące miejsca:
MUZYKI LUDOWE: kategoria dzie-
cięca: I  miejsce – Muzyka ZASAD-
NIOKI z Zasadnego.
INSTRUMENTALIŚCI LUDOWI: 
kategoria dorosłych: II miejsce – Ta-
deusz Citak z Kamienicy (heligonka), 

k ategor ia  mło-
dzieżowa: I miej-
sce – Szymon Ci-
tak z  Kamienicy 
(skrzypce), kate-
goria dziecięca: I  miejsce – Tomasz 
Sopata z Zasadnego (fujarka).
ŚPIEW SOLOWY: kategoria doro-
słych: I  miejsce – Maria Zaręba ze 
Zbludzy, kategoria dziecięca: I miejsce 
(ex aequo) – Karolina Augustyn z Za-
sadnego i Tomasz Szczepaniak z Ka-
mienicy. III miejsce – Łucja Szczepa-
niak z Kamienicy.
GAWĘDZIARZE: kategoria doro-
słych: I  miejsce – Monika Cepielik 
z Kamienicy, kategoria młodzieżowa: 
II miejsce – Izabela Gierczyk z Zasad-
nego, kategoria dziecięca: II miejsce – 
Jakub Groń z Zasadnego.

Ponadto na 55. Ogólnopolski Kon-
kurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, 

D r u ż-
b ó w 
i   Sta-
rostów 
Wesel-
nych „Sabałowe Bajania” w Bukowinie 
Tatrzańskiej (sierpień 2021 r.) komisja 
zakwalifikowała gawędziarkę Monikę 
Cepielik z Kamienicy.

W tegorocznej edycji Komisja Kon-
sultantów zdecydowała także o przy-
znaniu nagród osobom odpowiedzial-
nym za przygotowanie wykonawców 
w kategoriach młodzieżowej i dziecię-
cej. Nagrody z naszej gminy otrzyma-
ły: Bożena Gierczyk i Elżbieta Citak. 
(S.F.)

Na ludową nutę online
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Łucja i Tomasz  
Szczepaniak

 
Karolina Augustyn

 
Jakub Groń

 
Izabela Gierczyk

 
Monika Cepielik

 
Tadeusz Citak

 
Tomasz Sopata

 
Muzyka ZASADNIOKI

 
Szymon Citak

 
Maria Zaręba 
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Koncert online

 
Oprawa Mszy św.

O świąteczną i bożonarodzeniową atmosferę zadbała Orkiestra Dęta Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kamienicy. Piękne kolędy wybrzmiały m.in. podczas uroczy-
stej Mszy św. w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Kamienicy. Eucharystia była połączona z peregryna-
cją obrazu Matki Bożej Ludzi Pracy i relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popie-
łuszki. Również z okazji świąt został zorganizowany koncert orkiestry w formie 
online, który cieszył się dużą oglądalnością na portalu społecznościowym. Orkie-
strę Dętą przygotował do koncertu prowadzący tę grupę muzyczną Marek Lipień, 
jeden z nauczycieli ogniska muzycznego. (e.c.)

W otulinie świąt
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Gminne kolędowanie

XXVIII Przegląd Zespołów Kolędniczych Gmi-
ny Kamienica ze względu na zaistniałą sytu-
ację epidemiczną, w  bieżącym roku przyjął 
formułę online. Grupy oceniane był przez ko-
misję konkursową na podstawie przesłanego 
materiału filmowego – z  zarejestrowanym wi-
dowiskiem. 

15 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy 
jury z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym 
Sączu w składzie: Jadwiga Adamczyk – regionalista, muzyk 
(przewodnicząca komisji); Marta Smólczyńska – etnolog 
i Aleksander Smaga – muzyk po obejrzeniu 3 grup, które 
zgłosiły się do tegorocznej edycji, przyznała następujące 
miejsca w poszczególnych kategoriach:

I   miejsce d la Grupy Kolędniczej z  GWIAZDĄ 

z Zasadnego w kategorii grup dziecięcych.
II miejsce dla Grupy Kolędniczej HERODY z  Zalesia 

w kategorii grup młodzieżowych.
II miejsce dla Grupy Kolędniczej HERODY z Kamieni-

cy w kategorii grup dorosłych.
Komisja przyznała również indywidualne nagrody dla 

instruktorów zespołów: Bożeny Gierczyk (grupa kolędni-
cza z GWIAZDĄ z Zasadnego), Anety Wierzyckiej (grupa 
kolędnicza HERODY z Zalesia) i Marii Opyd (grupa ko-
lędnicza HERODY z Kamienicy).

Komisja konkursowa zakwalifikowała na „Pastuszkowe 
kolędowanie” - 24. Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych 
i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu (edy-
cja w  formule online) - Grupę Kolędniczą z GWIAZDĄ 
z Zasadnego i Grupę Kolędniczą HERODY z Zalesia. Na-
tomiast na 49. „Góralski Karnawał” – Ogólnopolski Kon-
kurs Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej Grupę 
Kolędniczą HERODY z Kamienicy.

Nagrody i dyplomy dla poszczególnych grup i  instruk-
torów wręczyli: wójt – Władysław Sadowski oraz dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury – Mieczysław Marek.

Wręczenie nagród

Komisja
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Ogólnopolskie kolędowanie
Z  nagrodami wróciły z  „Pastuszkowego kolędowania” 

grupy „z GWIAZDĄ” z Zasadnego i  „HERODY” z Zale-
sia. Obydwie zajęły II miejsce w  24. Ogólnopolskim Spo-
tkaniu Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych 
w Podegrodziu, natomiast „HERODY” z Kamienicy przy-
wiozły wyróżnienie z 49. Góralskiego Karnawału w Bu-
kowinie Tatrzańskiej. (S.F.)

Herody z Zalesia

Herody z Kamienicy
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Z gwiazdą z Zasadnego



Gorczańskie Bajanie

Łucja WojtasJakub Groń
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Jubileuszowa X edycja Gminnego Konkur-
su Gawędziarskiego, którego organizatorem 
jest Szkoła Podstawowa w Zasadnem, a part-
nerami Gminny Ośrodek Kultury oraz odział 
Związku Podhalan w Kamienicy, a także Ma-
łopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym 
Sączu, w  tym  roku została przeprowadzona 
w formule online.  

organizator zaprosił do konkursu  uczestników 
w trzech kategoriach: dzieci do lat 11, młodzież do 
lat 15 oraz osoby od 16. roku życia wzwyż. Gor-
czańskich gawędziarzy, którzy swoimi barwny-
mi opowieściami przenosili nas w  świat naszych 
dziadków i  pradziadków, oceniała komisja arty-
styczna w składzie: dr artur czesak – językoznaw-
ca, dialektolog; monika kurzeja – specjalista do 
spraw badań terenowych z   małopolskiego cen-
trum kultury sokół w nowym sączu, elżbieta citak 
– pracownik Gok w kamienicy, Irena Hyrc – skarb-
nik oddziału związku podhalan w kamienicy. 
młodzi gawędziarze zaprezentowali wysoki po-
ziom, co znalazło uznanie w  ocenie  jury, które 
postanowiło przyznać następujące miejsca i  wy-
różnienia:

Kategoria dziecięca
•	 I  miejsce – piotr Franczyk (szkoła podsta-

wowa w zasadnem)
•	 II miejsce – sebastian Gromala (szkoła pod-

stawowa nr 2 w kamienicy)
Kategoria młodzieżowa
•	 I miejsce – Izabela Gierczyk (szkoła podsta-

wowa w zasadnem)
•	 II miejsce – Łucja wojtas (szkoła podstawo-

wa nr 2 w kamienicy) i Jakub Groń (szkoła 
podstawowa w zasadnem)

•	 III miejsce – karolina Gromala (szkoła pod-
stawowa nr 2 w kamienicy)

wyróżnienie – aleksandra Faltyn (szkoła pod-
stawowa nr 1 w kamienicy)
Kategoria od 16. roku życia
•	 I  miejsce – monika cepielik z  kamienicy 

(zespół regionalny zasadnioki)

Organizatorzy serdecznie dziękują opieku-
nom za inspirowanie młodych ludzi do pod-
jęcia sztuki gawędziarstwa i  uczestnikom 
konkursu za ogromne zaangażowanie w przy-
gotowanie prezentacji. (B.G.)

KuLTura



Karolina Gromala

Sebastian Gromala

Izabela Gierczyk

Monika Cepielik

Aleksandra Faltyn

Piotr Franczyk
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Iza Łubik

Julia i Szymon Cepielik Maja i Lilianna Wierzyckie

Rita Duda z mamą

Kasia i Małgosia Wielowskie
z mamą

Maciej FranczykTomasz Cedzidło

Wiktor Kurzeja

Klaudia Duda
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Biblioteki Publiczne w  Kamie-
nicy, Szczawie i Zbludzy przy-
stąpiły do  projektu dla dzieci 
w  wieku przedszkolnym, któ-
ry realizowany jest w  ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Mała 
książka – wielki człowiek”. 

Akcja ma zachęcić rodziców do od-
wiedzania bibliotek i  codziennego 
czytania z dzieckiem. Każde dziecko 
w wieku przedszkolnym, które przyj-
dzie do biblioteki, otrzyma w prezen-
cie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą 
na dobry czytelniczy start. 

W wyprawce dzieci znajdą ciekawą 
książkę „Pierwsze czytanki dla…”, do-
stosowaną pod względem formy i treści 
do potrzeb przedszkolaka i  spełniają-
cą najwyższe standardy w projektowa-
niu pięknych i  mądrych książek dla 
najmłodszych, a  także Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w biblio-
tece, zakończoną wypożyczeniem mi-
nimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zo-
stanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. Dzięki akcji dziecko 
poznaje  ważne miejsce na czytelniczej 
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zosta-
je pełnoprawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego.

Obecnie w akcji bierze udział prze-
szło 40 dzieci z  terenu naszej gminy. 
Liczymy, że pomimo pandemii i  róż-
nych ograniczeń, kolejni rodzice wraz 
ze swoimi pociechami przystąpią  do 
udziału w projekcie. 

Poniżej fotogaleria niektórych zdjęć 
uczestników projektu. Trzeba przy-
znać, że nie ma nic piękniejszego jak 
uśmiech dziecka. (H.M.)

projekt „mała książka – wielki człowiek”  
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Gminny Ośrodek Kultury 
w  Kamienicy informuje, 
że dla bibliotek z  naszej 
gminy 2020 rok, pomimo 
panującej pandemii, ob-
ostrzeń i  restrykcji, był 
czasem wykorzystanym 
w  sposób niezmiernie 
efektywny. 

W  zasadzie cały ubiegły rok to przygotowania do fun-
damentalnych zmian w  zakresie funkcjonowania Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w  Kamienicy, jak również filii 
w Zbludzy i Szczawie. Wszystko po to, aby móc wprowadzić 
komputerowy moduł wypożyczalni w każdej z placówek tak, 
aby możliwe było rozpoczęcie pracy w nowym trybie od po-
czątku 2021 r. Sama informacja o  tym, że wygenerowano 
i naklejono przeszło 25 tys. kodów kreskowych na książki, 
uruchamia wyobraźnię. 

Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy wy-
posażył biblioteki w plastikowe karty czytelnika, które po 
wypełnieniu karty zapisu do biblioteki są nieodpłatnie wy-
dawane czytelnikowi na własność. Pozwalają one już bez 
konieczności ponownego zapisu korzystać z księgozbiorów 
we wszystkich bibliotekach publicznych na terenie gminy. 
W związku z tymi zmianami istnieje konieczność ponow-
nego zapisu do bibliotek, przy czym przyjęto zasadę, o któ-
rej należy pamiętać, że dzieci do 16 roku życia muszą być 
zapisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

Dzięki wprowadzeniu modułu 
wypożyczalni komputerowej, je-
żeli jest się już zapisanym do bi-
blioteki, każdy użytkownik może 
zalogować się na swoje konto, uży-
wając loginu lub adresu e-mail do 
katalogu księgozbiorów, gdzie 
może zamawiać i rezerwować wy-
brane przez siebie pozycje książ-
kowe w  ramach samoobsługi. Je-

żeli się nie ma lub nie pamięta loginu, wówczas można użyć 
pełnego numeru karty bibliotecznej lub skontaktować się 
z bibliotekarzem. (H.M.)

Zakupiono nowości wydawnicze dla bibliotek

W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy zre-
alizował ze środków finansowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego zadanie „Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych”.

Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 14 500,00 zł powięk-
szono 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)

nowa odsłona funkcjonowania 
bibliotek publicznych
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Uczennice ogniska muzycznego Gminnego 
ośrodka kultury w kamienicy zostały laureatka-
mi Świątecznego konkursu muzycznego, którego 
organizatorem był powiatowy młodzieżowy dom 
kultury w starym sączu.  

wokalistki laureatkami powiatowego konkursu 

21 grudnia 2020 r. rozstrzygnięto Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy organizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Kamienicy. Konkurs adresowany był do dzieci z grup przedszkolnych i uczniów 
szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Jego tematem było wykonanie „Ozdoby Bożonarodze-
niowej”. 

Na konkurs  wpłynęło ogółem 65  
prac, w tym: 36 w kategorii przedszkol-
nej i 29 w kategorii szkół podstawowych. 
Prace konkursowe oceniała komisja w 
składzie: Maria Kalicińska – przewodni-
cząca komisji, Maria Winkiewicz i Ane-
ta Wierzycka (pracownicy GOK); przy-
znała następujące miejsca i wyróżnienia:  

KATEGORIA:  Przedszkola 
I miejsce: Adrian Duda (SP Zalesie 

oddział przedszkolny), Zuzanna Florek 
(SP Zalesie oddział przedszkolny), Ja-
kub Franczyk (SP Zalesie oddział przed-
szkolny), Anna Faltyn (Przedszkole 
Kamienica).

II miejsce: Artur Sadowski (Samorzą-
dowe Przedszkole w Kamienicy), Ame-
lia Gierczyk (Samorządowe Przedszkole 
w Kamienicy), Julita Franczyk (SP Za-
lesie oddział przedszkolny), Magdalena 
Mrówka (SP nr 2 w Szczawie oddział 
przedszkolny).

III miejsce: Liliana Wierzycka (SP Za-
lesie oddział przedszkolny), Alicja Kra-
marczyk (Samorządowe Przedszkole w 

Kamienicy), Alicja Mrożek (SP Zalesie 
oddział przedszkolny).

Wyróżnienia: Oliwia Juszczak (Sa-
morządowe Przedszkole w Kamieni-
cy), Martyna Juszczak  (Samorządowe 
Przedszkole w Kamienicy), Karoli-
na Bieniek (Samorządowe Przedszko-
le w Kamienicy), Dominik Rogowski 
(Samorządowe Przedszkole w Kamie-
nicy), Wojciech Zelek (SP Zalesie od-
dział przedszkolny), Mateusz Wąchała 
(Samorządowe Przedszkole w Kamieni-
cy), Nikola Potoniec (SP Zalesie oddział 
przedszkolny).

KATEGORIA: Szkoła Podstawowa
I miejsce: Katarzyna Rusnak (SP nr 

2 w Szczawie), Agnieszka Faron (SP 
w Zalesiu), Julia Rusnak (SP nr 1 w 
Szczawie), Martyna Gluza (SP nr 1 w 
Szczawie).

II miejsce: Aleksandra Duda (SP 
w Zalesiu), Anna Rusnak (SP nr 2 w 
Szczawie), Zuzanna Piksa (SP nr 1 w 
Kamienicy). 

III miejsce: Aleksandra Rusnak (SP 
nr 2 w Szczawie), Paweł Chmielowski 
(SP nr 1 w Kamienicy), Krzysztof Flo-
rek (SP w Zalesiu).

Wyróżnienia: Aleksandra Faltyn (SP 
nr 1 w Kamienicy), Wiktoria Owsianka 
(SP nr 2 w Kamienicy), Maja Wierzyc-
ka (SP w Zalesiu), Anna Rusnarczyk 
(SP w Zasadnem), Faustyna Gromala 
(SP nr 1 w Szczawie), Barbara Chęciń-
ska (Zbludza).

Nagrody dla laureatów konkursu 
ufundowali: Wójt Gminy Kamienica 
i Gminny Ośrodek Kultury w Kamie-
nicy. (S.F.)

LAUREACI KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

Konkurs przeprowadzony został online na podstawie prze-
słanych przez uczestników filmów z wykonaniem kolędy, pa-
storałki lub innego utworu o  tematyce świątecznej. Wzięły 
w nim udział uczennice zajęć wokalnych Ogniska Muzycz-
nego Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy, zajmując na-
stępujące miejsca:
•	 II miejsce – Milena Ru-

cińska (w  kategorii od 9 
do 11 lat)

•	 II miejsce – Joanna Ruciń-
ska (w kategorii od 12 do 
14 lat)

•	 III miejsce – Oliwia Talar 
(w kategorii do 8 lat)

Wyróżnienie: Patrycja Faron 
i Zofia Opyd (w kategorii od 12 
do 14 lat).

Uczennice do konkursu przy-
gotowała Lidia Lasyk. (red)

Milena Rucińska  
 II miejsce

Zofia Opyd  
wyróżnienie

Joanna Rucińska  
II miejsce

Parycja Faron  
wyróżnienie

Oliwia Talar  
III miejsce
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twórca ludowy Grzegorz Gaura urodził się w 1979 
roku w limanowej. Jest mieszkańcem kamienicy 
ale często zamieszkuje w  mszanie Górnej, skąd 
pochodzi jego żona zuzanna. 

związek małżeński zawarli w  2011 roku. Jest absol-
wentem Technikum Leśnego w starym sączu. Ukończył 
studia Leśne na Uniwersytecie rolniczym w  krakowie 
na Wydziale Leśnym. obecnie pracuje w swoim wyma-
rzonym zawodzie jako leśnik. Twórczość pana Grzego-
rza opiera się na wielu pasjach, jest to m.in. rzeźbiarstwo, 
malarstwo, rysunek, haft regionalny. Jednak jego najbar-
dziej ulubionym zajęciem jest rysunek. W jego pięknych 
pracach artystycznych przeważają motywy roślinne 
i zwierzęce, czyli wszystko to, co związane jest z lasem. 
Jego pierwszą pracą wykonaną haftem regionalnym są 
spodnie góralskie (portki). Motywacją do wyszycia tych 
portek było to, że jest długoletnim członkiem zespo-
łu regionalnego Gorce, bo już od roku 1996, 
wcześniej jako dziecko należał do dziecię-
cego zespołu Gronicki, prowadzonego 
wówczas przez panią rozalię rajnfus. 
obecnie jest członkiem zarządu związku 
Podhalan oddziału w kamienicy. zawsze 
jego marzeniem było mieć swój własny 
strój regionalny, swoje portki i tak się to 
zaczęło. zapytany o to, kto zainspirował 
go do tworzenia swoich prac, kto go tego 
nauczył, odpowiedział, że jest samoukiem, 
tworzy wtedy, gdy nasunie mu się jakaś 
myśl, jakiś pomysł. Najbardziej inspiruje go do 
tego las i wszystko to, co z nim związane. Tu widzi 
swój twórczy początek. Las, jak to mówi pan Grzegorz, 
to jego największa pasja. Twórczość jest dla niego roz-
wojem, radością, przyjemnością, relaksem oraz wypeł-
nieniem każdej wolnej chwili. Jego prace można było zo-
baczyć podczas Dni Gorczańskich w kamienicy w roku 

2006. chętnie swo-
imi pracami obda-
rowuje znajomych 
i  przyjaciół. kolej-
ną wielką pasją, 
o  której należałoby 
wspomnieć, jest 
muzyka. oprócz 
tego, że jest człon-
kiem chóru Para-
fialnego w  Mszanie 
Górnej, to od dwóch 
lat gra na trąbce 
w  orkiestrze Dę-
tej, działającej przy 
Gminnym ośrodku 
kultury w  kamieni-

cy, której dyry-
gentem jest pan Marek Lipień. Poza trąbką jego 

ulubionymi instrumentami są skrzypce oraz 
róg myśliwski. Jako członek koła Łowiec-
kiego Gorce w kamienicy chętnie spędza 
wolny czas na łonie natury w  łowisku, 
dlatego też sygnalistyka łowiecka na 
rogu nie jest mu obca. Należy również 
do GoPr – sekcja operacyjna w kamie-
nicy. ale to jeszcze nie wszystko. Pan 

Grzegorz fascynuje się pszczelarstwem. 
Posiada własną pasiekę składająca się 

z 15 uli. Jest członkiem karpackiego związ-
ku Pszczelarskiego oraz wiceprezesem koła 

Pszczelarskiego w kamienicy. Jest posiadaczem 
psa rasy gończy polski pies myśliwski, dlatego też należy 
do Polskiego związku kynologicznego w Nowym sączu. 
Jako członek zespołu regionalnego Gorce w roku 2011 
został gazdą Gminy kamienica i otrzymał góralską spin-
kę do koszuli, którą z dumą nosi. e.c.

W gronie twórców
artysta, miłośnik natury 



Pandemia zatrzymuje świat - obostrzenia, granice 
możliwości….. W  pewien sposób spowalnia roz-
wój człowieka.

Za pan brat z technologią informacyjną
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy podejmuje szereg dzia-

łań, by nie stać w miejscu, by w tak trudnym dla wszystkich cza-
sie wyjść naprzeciw potrzebom jej uczniów. Od samego początku 
zdalnego nauczania kadra kierownicza, pedagogiczna, obsługa 
nie szczędziły wysiłku, by znaleźć jak najlepsze rozwiązania 
sprzyjające temu modelowi edukacji młodego pokolenia. I tak np. 
już od listopada działa między innymi platforma Teams – środo-
wisko pracy uczniów nauczycieli, ale i też rodziców. To rozwią-
zanie, obok dziennika elektronicznego Librus, pozwala na pod-
niesienie jakości i uporządkowanie procesu edukacyjnego. Praca 
z komputerem, narzędziami TiK nie jest tu żadnym novum.

Na ścieżce edukacyjnych zadań 
Wszyscy uczniowie mogą liczyć na indywidualne wsparcie 

w formie online, a gdy zachodzi taka potrzeba, wychowawcy 
szukają innych dróg zaopiekowania dydaktycznego. Dodatko-
wą pomocą objęci są ósmoklasiści, dla których szkoła organizuje 
stacjonarne, czwartkowe konsultacje. Realizowane są projekty, 
programy innowacyjne. Uczniowie są włączani w akcje o różnym 
zasięgu terytorialnym. Zbiórka makulatury czy Sprzątanie Świa-
ta wzmacniały świadomość ekologiczną wychowanków kamie-
nickiej szkoły. Zadania o charakterze wolontariackim pozwalały 
na wyzwolenie empatii. Działania związane z rocznicami naro-
dowymi budzą postawy patriotyczne. Szereg przyjmowanych 
rozwiązań zmierza w kierunku kształcenia innych kompetencji 
kluczowych, w tym obywatelskich i osobistych. W taki m.in. spo-
sób stwarzana jest szansa rozwoju zainteresowań młodego czło-
wieka. To dla ucznia również okazja do samokształcenia, pracy 
nad sobą. Na pewno efektywnie skorzystali z niej uczestnicy 
konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych 
przez KO w Krakowie. Przeszli oni już kolejny etap zmagań – 
rejonowy – i czekają na jego wynik. Wśród nich najbardziej wy-
różniają się ósmoklasiści: A. Witteczek (konkurs matematyczny), 
E. Poręba (konkurs matematyczny i biblijny). Wielu wychowan-
ków kamienickiej Jedynki podejmuje udane próby sprawdzenia 
swoich umiejętności w innych konkursach, turniejach, zawodach 
gminnych i powiatowych. Na uwagę zasługują m.in.: Jan Bilski 
z 2b – laureat wojewódzkiego konkursu realizowanego w ramach 
kampanii No Promil-No Problem, Tomasz Szczepaniak z  6b - 
I miejsce w Limanowskiej Słazie (śpiew góralski), Aleksandra 
Faltyn - wyróżnienie w Gminnym Konkursie Gawędziarskim, 
Zofia Opyd z 7b – udział w etapie wojewódzkim Małopolskiego 
Konkursu „Zaśpiewaj i Ty Niepodległej”. 

Nie pustostan
Podczas nieobecności uczniów w szkole, spowodowanej ob-

ostrzeniami COVID-19, trwają też prace nad poprawą bazy, in-
frastruktury czy wyposażenia placówki. Wiele remontów dobie-
gło już końca – elewacja, przyszkolny plac gospodarczy, wymiana 
paneli podłogowej. Pozyskane zostały nowe komputery. 

Żadne z działań w SP1 w Kamienicy nie zostało zamrożo-
ne. Jest tylko w inny sposób realizowane. Przynosi nowe do-
świadczenia i pomaga w pokonaniu barier na drodze rozwoju 
młodego człowieka - ucznia, który w tym szczególnym czasie 
musi być wyjątkowo zaopiekowany, nie może zostać w pocze-
kalni świata. (fal)

Bez zastojunagrodzony cykl zdjęć
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rÓżne

Szymon Sadowski z  Kamienicy został laure-
atem VIII konkursu filmowo-fotograficznego 
„Z Obiektywem przez Powiat”, zdobywając wy-
różnienie w kategorii „Pejzaż”.

Już po raz kolejny pasjonaci fotografowania zmierzyli się, 
w ogłoszonym przez Powiat Limanowski konkursie pod na-
zwą „Z obiektywem przez Powiat”, z artystycznym zatrzy-
maniem w kadrze pejzażowego piękna. W tym roku konkurs 
po raz pierwszy miał formę online, dodatkowo wprowadzo-
no do niego nową kategorię – film krótkometrażowy.

Hasło tegorocznej edycji zaczerpnięte było z  twórczo-
ści Władysława Orkana: „Jest świat, co zachwyt budzi". 
Konkurs - podobnie jak w latach ubiegłych - miał formułę 
otwartą (uczestnikami mogły być osoby, które ukończyły 15 
lat). Jego podstawowy, regulaminowy cel brzmiał: ochrona 
i upowszechnianie poprzez fotografię i film dziedzictwa na-
turalnego, społecznego Powiatu Limanowskiego wraz z jego 
dorobkiem kultury materialnej i duchowej, podejmowanymi 
inicjatywami i zachodzącymi zmianami. W kategorii „Pej-
zaż” komisja konkursowa wyróżniła Szymona Sadowskie-
go z Kamienicy za cykl zdjęć: Zachód słońca nad Gorcami, 
Panorama Beskidu Wyspowego i Gorców, Widok z Mogie-
licy ponad drzewami, Polana Podskały. Zachodzące słońce 
nad Kamienicą.

Komisja konkursowa podkreśliła duże zainteresowanie 
konkursem pomimo niesprzyjającej sytuacji epidemiolo-
gicznej w kraju, a także różnorodność ujęcia tematyki. (red)



27 grudnia 2020 r. w sali 
gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Szczawie odbył 
się Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Szczawy.

Zawody zostały rozegrane najpierw 
w trzech grupach, a zwycięzcy spotka-
li się w finale, grając każdy z każdym. 
Zwyciężył Konrad Talar reprezentu-
jący TLT 06 TT Nice (Francja) i KS 
„Talar Team” Szczawa. Drugie miej-
sce zdobył Grzegorz Dudzik, a  trze-
cie Paweł Talar – obydwaj z KS „Talar 
Team” Szczawa.

Wyniki spotkań finałowych przed-
stawiają się następująco: Konrad Ta-
lar – Paweł Talar (3:1), Grzegorz Du-
dzik – Paweł Talar (3:1), Konrad Talar 
– Grzegorz Dudzik (3:2).

Dyplomy, puchary i  nagrody tur-
nieju wręczyła Alicja Talar (Centrum 
Ubezpieczeń „Talar”, FPHU „Talar”) – 
wieloletni sponsor klubu. (red)

w  minionym roku w  krakowie została podpisana 
umowa pomiędzy wisłą kraków a międzyszkolnym 
Uczniowskim klubem sportowym Halny kamieni-
ca, na mocy której szkółka z kamienicy zasiliła gro-
no klubów partnerskich Białej Gwiazdy.    

Podpisy pod dokumentem parafowali Dyrektor Akademii 
Piłkarskiej Wisły Kraków – Krzysztof Kołaczyk, Koordynator 
Klubów Partnerskich Wisły Kraków – Sebastian Tłok, Prezes 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Halny 
Kamienica – Janusz Piotrowski oraz Wiceprezes MUKS Hal-
ny Kamienica – Feliks Piwowar.

MUKS Halny Kamienica został założony w lutym 1995 roku. 
Od samego początku swojego istnienia szkółka stwarza możli-
wość sportowego rozwoju dzieciom z pobliskich miejscowości, 

które poprzez 
uczest n ictwo 
w  zajęc iach, 
turniejach czy wydarzeniach mogą podnosić swoje piłkarskie 
umiejętności oraz kształtować swój charakter.

Obecnie w szeregach klubu szkoli się ponad 100 młodych 
adeptów futbolu w kategorii wiekowej od 4. do 13. roku życia. 
Wychowankowie Halnego z powodzeniem radzą sobie rów-
nież w zespołach Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków. Są to 
Mariusz Kutwa (rocznik 2004) oraz Kacper Czepielik (rocz-
nik 2005).

Od 1 lutego 2021 r. okazję na zaprezentowanie swoich pił-
karskich umiejętności w zespołach U-8 – U-13 wiślackiej Aka-
demii będą mieli wyróżniający się zawodnicy z MUKS Halny 
Kamienica. (red)

mUks Halny kamienica 

Halny Kamienica klubem 
partnerskim Wisły Kraków

rozegrano turniej 
o puchar szczawy
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Na początku grudnia 
zawodnicy, którzy 
posiadają licencję Pol-
skiego Związku Nar-
ciarskiego, zadebiuto-
wali w ogólnopolskich 
biegach narciarskich 
o  Puchar Grupy Azo-
ty. Są to najbardziej 
prestiżowe zawody 
w Polsce dla młodych 
adeptów narciarstwa 
biegowego. 

Kolejną większą imprezą, 
w jakiej brali udział ucznio-
wie zalesiańskiej szkółki 
narciarstwa, był ogólnopol-
ski „Cross Country Tatra 
Cup 2020”, który odbył się w Za-
kopanem. W zawodach uczestni-
czyło 200 zawodników. Bardzo 
dobrze zaprezentowały się naj-
młodsze grupy wiekowe z roczni-
ków 2010, 2009 i młodsi. Kolejną 
ważną imprezą był I rzut Małopol-
skiej Szkolnej Ligi SZS w Biegach 
Narciarskich, który odbył się 22 
grudnia w Klikuszowej. Na star-
cie stanęło około 300 zawodników 
z terenu całej Małopolski. Pomimo złych warunków pogodowych i trudnej niekiedy 
grząskiej trasy zawodnicy „Wierchów” pokazali hart ducha i podjęli walkę o naj-
wyższe lokaty. Tym razem do podium zabrakło niewiele, o czym świadczą dwa 4 
miejsca i kilka miejsc w pierwszej dziesiątce w poszczególnych kategoriach wieko-
wych. Za ogromny sukces możemy uznać III miejsce Szkoły Podstawowej z Zalesia 
w klasyfikacji szkół w Igrzyskach Dzieci (na 45 startujących szkół!). (red) 



trzy złote medale w  mistrzo-
stwach polski wywalczyły ze-
społy dIamond cHeer z sek-
cji cheerleaders, działającej 
przy Gminnym ośrodku kultu-
ry w kamienicy. 

22 listopada 2020 r. w Kieleckim Cen-
trum Kultury odbył się finał XXIII Kra-
jowych Mistrzostw Cheerleaders PSCh. 
Ze względu na pandemię wydarzenie 
miało charakter wirtualny.

Komisje sędziowskie oceniały ma-
teriały video – choreografie nadesłane 
przez uczestników w trzech różnych dy-
wizjach: Cheer, Performance Cheer oraz 
Pom Dance w kilku kategoriach (dzieci, 

junior młodszy, junior, senior).
Wspaniałe wyniki osiągnęły startujące 

w mistrzostwach zespoły DIAMOND 
CHEER z sekcji cheerleaders, działa-
jącej przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kamienicy, zdobywając trzy tytuły 
mistrzowskie.

Mistrzostwo Polski wywalczyły ze-
społy: „Ania i Dodo” (w kategorii part-
ner stunt senior level 6), „Diamenty” 
(w kategorii cheer coed senior level 5), 
„Szmaragdy” (w kategorii group stunt 
coed senior level 6). Bliska wywalczenia 
medalu była drużyna „Brylanty” w ka-
tegorii group stunt all girl senior level 
6, która uplasowała się ostatecznie na 
czwartym miejscu. (red)

Bardzo dobre wyniki osiągnęły 
również zespoły cheerleadin-
gu akrobatycznego Diamond 
Cheer podczas Grand Prix Pol-
ski Cheerleaders 2020. 

Podopieczne trenera Mirosława Hacz-
ka prezentowały się podczas zawodów 
w kilku kategoriach, zajmując w osta-
tecznej klasyfikacji Grand Prix Polski 
wysokie miejsca. Pierwsze miejsce wy-
walczył zespół „Szafiry” (kategoria gro-
up stunt all girl senior level 6), drugie 
miejsce zdobyły: „Szmaragdy” (katego-
ria group stunt all girl junior level 5) 
oraz „Diamenty” (kategoria cheer all 
girl junior level 5), zaś na trzecim miej-
scu uplasowała się drużyna „Diamenci-
ki” (kategoria cheer all girl junior młod-
szy level 2). (red)

– Zapisy do Diamond Cheer trwają nie-
ustannie, ponieważ aby liczyć się na arenie 
międzynarodowej w kategorii senior, potrzeb-
ni są mężczyźni  w wieku 14 – 30 lat, którzy 
swoją siłą pomogą doświadczonym dziewczy-
nom – mówi trener Mirosław Haczek. 
– Zapisy trwają również dla najmłodszych 
zawodniczek – od 5 roku życia. Zaprasza-
my wszystkich, którzy chcą przeżyć z nami tę 
przygodę. Zajęcia odbywają się w piątki i so-
boty w Szkole Podstawowej w Zbludzy.  (red)

wysoko w Grand prix

zapisz się do 
Diamond cheer

Kolejne sukcesy zanotowały 
drużyny MUKS Halny Kamie-
nica, plasując się na podium 
podczas rozgrywanych turnie-
jów, które odbyły się 30 i 31 
stycznia 2021 r. 

W sobotę 30 stycznia w Jabłonce odbył 
się turniej piłkarski pod nazwą MŁODA 
ORAWA CUP 2021, w którym udział 
wzięła drużyna MUKS Halny Kamieni-
ca z rocznika 2009. W zawodach zespół 
Halnego rozegrał 7 spotkań, odnosząc 5 
zwycięstw oraz zanotował 1remis i 1 po-
rażkę. Ostatecznie drużyna wywalczyła 
3 miejsce w turnieju.

Bardzo dobrze zaprezentowała się 
również drużyna MUKS Halny Ka-
mienica w Turnieju Orlików „Turbacz 
Cup 2021” z rocznika 2010. Dobra gra 
całego zespołu i dużo emocji w rzutach 
karnych. Do końcowego zwycięstwa nie-
wiele zabrakło. Ostatecznie chłopcy wy-
walczyli trzecie miejsce w turnieju. (red)

udane turnieje 
W dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2021 r. na trasach „Centrum 
Narciarstwa Biegowego – Gorce” w Klikuszowej odbyły się Mi-
strzostwa Polski Młodzików i Ogólnopolskie Spotkanie Uczniow-
skich Klubów Sportowych. 

Dla dzieci i młodzieży z UKS „Wierchy” Zalesie była to najważniejsza impreza tego 
sezonu. Wzięło w niej udział 11 wytypowanych przez trenerów zawodników, którzy 
posiadają licencję PZN. Trzy dni zmagań na poziomie ogólnopolskim były niesamo-
witym przeżyciem, zwłaszcza dla najmłodszych uczestników mistrzostw. Doświadcze-
nie, jakie zdobyli na tak dużej imprezie, z pewnością będzie owocować w przyszłości. 

Pierwszy dzień zmagań to bieg stylem klasycznym, gdzie przy deszczowej i wietrz-
nej pogodzie trudno było przygotować odpowiednio sprzęt do biegania. Najlepszy 
wynik ze startujących zawodników Wierchów osiągnął Dawid Opoka, zajmując wy-
sokie 4 miejsce. 

Drugi dzień mistrzostw Polski to bieg stylem dowolnym. W porównaniu do dnia 
pierwszego, pogoda i warunki na trasach były wyśmienite. Ponownie Dawid Opoka 
zameldował się na czwartym miejscu. Tym razem do medalu zabrakło zaledwie 2 se-
kund. Trzeci dzień rywalizacji to biegi sztafetowe. Zawodnicy wystartowali w kate-
gorii dziewcząt i chłopców starszych. Drużyny Wierchów w tych kategoriach były 
najmłodsze, zajmując odpowiednio 13 i 16 miejsce.

 W zawodach wzięli udział: Jakub Florek, Magdalena Wierzycka, Jolanta Wierzyc-
ka, Sylwia Opoka, Justyna Opoka, Wiktoria Franczyk, Dawid Opoka, Szymon Faron, 
Piotr Wierzycki, Paweł Wierzycki oraz Karolina Majchrzak. (red)

w czołówce mistrzostw polski
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Poziomo: 1) bok z twierdzenia 
Pitagorasa, 9) gra nierozstrzygnięta, 
10) roślina dostarczająca włókien, 11) 
mały chłopiec, 12) używana do gry w 
badmintona, 13) miejsce, do którego 
się zmierza, 14) …. z kremem, 15) 
agent wywiadu, 19) złośnica, 22) 
kartka z zapiskami, 23) naklejka, 24) 
żartobliwa nazwa lekarza, 27) ślepia, 
gały, 28) kłaniać się w sposób 
czołobitny, 30) pies myśliwski, 31) są 
w rosole, 32) porozumienie mające na 
celu zlikwidowanie sporu, 34) 
występuje na scenie lub w filmie, 36) 
zbiór lub wybór utworów literackich 
różnych autorów, 39) przedmiot 
bardzo stary, bezcenny, 41) sytuacja, 
położenie bez wyjścia, 42) jeniec, 
zakładnik, 43) liturgiczne nakrycie 
głowy biskupa, 44) gra, zabawa 
polegająca na układaniu czegoś. 
 

Pionowo:1) umówione tajne hasło, 2) 
zamieszanie chaos, 3) pomyślny lub 
niepomyślny okres życia, 4) twarz, 5) 
przejście, przejazd wykopany pod 
ziemią, 6) proces przekształcenia 
państwowych przedsiębiorstw w 
spółki, 7) dawna moneta srebrna, 8) 
bieg wydarzeń, 15) trzymanie się 
reguł, prawideł, 16) zagranie, w 
którym serwowana piłka ociera się o 
górną krawędź siatki, 17) zawodowo 
zajmuje się twórczą pracą umysłową, 
18) powolny taniec towarzyski, 20) 
telegram, 21) odmiana gipsu, 25) 
piękno, uroda, 26) dumny jak …., 29) 
motyl nocny, 33) narząd, 35) mocarz, 
gigant, 37) duża pewność siebie, 38) 
obszar, powierzchnia ziemi, 39) 
system płacy, 40) lalka, marionetka. 
 
 
 
 
 
 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 16, utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać  
do  30 marca  2021 r.  na adres GOK. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody. 
 
Za rozwiązanie krzyżówki nr 117, której hasło brzmi: „Jesienne róże”, nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Kamienicy wylosowali: Karolina Opyd z Kamienicy i Anna Florek ze Szczawy.  Nagrody do odebrania w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kamienicy.  
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Poziomo: 1) bok z twierdzenia 
Pitagorasa, 9) gra nierozstrzygnięta, 
10) roślina dostarczająca włókien, 11) 
mały chłopiec, 12) używana do gry w 
badmintona, 13) miejsce, do którego 
się zmierza, 14) …. z kremem, 15) 
agent wywiadu, 19) złośnica, 22) 
kartka z zapiskami, 23) naklejka, 24) 
żartobliwa nazwa lekarza, 27) ślepia, 
gały, 28) kłaniać się w sposób 
czołobitny, 30) pies myśliwski, 31) są 
w rosole, 32) porozumienie mające na 
celu zlikwidowanie sporu, 34) 
występuje na scenie lub w filmie, 36) 
zbiór lub wybór utworów literackich 
różnych autorów, 39) przedmiot 
bardzo stary, bezcenny, 41) sytuacja, 
położenie bez wyjścia, 42) jeniec, 
zakładnik, 43) liturgiczne nakrycie 
głowy biskupa, 44) gra, zabawa 
polegająca na układaniu czegoś. 
 

Pionowo:1) umówione tajne hasło, 2) 
zamieszanie chaos, 3) pomyślny lub 
niepomyślny okres życia, 4) twarz, 5) 
przejście, przejazd wykopany pod 
ziemią, 6) proces przekształcenia 
państwowych przedsiębiorstw w 
spółki, 7) dawna moneta srebrna, 8) 
bieg wydarzeń, 15) trzymanie się 
reguł, prawideł, 16) zagranie, w 
którym serwowana piłka ociera się o 
górną krawędź siatki, 17) zawodowo 
zajmuje się twórczą pracą umysłową, 
18) powolny taniec towarzyski, 20) 
telegram, 21) odmiana gipsu, 25) 
piękno, uroda, 26) dumny jak …., 29) 
motyl nocny, 33) narząd, 35) mocarz, 
gigant, 37) duża pewność siebie, 38) 
obszar, powierzchnia ziemi, 39) 
system płacy, 40) lalka, marionetka. 
 
 
 
 
 
 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 16, utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać  
do  30 marca  2021 r.  na adres GOK. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody. 
 
Za rozwiązanie krzyżówki nr 117, której hasło brzmi: „Jesienne róże”, nagrody ufundowane przez ks. Pawła Jakóba wylosowali: 
Karolina Opyd z Kamienicy i Anna Florek ze Szczawy.  Nagrody do odebrania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy.  
 
 
 
 
 



fOTOreLacja

22 grudnia 2020 r. na rynku w  Kamienicy odbył się JARMARK ŚWIĄTECZNY, 
który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. 
Można było nabyć ręcznie robione ozdoby choinkowe, stroiki i różne smakoły-

ki na świąteczny stół przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z naszej 
gminy (Zbludza, Kamienica Górna, Kamienica Dolna, Zasadne). KGW Zasadne

KGW ZbludzaKGW Kamienica GórnaKGW Kamienica Dolna

Kolędowanie to tradycja, której górale są bardzo wierni i nikt nie potrafi tak jak oni zarazić widownię energią 
i śpiewem. 24 grudnia 2020 r. Zespół Regionalny GORCE, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury wystąpił 

w kamienickim kościele z koncertem kolęd i pastorałek. 


