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Szanowni Czytelnicy!
Dziś w Wasze ręce oddajemy szczególne, bo jubileuszo-

we wydanie „GORCZAŃSKICH WIEŚCI”. 
Jubileusz tego czasopisma to okazja do refleksji, ale 

przede wszystkim czas na podziękowania czytelnikom, au-
torom artykułów i wszystkim współpracującym z redakcją. 

 Pierwszy numer „GORCZAŃSKICH WIEŚCI” ukazał się 
w lipcu 1996 r. Gazeta zmieniała przez ten czas swoją sza-
tę edytorską, wzbogacała się o kolejne działy i cykliczne 
tematy, o wydania numerów specjalnych, suplementów 
i dodatków, a także o nowych przyjaciół i partnerów.

Ręczne powielanie, wklejanie fotografii - to kulisy po-
wstawania pierwszych numerów czasopisma, które w bie-
żącym roku obchodzi swoje 25-lecie! 

Pierwszy zespół redakcyjny w składzie: p. mgr Urszula 
Faltyn (adiustacja i korekta), p. mgr Iwona Czartowska 
(skład komputerowy), p. Maria Winkiewicz, p. Elżbieta 
Citak, p. Stanisława Wójciak oraz ja kierujący tym zespo-
łem - nie miał łatwego zadania. Pierwowzór gazety został 
sporządzony pismem odręcznym, następnie przepisany na 
komputerze, wydrukowany i „heroicznie” kserowany przez 
p. Marię Winkiewicz przez całą noc.

We wrześniu 1997 r. po raz pierwszy „GORCZAŃSKIE 
WIEŚCI” zostały profesjonalnie wydrukowane przez dru-
karnię „Kwadrat” w Nowym Sączu, co wzbogaciło je o ko-
lorowe strony. Zmieniał się także zespół redakcyjny. Przez 
3 lata składem komputerowym zajmował się p. Marian 
Bawełkiewicz, a od 2001 r. zadanie to przejął p. Stanisław 
Faltyn, który równocześnie jest redaktorem graficzno – 
technicznym. Redagowanie pisma to zajęcie dodatkowe 
dla pracowników etatowych Gminnego Ośrodka Kultury, 
jednak do redakcji okresowo dołączało wielu współpra-
cowników wywodzących się z różnych środowisk.

Przeglądając archiwalne numery czasopisma, łatwo za-
uważyć, że ambitne założenia pierwszego zespołu redak-
cyjnego były konsekwentnie realizowane. W stałych ru-
brykach poświęconych historii, tradycji i kultury gminy 
zawsze pojawiały się interesujące publikacje.

Na łamach czasopisma odnotowywano wszystkie ważne 
dla gminy i jej mieszkańców wydarzenia. Członkowie ze-
społu redakcyjnego i współpracownicy byli zawsze tam, 
gdzie działo się coś ważnego dla lokalnej społeczności. 
Były to relacje z sesji Rady Gminy, obchodów rocznico-
wych, zawodów strażackich, wyborów samorządowych, 
zawodów sportowych, działalności zespołów regional-
nych, Chóru Parafialnego, KGW, corocznych Dni Gor-
czańskich, Odpustu Partyzanckiego w Szczawie, Dożynek 
Gminnych w Zalesiu, obchodów Dnia Niepodległości, czy 
relacje z przeglądów i konkursów na terenie gminy, po-
wiatu, województwa i kraju, na których nasze zespoły czy 
osoby indywidualne osiągały sukcesy. Powstałe artyku-
ły ilustrowane były bogatą dokumentacją fotograficzną.

Poza relacjonowaniem bieżących wydarzeń „GORCZAŃ-
SKIE WIEŚCI” dostarczały czytelnikom możliwości zapo-
znania się z historią regionu. Niektóre artykuły (nigdzie 
wcześniej niepublikowane) były niejednokrotnie wykorzy-
stywane przez inne gazety, cytowane w pracach licencjac-
kich i magisterskich. Na łamach czasopisma umieszczone 
zostały: unikalne wspomnienia z okresu II wojny i pierw-
szych lat powojennych, kronika Szkoły Podstawowej w Ka-
mienicy i Zalesiu, opracowania historyczne p. Władysława 

Pierzgi czy dr Przemysława Stańko.
Stałą rubryką była Rozmowa z…, gdzie przeprowadzono 

wywiady z kilkudziesięcioma mieszkańcami naszej gmi-
ny oraz z osobami spoza niej a  związanymi z naszym 
regionem. Wielu z nich już odeszło, jednak ich dorobek 
został utrwalony niejednokrotnie właśnie na łamach na-
szej gazety.

Kultura regionalna tworzy człowieka, doskonali go. 
Równocześnie kultura regionalna związana jest w ścisły 
sposób z określoną społecznością, dlatego szczególną 
satysfakcją napawa mnie fakt, że lokalne czasopismo ma 
swój wkład w ocalenie wspomnień o  ludziach i wyda-
rzeniach z przeszłości. Przemiany społeczne, jakie nastę-
pują na wsi, a  jeszcze bardziej przemiany ekonomiczne 
powodują, że znikają dawne pejzaże, drewniane chaty, 
które tak pięknie harmonizowały z górami i  lasami ka-
mienickimi, przepadają stare rękopisy i dokumenty. Czas 
jest nieubłagany, odchodzą także ludzie, którzy tę nasza 
kulturę tworzyli.

Czasopismo „GORCZAŃSKIE WIEŚCI” jest także ważnym 
czynnikiem demokratyzacji życia społecznego, informu-
je o wydarzeniach lokalnych, począwszy od spraw samo-
rządowych poprzez inwestycje, kulturę, edukację, sport, 
sprawy społeczne, historię, rolnictwo. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że ideą czasopisma 
była od początku rzetelna informacja, prezentowanie 
wszystkich środowisk na równych prawach życia kultural-
nego całej gminy bez ingerencji w prywatne animozje, 
często nieuzasadnione i nieudokumentowane pretensje 
i oskarżenia. Przez te 25 lat zmieniła się nasza gazeta, 
bo w bieżącej informacji słowo drukowane traci na war-
tości na korzyść Internetu. Natomiast wartość słowa dru-
kowanego rośnie z czasem, zapis jest trwalszy niż ulotne 
słowo mówione lub Internet, który też bazuje bardziej 
na „tu i teraz”. Często spotykam się ze zdaniem stałych 
czytelników, którzy archiwizują u  siebie naszą gazetę, 
że w ciągu 25 lat istnienia tego pisma zaszły ogromne 
zmiany, co tym samym oznacza, że historia naszego cza-
sopisma jest równie fascynująca jak rozwój naszej gmi-
ny. Przez długi okres nakład naszej gazety wahał się od 
1000 do 1200 egzemplarzy, teraz w okresie pandemii 
spadł do 600 sztuk.

Zapraszam do Biblioteki Publicznej w Kamienicy, gdzie 
zgromadzone zostały wszystkie numery GORCZAŃSKICH 
WIEŚCI  i gwarantuję fascynującą lekturę. 

Na zakończenie chciałbym wszystkim czytelnikom 
i współpracownikom naszej gazety podziękować za te 
25 lat bycia razem. Może to były okresy krótsze lub dłuż-
sze, a dla niektórych pełny – 25 letni odcinek redakcyj-
nej i  czytelniczej aktywności (bo nasza gazeta posiada 
liczne grono stałych czytelników i właśnie dla tych czy-
telników nie zaprzestaliśmy druku naszej gazety podczas 
narodowej kwarantanny). Dziękuję, że byliście z nami 
przez te 25 lat. 

Wyznam jeszcze, że powodem napisania tego artyku-
łu jest nie tylko jubileusz 25 – lecia naszej gazety ale też 
to, że ja po 25 latach pracy w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Kamienicy z końcem lipca odchodzę na emeryturę. 

Z poważaniem 
Mieczysław Marek 

redaktor naczelny GW 
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25 lat Gorczańskich Wieści

W lipcu tego roku nasza lokalna gazeta Gorczańskie Wieści przeżywa 
srebrny jubileusz. Pierwsze wydania gazety, pojawiły się w lipcu 1996 
roku przed Dniami Gorczańskimi. Cieszyły się ogromną popularnością, 
m.in. dlatego, że było bardzo duże zapotrzebowanie na aktualności 
z Samorządu Gminy. 

Przepływ informacji w tamtych latach nie był tak łatwy jak obecnie w do-
bie Internetu, wielu aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych, telewi-
zji satelitarnych czy kablowych. Gazetka Wieści Gorczańskie była w tamtych 
latach źródłem podstawowych informacji dla mieszkańców gminy. Przez bli-
sko 20 lat to medium ukazywało się co dwa miesiące i cieszyło się dużym 
zainteresowaniem naszych mieszkańców, nawet tych pracujących za granicą 
wielu z nich prosiło o wysyłanie każdego wydania gazety. Od kilku lat ze 
względu na bardzo szybki rozwój mediów społecznościowych, aplikacji mo-
bilnych i telefonii komórkowej popularność lokalnej gazetki wyraźnie spadła, 
choć jest jeszcze znaczna liczba osób, które preferują tylko tę formę przeka-
zu informacji.

Gazeta Gorczańskie Wieści spełniała przez te 25 lat bardzo ważną rolę w ży-
ciu naszej społeczności, stanowiła kanał przekazowy świeżych informacji z sa-
morządu Gminy Kamienica, dostarczała czytelnikom m.in. informacje z sesji 
Rady Gminy Kamienica, wywiady z ciekawymi postaciami, informacje z wy-
darzeń kulturalnych, sportowych, informacje z pracy stowarzyszeń, z policji 
i wiele innych ciekawych artykułów. 

Z okazji jubileuszu lokalnego pisma należą się podziękowania dla pomy-
słodawców, a także dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kamie-
nicy na czele z Panem Dyrektorem, którzy przez te wszystkie lata dbali, aby 
Gorczańskie Wieści były wydawane na wysokim poziomie, aby artykuły były 
obiektywne i nie wywoływały niepotrzebnych sporów.

Władysław Sadowski 
Wójt Gminy Kamienica 

Redakcja i współpracownicy Gorczańskich Wieści – XII 1997 r.  
W pierwszym rzędzie od lewej: Janusz Kulma, Elżbieta Citak, Sta-
nisława Wójciak, Stanisław Faltyn, Irena Franczyk (Hyrc), Marian 

Bawełkiewicz, Mieczysław Marek. W drugim rzędzie od lewej 
stoją: ks. Zygmunt Warzecha, Stanisław Gorczowski, Franciszek 
Jurkowski, Celina Bochniarz, ks. Benedykt Szlęzak, Władysław 

Doliński, Maria Winkiewicz, Józef Kuziel, Janusz Piotrowski
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Od 1 lipca 2021 można składać wnioski w progra-
mie Mój Prąd –  dofinansowanie  mikroinstalacji 
fotowoltanicznych.

Rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie mi-
kroinstalacji fotowoltaicznych. Wnioski można składać 
od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alo-
kacji budżetu – wyłącznie drogą elektroniczną (https://
gwd.nfosigw.gov.pl) – nie w Urzędzie Gminy.

Dofinansowane mogą być przedsięwzięcia polega-
jące na zakupie i  montażu mikroinstalacji fotowolta-
icznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW 
do 10 kW, służące na potrzeby istniejących budynków 
mieszkalnych.

Nie podlegają dof inansowaniu projekty polega-
jące na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji 
fotowoltaicznej.

Dofinansowanie w  formie dotacji wynosi do 50% 
kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej 
w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno 
przedsięwzięcie. (O.D.)

14 maja br. podczas sesji Rady Powia-
tu Limanowskiego Wójt Gminy Kamienica 
Władysław Sadowski odebrał z  rąk Wice-
wojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka 
symboliczny czek na kwotę 712 523,00 zł. 
Środki finansowe pochodzą z  Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg i przeznaczone zo-
staną na remont drogi gminnej Kuźle – Wą-
chały w Szczawie. (red)

Odbiór promesy na 
realizacje zadań drogowych 

Przekazanie kolektorów słonecznych i fotowoltaiki

Urząd Gminy Kamienica infor-
muje, że Firma SKORUT Syste-
my Solarne Sp. z o.o. w Myśle-
nicach, w związku z kończącym 
się okresem gwarancji instala-
cji solarnych dofinansowanych 
z projektu „Odnawialne źródła 
energii w Mszanie Dolnej oraz 
gminach partnerskich”, doko-
nuje ich przeglądu. Po dokona-
nym przeglądzie mieszkaniec 
otrzyma do podpisania protokół 
przeglądu instalacji kolekto-
rów słonecznych oraz wymiany 

płynu solarnego. 
Uprzejmie prosimy o dokład-

ne sprawdzenie przy serwi-
santach treści protokołu przed 
jego podpisaniem. Po podpisa-
niu protokołu usterki instalacji 
nie są objęte gwarancją.

Firma rozpoczęła serwisy 
u mieszkańców, więc jeżeli in-
stalacja działa sprawnie, nale-
ży czekać na wizytę serwisan-
tów. Z podpisanym protokołem 
prosimy zgłosić się do Urzę-
du Gminy celem podpisania 

umowy. W  przypadku usterek 
prosimy o  kontakt z  Urzędem 
Gminy pod numerem 18 33 23 
025 wew. 36.

Pr zeka z a n ie  fo towo l ta ik i 
w  ramach programu „Budowa 
mikroinstalacj i  prosumenc -
kich – fotowoltaicznych na bu-
dynkach mieszkalnych w Gmi-
nie Kamienica” następuje bez 
przeglądu, więc wszystkie oso-
by, które do tej pory nie podpi-
sały umowy, prosimy o zgłosze-
nie się do Urzędu Gminy. (o.D.)

Nabór wniosków 
o dofinansowanie 
mikroinstalacji 
fotowoltaicznych
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Plany na najbliższe lata

W ostatnim czasie zakończono kil-
ka wieloletnich inwestycji realizo-
wanych przez Gminę Kamienica 
w  latach 2018-2021. Najważniej-
szą z nich była budowa hali spor-
towej w  Kamienicy. Wartość tej 
inwestycji przekroczyła 8 mln zł, 
z czego 4 mln pozyskano z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Obec-
nie trwają procedury odbiorowe 
związane z uzyskaniem pozwole-
nia na użytkowanie obiektu.
 

Drugą ważną inwestycją była budowa 
wielofunkcyjnych szlaków wokół Mo-
gielicy i  szlaków łącznikowych z  tra-
są Velo-Dunajec. Wartość inwestycji 
w części przebiegającej przez Gminę 
Kamienica wyniosła 3 262 tys. zł, tu do-
finansowanie z RPO WM 2014-20 się-
gnęło 65%. Jeszcze w tym roku planu-
jemy położenie nawierzchni asfaltowej 
na części biegnącej wzdłuż rzeki Ka-
mienica. W ostatnich latach wybudowa-
no również Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy oczysz-
czalni ścieków w  Szczawie z  PROW 
2014-20; przy dofinansowaniu 63 %. 
Zmodernizowano plac rynku w Kamie-
nicy, 2 odcinki dróg gminnych: Zasad-
ne – Faronówka – Zapole i Kamienica 
– Pod Kąty z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych (dofinansowanie 60 %).

Ponadto Gmina Kamienica partycy-
powała w kosztach modernizacji dro-
gi Wojewódzkiej DW 968 Kamienica 
– Szczawa (ok. 1 mln zł).

Na najbliższe lata plany są również 
bardzo ambitne. Największym przed-
sięwzięciem będzie rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Kamienicy. Realiza-
cja tej inwestycji wynika z wymogów 
środowiskowych i prowadzonych po-
stępowań WIOŚ w Krakowie. Szaco-
wana wartość inwestycji to ok. 15 mln 

zł. Przepustowość oczyszczalni będzie 
pozwalała przyjmować nieczystości 
z terenu całej gminy. Drugą ważną in-
westycją na najbliższe lata jest rozbudo-
wa wodociągu gminnego w Szczawie, 
Kamienicy i  Zbludzy. Zaprojektowa-
na sieć wodociągowa w Szczawie ma 
już niezbędne pozwolenia na budowę 
i całą dokumentację projektowo – kosz-
torysową. W trakcie opracowania jest 
budowa sieci wodociągowej w Zbludzy 
z  ujęciem wody i  stacją uzdatniania. 
Kolejną bardzo ważną inwestycją na 
najbliższy rok jest modernizacja dro-
gi Wyrębiska w Zalesiu. Tę inwestycję 
planujemy wykonać wspólnie z Gminą 
Słopnice. Pewne elementy tej inwesty-
cji takie jak – oświetlenie, punkty tu-
rystyczne będą wykonane przez powiat 
limanowski w ramach Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej. Na dużej części 
droga będzie poszerzona do 7 metrów, 
w  środkowej części 4,5 – 5 metrów, 
a w końcowym odcinku 4 metry. Bę-
dzie wiele miejsc do parkowania przy 
drodze. Mając na uwadze wzmożony 
ruch turystyczny i coraz większą popu-
larność tras narciarskich wokół Mogie-
licy w sezonie zimowym, ta inwestycja 
jest bardzo oczekiwana przez wielu na-
szych mieszkańców.

Te trzy zadania planujemy zgłosić do 
zapowiadanego Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych w  ramach 
projektu „Nowy Ład”. Mamy nadzieję 
na uzyskanie dużego dofinansowania 
w wysokości do 95% wartości przed-
sięwzięć. Oprócz tych trzech najważ-
niejszych zadań będzie również realizo-
wanych wiele inwestycji jednorocznych 
ustalanych co roku przez Samorząd 
Gminy Kamienica.

Władysław Sadowski  
Wójt Gminy Kamienica

Nieodpłatne 
poradnictwo 
obywatelskie

S t o w a r z y s z e n i e  S u r s u m 
C o r d a  r e a l i z u j e  p r o j e k t 
p o w i e r z o n y  p r z e z  P o w i a t 
L i m a n o w s k i ,  w   r a m a c h 
k t ó r e g o  p r o w a d z i  n i e o d -
p ł a t n ą  p o m o c  p r a w n ą , 
n i e o d p ł a t n e  p o r a d n i c t w o 
o b y w a t e l s k i e  o r a z  n i e o d -
p ł a t n e  m e d i a c j e .

C e l e m  p r o j e k t u  j e s t  z a p e w -
n i e n i e  r ó w n e g o  d o s t ę p u  d o 
n i e o d p ł a t n e j  p o m o c y  p r a w -
n e j  n a  e t a p i e  p r z e d s ą d o -
w y m  o r a z  w s p a r c i e  m i e s z -
k a ń c ó w  -  p r z e z  p r a w n i k ó w, 
d o r a d c ó w  o b y w a t e l s k i c h 
i   m e d i a t o r ó w  -  w   p o r a d z e -
n i u  s o b i e  z   r ó ż n y m i  t r u d -
n y m i  s y t u a c j a m i  ż y c i o w y m i 
i   f o r m a l n y m i .

O p r ó c z  ś w i a d c z e n i a  i n -
d y w i d u a l n e j ,  d a r m o w e j  p o -
m o c y  -  p r o w a d z i  r ó w n i e ż 
E D U K AC J Ę  P R AW N Ą ,  k t ó -
r a  z m i e r z a  d o  z w i ę k s z a -
n i a  ś w i a d o m o ś c i  p r a w n e j 
s p o ł e c z e ń s t w a .

Z   n i e o d p ł a t n e g o  p o r a d -
n i c t w a  o b y w a t e l s k i e g o 
w   g m i n i e  K a m i e n i c a  m o ż -
n a  s k o r z y s t a ć  o d  p o n i e -
d z i a ł k u  d o  p i ą t k u  w  g o d z i -
n a c h  9. 0 0  –  13 . 0 0 ,  w   s a l c e 
p r z y  B i b l i o t e c e  P u b l i c z -
n e j  w   K a m i e n i c y  ( b u d y n e k 
k o m u n a l n y  O S P,  K a m i e n i -
c a  42 6) .  O b o w i ą z u j e  r e j e -
s t r a c j a  n a  w i z y t y ,  t e l . :  18 
333  78  0 4  l u b  6 0 0  033  19 9. 
( r e d )

Remont drogi Wąchały  
w Zalesiu

Modernizacja drogi Sopaty  
w Zbludzy



DZIŚ I JUTRO KAMIENICY

6 Gorczańskie Wieści maj – lipiec 2021

Rada Gminy Kamienica podczas XIX sesji jednogło-
śnie udzieliła wójtowi Władysławowi Sadowskiemu 
wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu samorządu za 2020 rok. 

21 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury miała 
miejsce XIX sesja rady Gminy Kamienica. Radni  w krót-
kiej  dyskusji  odnosili się do przedstawionego przez Wójta  
raportu o stanie gminy Kamienica za ubiegły rok.  

Po debacie radni  przystąpili do głosowań kolejno:  
uchwały o  udzieleniu wotum zaufania dla Wójta oraz 
uchwały dotyczącej udzielenia włodarzowi gminy abso-
lutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy Kamienica 
za 2020 rok. W  obydwu przypadkach radni byli jedno-
myślni, głosując za udzieleniem Wójtowi wotum zaufania 
oraz udzielając mu absolutorium. Radni do gratulacji dla 
Wójta oraz pani Skarbnik dołączyli okolicznościowe bu-
kiety kwiatów. (red)

Jednogłośne absolutorium dla Wójta

Otwarcie wieży 
widokowej na 
górze Modyń

Gmina Łącko wraz z  partnerami 
przedsięwzięcia - gminą Kamienica 
i  gminą Łukowica - zaprasza na ofi-
cjalne otwarcie Wieży Widokowej na 
Górze Modyń w  miejscowości Wola 
Kosnowa, które odbędzie się 15 sierp-
nia 2021 roku. Otwarcie obiektu zo-
stanie zainaugurowane Mszą świętą, 
która rozpocznie się o godz. 11.00. 

Przypomnijmy, że koszt przedsię-
wzięcia to około 728 000,00 złotych. 
W tej kwocie równo po 60 tys. zł par-
tycypowały samorządy gminy Kamie-
nica i Łukowica. 

Zapraszamy! (red)
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Samorząd gminy 
na półmetku kadencji  
rozmowa z wójtem dr władysławem sadowskim.

Wójt gminy to bardziej menager czy lider?
– Na stanowisku wójta trzeba być zarówno me-

nadżerem jak również liderem. Gmina to też urząd 
Gminy i  jednostki organizacyjne, gdzie trzeba do-
brze zarządzać kadrą, procesami administracyjnymi 
i decyzyjnymi. Zaś liderem trzeba być w procesach 
społecznych, w kontaktach z mieszkańcami, których 
trzeba przekonywać do pewnych inicjatyw, pomy-
słów i strategii. 

Zarządzanie gminą jest dla Pana łatwym czy trud-
nym zadaniem?

– Zarządzanie gminą jest zadaniem trudnym. Gmi-
na Kamienica do realizacji swoich zadań statutowych 
ma powołanych wiele jednostek, w tym Urząd Gmi-
ny, który realizuje zadania własne i zadania zlecone 
z zakresu administracji państwowej, Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej realizujący zadania z  za-
kresu wspierania rodzin i osób, które znalazły się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej, Gminny 
Ośrodek Kultury realizujący zadania z zakresu upo-
wszechniania kultury i tradycji lokalnej, 7 szkół pod-
stawowych i przedszkole samorządowe realizujące 
zadania z zakresu edukacji i wychowania. Nadzór 
nad działalnością tylu jednostek, działających w róż-
nych obszarach, nie jest łatwym zadaniem, szczegól-
nie, jeśli chce się wykonywać te zadania na wysokim 
poziomie. Ale z roku na rok jest łatwiej, każdy z cza-
sem nabiera doświadczenia. Pomocą służą sekre-
tarz, skarbnik gminy czy pracownicy merytorycznie 
odpowiedzialni za poszczególne obszary. 

Z jakimi przeszkodami musi się Pan mierzyć w za-
rządzaniu gminą? 

– Na początku pojawiły się trudności związane 
z faktem, że w niektórych jednostkach panowały sta-
re nawyki i trzeba było czasu, aby zmienić podejście 
pracowników do wykonywania swoich obowiązków. 
Dzisiejszy urząd powinien być otwarty na mieszkań-
ca. To urząd i powołane jednostki mają pełnić rolę 
służebną i powoli takie podejście jest u nas wdraża-
ne. Trudności w zarządzaniu związane są również 
z tym, że nie na wszystkie realizowane zadnia gmi-
na otrzymuje niezbędne środki finansowe. Na zarzą-
dzanie gminą, szczególnie na realizowanie przedsię-
wzięć potrzebne są odpowiednie środki finansowe, 
a  tych ciągle brakuje. Gmina Kamienica należy do 
gmin biednych o niskich dochodach własnych. Nie 
ma na terenie gminy bogatych podmiotów gospo-
darczych. Niskie środki finansowe ograniczają moż-
liwości we właściwym zarządzaniu i nadzorze.

Na przestrzeni 
lat, którą z  in -
westycji zreali-
zowaną w okre-
s i e  s w o j e g o 
u r z ę d o w a n i a 
uważa Pan za najbardziej korzystną?

– Najważniejszą inwestycją zrealizowaną w okre-
sie sprawowania funkcji Wójta Gminy Kamienica jest 
duże przedsięwzięcie związane z gospodarką wod-
no ściekową, tj. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci 
wodno- kanalizacyjnej w Kamienicy, Szczawie, Zblu-
dzy i Zasadnem”.

Jakie priorytety inwestycyjne planuje gmina, a ja-
kie realizuje w tej kadencji? 

– Największa inwestycją realizowaną w tej kaden-
cji to budowa hali widowiskowo-sportowej w Ka-
mienicy. Ta inwestycja była długo oczekiwana przez 
wielu mieszkańców gminy. Kilka lat temu kilkuset 
mieszkańców Kamienicy, Zbludzy i Zasadnego zło-
żyło wniosek o realizację tej budowy. W niedługim 
czasie planujemy otwarcie nowej hali. Innym bar-
dzo ważnym zadaniem na najbliższe 2-3 lata będzie 
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy. Ta 
oczyszczalnia będzie służyła mieszkańcom całej gmi-
ny, w tym mieszkańcom Szczawy. Po uruchomieniu 
tej oczyszczalni stara oczyszczalnia w Szczawie bę-
dzie zlikwidowana. Ta inwestycja wynika z wymogów 
ochrony środowiska. Istniejące oczyszczalnie ście-
ków w Szczawie i w Kamienicy są przestarzałe, dla-
tego decyzja rozbudowy jednej oczyszczalni służącej 
całej gminie jest rozwiązaniem najlepszym.

Czy promocja gminy jest dla Pana ważnym elemen-
tem prorozwojowym ?

– Promocja gminy jest bardzo ważnym czynnikiem 
rozwojowym każdej gminy. Dzięki promocji wielu tu-
rystów odwiedza gminę, korzysta z jej atrakcji tury-
stycznych i korzysta z usług podmiotów gospodar-
czy znajdujących się na terenie danej gminy, takich 
jak sklepy, restauracje, hotele, pensjonaty itp. Dzięki 
promocji mogą powstawać kolejne podmioty gospo-
darcze oferujące kolejne usługi w tym usługi tury-
styczne. Ma to z pewnością przełożenie na zwięk-
szone dochody gminy.

Jak ocenia Pan rozwój turystyki w gminie ?
– Rozwój turystyki w gminie Kamienica jest bardzo 

ważny, jednak nie do końca przebiega tak, jak życzył-
by sobie samorząd gminy. Z pewnością niewystar-
czająco wykorzystane są uzdrowiskowe atuty gminy, 
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czyli wody lecznicze w Szczawie. 
Gmina podejmowała wiele prób 
utworzenia uzdrowiska w Szcza-
wie, jednak ze względu na fakt, 
że właściciele gruntów, na któ-
rych miały być utworzone stre-
fy uzdrowiskowe, wyrażali sprze-
ciw co do utworzenia uzdrowiska, 
szczególnie stref uzdrowisko -
wych, gdzie występują zakazy 
budowy domów mieszkalnych, 
dozwolone są jedynie obiekty 
służące lecznictwu uzdrowisko-
wemu. Gmina w ostatnim czasie 
wybudowała kilka atrakcji tury-
stycznych. Przykładem są wie-
lofunkcyjne ścieżki biegnące od 
Kamienicy do Szczawy i  Zalesia 
oraz dalej do Limanowej. Wcze-
śniej, wspólnie z powiatem lima-
nowskim, Gminą Dobra i  Gmi-
ną Słopnice, wykonano trasy do 
narciarstwa biegowego. W  cen-
trum Kamienicy zmodernizowa-
no tereny „Saturn” do turystyki 
i rekreacji. Przy wszystkich szko-
łach powstały obiekty do sportu 
i  rekreacji (place zabaw i boiska 
wielofunkcyjne).

Jak wygląda współpraca z ościen-
nymi gminami? 

– Gmina Kamienica od lat współ-
pracuje z innymi gminami w tym 
gminami ościennymi.

W latach 2000 – 2010 wspólnie 
z  gminami Dobra i  Słopnice za-
warto porozumienie i utworzono 
Związek Gmin Mogielica, którego 
byłem Przewodniczącym. Wspól-
nie wybudowano wieżę widokowa 
na Mogielicy, która obecnie bę-
dzie modernizowana. Z  ościen-
ną Gmina Ochotnica w  ramach 
współpracy wybudowano więżę 
widokową na Gorcu – Gmina Ka-
mienica dofinansowała to zada-
nie kwotą 30 tys. zł. Dodatkowo 
powstały trasy wielofunkcyjne na 
granicy Gminy Kamienica i Ochot-
nica (od osiedla Wierch Młynne 
do osiedla w Kamienicy Dolnej – 
Klenina – Bukowina).

Z gminą Mszana Dolna, Gminą 
Dobra, Gminą Niedźwiedź i Mia-
stem Mszana Dolna realizowano 
duży projekt związany z monta-
żem instalacji solarnych na bu-
dynkach mieszkalnych i  budyn-
kach użyteczności publicznych. 
Powstało ponad 700 instalacji 
solarnych.

W  ostatnim czasie z  powia-
tem limanowskim, Gminą Dobra 

i  Gminą Słopnice zrealizowano 
projekt związany ze ścieżkami ro-
werowymi i trasami narciarskimi. 

Natomiast już w sierpniu zosta-
nie oficjalnie otwarta wieża wido-
kowa na górze Modyń. Realizacja 
tego przedsięwzięcia była możli-
wa dzięki współpracy samorzą-
dów gmin Kamienica, Łukowica 
i Łącko. Nasz samorząd w ramach 
wspierania rozwoju turystyki i re-
kreacji dotował inwestycję kwotą 
60 tys. zł. 

Ostatnimi czasy można zaobser-
wować wzmożoną działalność 
stowarzyszeń na terenie naszej 
gminy, zwłaszcza KGW. Jak oce-
nia Pan aktywność gminy w za-
kresie współpracy ze stowarzy-
szeniami? 

– Współpraca ze stowarzysze-
niami działającymi na terenie 
Gminy układa się bardzo dobrze. 
Samorząd Gminy Kamienica stara 
się w ramach możliwości jak naj-
szerzej wspierać tę działalność. 
Dla wszystkich Kół Gospodyń 
Wiejskich gmina użycza niezbęd-
ne do działalności pomieszcze-
nia. Kołom użyczana jest kuchnia 
w pomieszczeniach GOK w Kamie-
nicy, aby można było przygoto-
wywać potrawy regionalne. Co 
roku organizowany jest Przegląd 
Kół Gospodyń Wiejskich, pod-
czas którego wręczane są nagro-
dy i wyróżnienia. Gmina wspiera 
finansowo działalność wszystkich 
Kół. Ostatnio w  każdy weekend 
poszczególne KGW mogą prezen-
tować i sprzedawać swoje potra-
wy regionalne przy Pijalni Wód 
Mineralnych w Szczawie.

Gmina wspiera również dzia-
łalność Ochotniczych Straży Po-
żarnych, klubów spor tow ych 
i  innych stowarzyszeń, jak np. 
Stowarzyszenie Seniorów Gminy 
Kamienica.

Gmina to jednostka samorządu 
terytorialnego, w  której ważną 
rolę pełnią mieszkańcy. Czy uwa-
ża Pan, że Pana kontakt z miesz-
kańcami jest na dobrym pozio -
mie? 

– Kontakt z mieszkańcami jest 
bardzo ważny. Samorząd Gmi-
ny jest otwarty na głos miesz-
kańców. Co roku organizowane 
są zebrania wiejskie, spotkania 
Rad Sołeckich i inne, gdzie miesz-
kańcy mogą się wypowiedzieć 

w  ważnych tematach. Ostat-
ni rok, ze względu na panującą 
pandemię, był wyjątkiem, kon-
takt z  mieszkańcami był trochę 
ograniczony do kontaktów tele-
fonicznych, kontaktów za pomocą 
poczty elektronicznej czy spotkań 
w reżimie sanitarnym.

Przy opracowaniu dokumentów 
strategicznych samorząd Gminy 
Kamienica organizuje konsulta-
cje społeczne, gdzie mieszkańcy, 
stowarzyszenia, przedsiębiorcy 
i  inne grupy społeczne mogą się 
wypowiedzieć co do przedstawia-
nych propozycji.

Jak na dzień dzisiejszy ocenia 
Pan kwestię dotyczącą możliwo-
ści utworzenia w  miejscowości 
Szczawa uzdrowiska? 

– Jak wcześniej wspomniałem, 
Samorząd Gmina podejmował 
wiele prób utworzenia uzdrowi-
ska w Szczawie, jednak ze wzglę-
du na obiekt y wne trudności 
działania te zostały wstrzymane. 
Największym problemem jest 
brak terenów gminnych, na któ-
rych można byłoby utworzyć stre-
fę A uzdrowiska, strefę, na której 
występują największe obostrze-
nia i ograniczenia. Prywatni wła-
ściciele gruntów, na których miały 
być utworzone strefy uzdrowisko-
we, wyrażali sprzeciw co do utwo-
rzenia uzdrowiska, szczególnie 
strefy A, na której są zakazy bu-
dowy domów mieszkalnych, do-
puszcza się jedynie obiekty służą-
ce lecznictwu uzdrowiskowemu.

Z  całą pewnością powstanie 
uzdrowiska w  Szczawie było -
by magnesem dla wielu przed-
s ięb iorców,  k tóre mog ł y by 
uruchamiać działalności tzw. 
„okołouzdrowiskowe”, tj., sklepy, 
pensjonaty, kawiarenki, salony 
fryzjerskie, kosmetyczne i  inne. 
Powstałoby wiele miejsc pracy 
w samym uzdrowisku i w otocze-
niu uzdrowiska.

Uzdrowisko w Szczawie nie by-
łoby wielkim uzdrowiskiem ze 
względu na ograniczone zasoby 
wód mineralnych oraz ograniczo-
ny obszar, ale szacuje się, że mo-
głoby zabezpieczyć miejsca pracy 
dla 15-20 % lokalnej ludności.

Dziękuję za rozmowę i życzę so-
bie i Panu, by nasza mała ojczy-
zna nigdy nie schodziła z drogi dy-
namicznego rozwoju. (H.M.)
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Podsumowano inwestycję 
VELO Limanowski

7 maja w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie od-
było się uroczyste podsumowanie projektu, związa-
nego z rozbudową szlaków wielofunkcyjnych wokół 
Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w gminach: 
Kamienica, Limanowa, Słopnice, a także w mieście 
Limanowa. Ścieżki rowerowe zostały połączone 
z trasą główną VeloDunajec. Zadanie zostało zre-
alizowane dzięki wsparciu z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020.

Nowe szlaki turystyczne „VELO Limanowski” mają łącz-
nie ponad 24 km. Do tego dochodzi prawie 16 km odno-
wionych istniejących już szlaków, które zostały dokładnie 
oznakowane. Powstały także miejsca postojowe, zaplecza 
informacyjno-sanitarne oraz parkingi w gminach Kamie-
nica, Słopnice, Limanowa oraz w mieście Limanowa. Na 
ich terenie wybudowano wiaty, zamontowano stanowiska 
dla rowerów, ustawiono kosze na śmieci i tablice informa-
cyjne. Dodatkowo zakupiono 25 audio przewodników do 
istniejących na trasach wypożyczalni.

W  uroczystym zakończeniu projektu wzięli udział 
m.in.: poseł na sejm RP Wiesław Janczyk, marszałek 

województwa małopolskiego - Witold Kozłowski, radny 
sejmiku i  zarazem prezes Małopolskiej Organizacji Tu-
rystycznej - Grzegorz Biedroń, burmistrz miasta Lima-
nowa - Władysław Bieda, władze powiatu limanowskiego: 
starosta - Mieczysław Uryga, wicestarosta - Agata Zięba, 
członkowie zarządu - Wojciech Włodarczyk i Czesław Ka-
walec, przewodnicząca rady powiatu - Ewa Filipiak i wice-
przewodniczący - Jan Więcek, sekretarz powiatu - Andrzej 
Matlęga oraz wójtowie: Władysław Sadowski - wójt gminy 
Kamienica, Jan Skrzekut - wójt gminy Limanowa, Adam 
Sołtys - wójt gminy Słopnice.

Liderem projektu był Powiat Limanowski, a partnerami 
były gminy: Kamienica, Słopnice, Limanowa oraz miasto 
Limanowa. Całość prac kosztowała ponad 8 mln zł, z czego 
blisko 3,5 mln zł stanowią środki pochodzące z funduszy 
europejskich, a konkretnie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Promocja projektu odbywa się za pośrednictwem mate-
riałów promocyjnych – map turystycznych ze szlakami ro-
werowymi i pieszymi oraz przewodników turystycznych. 
Ponadto działa portal informacyjny www.velolimanowski.
pl oraz aplikacja na system Android https://play.google.
com/store. (red)
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Spotkanie, które zorganizowano 
w remizie OSP w Zbludzy, było oka-
zją do przypomnienia historii koła, 
podziękowań i gratulacji. Wśród za-
proszonych gości na jubileuszu byli 
m.in.: wicestarosta powiatu limanow-
skiego – Agata Zięba, przewodniczą-
ca rady powiatu – Ewa Filipiak, wójt 
gminy Kamienica – Władysław Sa-
dowski, przewodniczący rady gminy 
– Hilary Majewski, proboszcz kamie-
nickiej parafii – Jan Betlej, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury – Mie-
czysław Marek, delegacje Kół Gospo-
dyń Wiejskich z  terenu naszej gmi-
ny, przedstawiciele OSP ze Zbludzy, 
Stowarzyszenie Seniorów w Gminie 
Kamienica. Na uroczystość z gratu-
lacjami przybyli także przedstawicie-
le zaprzyjaźnionej gminy Komorniki, 
na czele z wójtem Janem Brodą, którzy 
przebywali z wizytą w naszej gminie.

Koło Gospodyń Wiejskich ze Zbludzy 
czynnie uczestniczy w licznych imprezach 
organizowanych na terenie gminy, powiatu 
i regionu. Członkinie są laureatkami wie-
lu przeglądów i  festiwali – biorąc w nich 
aktywny udział podtrzymują i rozsławiają 
tradycję, folklor i sztukę ludową oraz pięk-
no całej kamienickiej gminy. Przewodniczą-
cą koła jest obecnie Krystyna Faron. (red)

12 czerwca br. koło Gospodyń wiejskich ze Zbludzy świętowało jubileusz 70-lecia swojej działalno-
ści. obchody jubileuszu zostały przeniesione z 2020 roku ze względu na pandemię.

Jubileusz 70-lecia KGW ze Zbludzy
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6 czerwca 2021 r. premier Mateusz 
Morawiecki przebywał w wojewódz-
twie małopolskim. Podczas wizyty 
odbyło się spotkanie w  Instytucie 
Zootechniki – Państwowym Instytu-
cie Badawczym w Krakowie, podczas 
którego premier Mateusz Morawiecki 
zaprezentował założenia „Polskiego 
Ładu dla rolnictwa”. Delegację rzą-
dową przywitali przedstawiciele na-
szej gminy – KGW z Kamienicy Górnej 
z wicestarostą powiatu limanowskie-
go Agatą Ziębą. (red) 

Witali delegację
rządową

Zmiany w zarządach OSP
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W  połowie bieżącego roku w  jednostkach OSP 
z  terenu naszej gminy odbyły się walne zebra-
nia sprawozdawczo- wyborcze. Przeprowadzono 
również wielokrotnie przekładany z  powodów 
pandemicznych obostrzeń Zjazd Gminny, który 
odbył się 29 maja br. Zarządy wszystkich jedno-
stek uzyskały absolutorium za okres sprawoz-
dawczy. Zebrania były również okazją do złożenia 
podziękowań ustępującym prezesom OSP. 
 

Wśród Prezydium walnych zebrań zasiadali m.in.: Naczel-
nik Wydziału ds. Operacyjno Szkoleniowych KP PSP Lima-
nowa – st. kpt. Marcin Kulig, Wójt Gminy Kamienica – dr 
Władysław Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy – Hila-
ry Majewski. Składy poszczególnych zarządów na kadencję 
2021 – 2026 przedstawiają się następująco:

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kamie-
nicy: prezes – Adam Opyd, wiceprezes: Piotr Kuziel, Wie-
sław Wierzycki, komendant gminny – Artur Rudka, skarbnik 
– Jacek Franczyk, sekretarz – Piotr Kaliciński, członek pre-
zydium – Józef Sułkowski, członkowie zarządu: Agata Zięba, 
Paweł Komin, Arkadiusz Gorczowski, Tadeusz Wierzycki, 
Zbigniew Chlipała.  

OSP Kamienica: prezes – Adam Opyd, naczelnik – Artur 
Rutka, wiceprezes – Piotr Kaliciński, zastępca naczelnika – 
Mateusz Chlipała, skarbnik – Tomasz Wąchała II, sekretarz 
– Tomasz Wąchała I, gospodarz – Marek Syjud, członkowie 
zarządu: Marian Wąchała, Krzysztof  Faron, Piotr Wąchała, 
Magdalena Kurzeja. 

OSP Szczawa: prezes – Zbigniew Chlipała, naczelnik – 
Piotr Kuziel, wiceprezes – Krzysztof Jurkowski, zastępca na-
czelnika – Krzysztof Kuziel, skarbnik – Piotr Jagieła, sekre-
tarz – Alina Krzak, gospodarz – Robert Rusnak, członkowie 
zarządu: Andrzej Mikołajczyk, Leszek Więcławek. 

OSP Zalesie: prezes – Józef Sułkowski, naczelnik – Paweł 
Komin, wiceprezes – Adam Wierzycki, zastępca naczelnika 
– Wacław Sopata, skarbnik – Dominik Kolawa, sekretarz – 
Jerzy Franczyk, gospodarz – Stanisław Wierzycki. 

OSP Zbludza: prezes – Wiesław Wierzycki, naczelnik – 
Tadeusz Wierzycki, zastępca naczelnika – Mirosław Faron, 
skarbnik – Tadeusz Faron, sekretarz – Jacek Faron, członko-
wie zarządu: Dariusz Adamczyk, Szymon Franczyk. 

OSP Zasadne: prezes – Adam Barnaś, naczelnik – Łukasz 
Wąchała, wiceprezes – Rafał Kurzeja, zastępca naczelnika – 
Bartłomiej Gorczowski, skarbnik – Arkadiusz Gorczowski, 
sekretarz – Łukasz Faron. (A.R.)



W Zakładzie Gospodarki Komunalnej sporo się 
dzieje. Wiosenno – wakacyjny czas to dla nas 
m.in. ogrom pracy związanej z  bieżącą dzia-
łalnością, by lokalnie żyło się nam wszystkim 
przyjemniej. Naszym głównym statutowym 
działaniem jest jednak eksploatacja oraz dbanie 
o  właściwy stan oczyszczalni ścieków, ujęcia 
wody oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
 

Od jesieni ubiegłego roku sukcesywnie realizujemy działa-
nia doraźne na Oczyszczalni Ścieków w Kamienicy, by bez-
piecznie dotrwać do czasu uruchomienia projektowanej nowej 
oczyszczalni. Dokonaliśmy kilku przeróbek systemu wstęp-
nego oczyszczania ścieków z „grubszych” odpadów, wyko-
naliśmy remont głównej pompowni ścieków, usprawniliśmy 
system opomiarowania oraz zdalnego ostrzegania o poważ-
niejszych awariach, całkowicie wymieniliśmy oprogramowa-
nie sterujące pracą całego obiektu, co pozwala nam zdalnie 
zmieniać czasy i parametry poszczególnych 
faz oczyszczania ścieków (co sprawdza się 
w przypadku opadów deszczu, kiedy dopły-
wa nawet trzykrotnie więcej rozcieńczonych 
ścieków), zabezpieczyliśmy się na wypadek 
awarii komputera, wykonując sterowanie 
awaryjne, uruchomiliśmy prasę do odwad-
niania osadów (pozostałości po oczyszcze-
niu ścieków), wykonaliśmy gruntowne prace 
serwisowe sond, mieszadeł, dmuchaw i po-
zostałych elementów narażonych na nie-
sprzyjające warunki panujące w środowi-
sku ścieków. Dążymy do tego, by posiadać 
alternatywę i elementy zamienne na wypa-
dek zdarzeń mających katastrofalne skutki 
dla systemu oczyszczania ścieków, a takich 
jest niestety sporo.

Wszyscy wiemy o  problemach eksplo-
atacyjnych, jakie oczyszczalnia miała do 
tej pory. Nie jeden z nas czuł w tej sytuacji 
złość, obwiniając o to samorząd, natomiast w wielu sytuacjach 
jesteśmy pośrednio sami sobie winni. Wśród nas jest jeszcze 
wiele gospodarstw rolnych. Do tej pory nie prowadziliśmy 
kontroli zbiorników na gnojowicę, jednak częstym proble-
mem są duże dawki docierającej do oczyszczalni gnojowicy. 
Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że gnojowica 
zawiera nawet kilkaset razy więcej azotu oraz innych związ-
ków niż ścieki bytowe, jest to więc ogromny ładunek. Biolo-
giczne oczyszczanie ścieków na naszej oczyszczalni odbywa 
się w dwóch reaktorach zawierających osad czynny – bakterie, 
pierwotniaki, grzyby oraz wielokomórkowe „żyjątka”, które 
przetwarzają znajdujące się w ściekach substancje organiczne. 
Ładunki gnojowicy, które ktoś być może nieświadom zagroże-
nia wpuszcza do studzienek kanalizacyjnych (co jest nielegal-
ne), mogą na naszej przeciążonej oczyszczalni w najlepszym 
wypadku osłabić biologię, a więc pogorszyć stopień oczysz-
czenia odprowadzanych ścieków przez kilka kolejnych dni, 
a w najgorszym przypadku – zatruć osad czynny, co dopro-
wadzi do załamania procesu oczyszczania i wymusi wymia-
nę osadu czynnego. Kilkakrotnie dostaliśmy również ładunek 
krwi. Zważywszy na fakt, że na terenie gminy nie działa obec-
nie żadna ubojnia, sytuacja jest dziwna i niestety podobnie 
jak w przypadku gnojowicy skutki mogą być opłakane. Takie 

działania są niedopuszczalne i generują dla oczyszczalni kosz-
ty, które ponosimy wszyscy. Nie jesteśmy w stanie zapewnić 
monitoringu wzdłuż całej sieci, dlatego prosimy o większą 
troskę o sieć kanalizacyjną, która jest naszym wspólnym do-
brem. Zadbajmy o to, by studzienki, które mamy na podwór-
kach, były należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem, by 
nie dostawała się do nich woda opadowa i by w przypadku 
awarii na sieci Zakład Gospodarki Komunalnej miał do nich 
łatwy dostęp. Zdarza się, że studzienki rewizyjne są pod ogro-
dzeniem, kostką lub ziemią i w sytuacji zatkania sieci zaczy-
na się problem. Niedawno kilkakrotnie wzywaliśmy pojazd 
WUKO do powtarzających się awarii w Dolnej Kamienicy, 
gdzie odpady, które nigdy w kanalizacji znaleźć się nie powin-
ny, zapchały główny kolektor, wskutek czego ścieki wylewały 
w rejonie szkoły. Na koniec wyłowiliśmy śmieci zawierające 
m.in. plastikowe noże, widelce oraz grillowe talerzyki. Czę-
stokroć do oczyszczalni docierają również kamienie, żwiry, 
elementy studzienek, odzież, szmaty i przeróżne inne rzeczy. 

Kanalizacja to nie śmietnik! Deklarujemy 
posiadanie kompostów – korzystajmy z nich. 
Pozbywanie się resztek z obiadu odprowa-
dzając je do toalety to nie jest właściwe go-
spodarowanie odpadami i utrudnia procesy 
oczyszczania ścieków. 

Jak wspomniałam na wstępie – jeste-
śmy w trakcie wykonywania projektu no-
wej oczyszczalni. Jest to czasochłonny pro-
ces, jednak liczymy na to, że jak najszybciej 
uda się pozyskać stosowne decyzje, raporty 
oddziaływania na środowisko i być może 
w  drugiej połowie przyszłego roku roz-
począć działania. Na podstawie koncep-
cji budowy jeszcze w tym roku wniosko-
wać będziemy o dofinansowanie inwestycji. 
Chcemy docelowo połączyć Szczawę z Ka-
mienicą i eksploatować jeden obiekt. Do cza-
su uzyskania pozwolenia na budowę skupia-
my się na remontach sieci kanalizacyjnej. 

W Szczawie znajdują się najstarsze w gminie studzienki z krę-
gów betonowych – totalnie nieszczelne i zaniedbane. Ponadto 
na całej sieci znajdujemy mnóstwo przyłączy do domów nie-
posiadających do tej pory umów, wykonanych niepoprawnie, 
bez uszczelek, przepuszczających spore ilości wody. Na obec-
ną chwilę nie wydajemy zgody na wykonanie przyłączy do 
domów, ponieważ nie możemy dodatkowo obciążać oczysz-
czalni, która już dawno osiągnęła maksimum mocy przero-
bowych. Pamiętajmy, że jest to sytuacja przejściowa i wszy-
scy musimy ją przetrwać do czasu budowy nowego obiektu, 
my natomiast dołożymy wszelkich starań, by stało się to jak 
najszybciej. Proszę ponadto, by zgłaszać nam wszystkie sytu-
acje związane z nieprawidłowym stanem studzienek – chętnie 
przyjedziemy. Prosimy o szczególną czujność przy pracach 
ziemnych w obrębie elementów kanalizacji, a w przypadku 
ich uszkodzenia o zgłoszenie. Takie sytuacje się zdarzają i nie 
chcemy w takich przypadkach nakładać kar, zależy nam jedy-
nie na prawidłowo wykonanej naprawie. Liczymy na współ-
pracę z mieszkańcami, by wspólnie działać na rzecz naszej 
lokalnej społeczności.

Justyna Palkij – kierownik ZGK

Z działalności ZGK
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Informacje z powiatu limanowskiego

Majówka w Pijalni z regional-
nym akcentem
W sobotę 1 maja Pijalnię Wód Mine-
ralnych w Szczawie przyozdobiły bia-
ło-czerwone flagi, które mieszkańcy 

mogli odebrać za darmo. Wszystko, 
aby uczcić Dzień Flagi Rzeczypospoli-

tej Polskiej.
W tym dniu i przez cały weekend majowy w Pijalni moż-

na było również skosztować lokalne produkty, przygotowane 
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Zasadnego oraz odebrać 
materiały promocyjne Powiatu Limanowskiego. (red)

 
Nagrodzeni za rozpowszech-
nianie i ochronę kultury
Podczas XVII sesji Rady Powiatu Li-
manowskiego zostały przyznane na-
grody dla osób z terenu powiatu lima-
nowskiego w  dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochro-
ny kultury za rok 2020.

Jak podkreśla Starostwo Powiatowe w Limanowej, nagrody 
stanowią wyraz uznania samorządu powiatu dla osób wyróż-
niających się pracą na rzecz kultury i podnoszenia jej jakości, 
wnoszących istotny wkład w poszerzanie i promocję oferty 
kulturalnej Limanowszczyzny.

Nagrody za działalność w  dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony kultury z naszej gminy 
otrzymali Mieczysław Marek – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kamienicy i Bożena Gierczyk – założycielka i kie-
rowniczka Zespołu Regionalnego „Zasadnioki”. (red)

Otwarto nową wypożyczalnię rowerów
W Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie otwarto wy-
pożyczalnię rowerów. Początkowo będzie ona czynna 
tylko w weekendy - od godziny 9.00 do 17.00.

Wypożyczalnia rowerów, zlokalizowana w Pijalni Wód Mi-
neralnych w Szczawie, czynna będzie tylko w weekendy, od 
godziny 9.00 do 17.00. W późniejszym terminie działalność 
ma zostać rozszerzona również na inne dni tygodnia. 

Dzięki poszerzeniu oferty turystycznej wszyscy miłośnicy 
dwóch kółek, również rodziny z dziećmi będą mogły bezpiecz-
nie odkrywać uroki nowej ścieżki rowerowej Velo Limanow-
ski. Na płaskim odcinku ścieżki o długości 5 km ze Szczawy 
do Kamienicy każdy rowerzysta da sobie radę 

W wypożyczalni będzie możliwość wypożyczenia następu-
jących rowerów: 10 sztuk rowerów MTB Romet Rambler 7.0 
(koła 26 cali), 1 rower dziecięcy (koła 24 cale), 1 rower dzie-
cięcy (koła 20 cali), 2 krzesełka do przewozu dzieci oraz 1 ro-
wer handbike (rower napędzany rękoma), przeznaczony przede 
wszystkim dla osób niepełnosprawnych. 

Dodatkowymi zaletami nowo otwartej wypożyczalni 
w Szczawie ma być sąsiedztwo pijalni wód mineralnych oraz 
obecność pań z kół gospodyń wiejskich z gminy Kamienica, 
które w weekendy sprzedają w budynku pijalni przyrządzone 
przez siebie regionalne specjały. (red)

Spotkanie rodzin 
W niedzielę 27 czerwca 2021 r. na 
terenie Pijalni Wód Mineralnych 
w Szczawie odbyło się spotkanie ro-
dzin z terenu Powiatu Limanowskie-
go. Organizatorem wydarzenia było 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Limanowej wraz z Powiatem Limanow-

skim, Gminą Kamienica i Lokalną Organizacją Tury-
styczną Powiatu Limanowskiego.

Ideą spotkania była integracja rodzin z terenu Powiatu Lima-
nowskiego, a przede wszystkim promowanie rodzicielstwa za-
stępczego i prawidłowych metod wychowawczych. Na spotka-
nie zaproszone zostały również rodziny zastępcze, które miały 
możliwość wspólnej integracji, a także podzielenia się doświad-
czeniem związanym z opieką nad dziećmi. Podczas spotkania na 
najmłodszych czekały liczne bezpłatne atrakcje, m.in. degustacja 
dań regionalnych oraz potraw dziecięcych, zabawa z animatorem, 
dmuchaniec, pokaz sprzętu ratowniczego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Powiatu Limanow-
skiego i Gminy Kamienica, m.in: Wicestarosta Limanowski – 
Agata Zięba oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego 
– Ewa Filipiak, Radni Powiatu Limanowskiego – Józef Jaworski 
i Józef Pietrzak, Wójt Gminy Kamienica – Władysław Sadowski, 
Przewodniczący Rady Gminy – Hilary Majewski. W spotkaniu 
uczestniczył również Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Mał-
żeństw i Rodzin – ks. dr Piotr Cebula oraz ks. Artur Bieniasz.

Organizatorzy składają podziękowania fundatorom oraz oso-
bom zaangażowanym za bezinteresowną pomoc i okazaną życz-
liwość podczas organizacji spotkania.

Rodzice zastępczy to zwykli ludzie, którzy na co dzień czynią 
niezwykłe rzeczy. Rodzina zastępcza, podobnie jak biologiczna, 
ma na celu stworzenie stabilnego środowiska wychowawczego 
dla dzieci, które nie mają możliwości wychowania się w rodzi-
nie naturalnej. Intencją i założeniem opieki zastępczej jest jej 
tymczasowość, w związku z czym dziecko powinno przebywać 
w niej do momentu uregulowania sytuacji życiowej własnej ro-
dziny lub sytuacji prawnej dziecka. Oczywiście nie można wy-
kluczyć i takich sytuacji, gdzie dziecko pozostanie pod opieką 
rodziców zastępczych do momentu osiągnięcia pełnoletności lub 
usamodzielnienia. Na terenie Powiatu Limanowskiego aktualnie 
funkcjonuje 69 rodzin zastępczych i 2 rodzinne domy dziecka, 
w których przebywa 126 wychowanków. Niestety, liczba dzieci 
potrzebujących opieki stale rośnie, a osób gotowych podjęcia się 
misji wychowania brakuje. 

Decyzja o byciu rodziną zastępczą nie jest łatwa, towarzyszy jej 
wiele obaw i wątpliwości. Niemniej jednak Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Limanowej udziela rodzinom zastępczym 
szerokiego wsparcia: psychologicznego, pedagogicznego i finan-
sowego. Zapewnia również poradnictwo rodzinne i prawne, or-
ganizuje kursy i szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Osoby zainteresowane podjęciem funkcji rodziny zastępczej, 
jak również wspieraniem idei rodzicielstwa zastępczego serdecz-
nie zapraszamy do kontaktu z  Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Limanowej,tel.18 44 99 757. Zapraszamy także na 
naszą stronę internetową www.pcpr-limanowa.pl/piecza. (W. M.)

WIEŚCI ZE STAROSTWA
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Świadek, 
uczestnik, animator 
kultury
rozmowa z mieczysławem markiem – dyrektorem 
Gminnego ośrodka kultury w kamienicy.

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją rozpozna-
walną w środowisku, jakie są podstawowe założe-
nia działalności tej instytucji? 
– Tak, zdecydowanie Gminny Ośrodek Kultury 
(GOK) w  Kamienicy jest rozpoznawalny w  lokal-
nym środowisku. To samorządowa Instytucja Kul-
tury nastawiona na animację środowiska lokalnego 
i edukację kulturalną. Jej wielokierunkowa działal-
ność ma na celu dotarcie do jak największej gru-
py odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze. 
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kul-
tury należy w szczególności: zaspokajanie potrzeb 
kulturalnych, edukacja kulturalna i  wychowanie 
przez sztukę, ochrona i dokumentacja dóbr kultury, 
kultywowanie tradycji i folkloru oraz rozwój ama-
torskiego ruchu artystycznego, prowadzenie bi-
bliotek oraz upowszechnianie czytelnictwa, wiedzy 
i kultury regionalnej. Dlatego też Gminny Ośrodek 
Kultury prowadzi szeroką działalność skierowaną 
do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
Cały czas jesteśmy otwarci na nowe propozycje. 
Naszą ofertę staramy się na bieżąco dostosowywać 
do potrzeb kulturalnych odbiorców, czyli przede 
wszystkim mieszkańców naszej gminy. 
Dzięki niestrudzonej działalności miłośników muzy-
ki i folkloru Gminny Ośrodek Kultury tworzy i prze-
kazuje wartości będące świadectwem autentycz-
nego życia duchowego naszego pięknego regionu.

Jak zmienił się charakter Gminnego Ośrodka Kul-
tury na przestrzeni 25 lat Pana pracy jako dyrek-
tora tej instytucji?
– Wróćmy do początków. Gminny Ośrodek Kultury 
(GOK) w Kamienicy istnieje od lat 70 – tych ubiegłe-
go wieku. Na początku była to działalność w skrom-
nym pomieszczeniu w podziemiu obecnego Urzędu 
Gminy. W latach 90 – tych, po wybudowaniu remi-
zy OSP w Kamienicy, przeniesiono siedzibę ośrod-
ka do tego budynku, wraz z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną, którą włączono w struktury GOK-u. Taki 
stan zastałem w roku 1996, zostając szefem tej in-
stytucji. W gminie Kamienica funkcjonowały jesz-
cze Biblioteka Publiczna w Szczawie oraz Bibliote-
ka Publiczna i Świetlica w Zbludzy. 10 lat później 
w każdej miejscowości naszej gminy były placówki 
kulturalne prowadzone przez GOK: w  Kamienicy 

Świetlica Śro-
d o w i s k o w a 
o r a z  G m in -
na Bibl iote -
ka Publiczna, 
w  Szc z aw ie 
Ś w i e t l i c a 
Środowisko -
wa i   Biblioteka Publiczna, w Zalesiu i Zasadnem 
Świetlice Środowiskowe, w Zbludzy Świetlica Śro-
dowiskowa wraz z  Biblioteką Publiczną. Wszyst-
kie wymienione placówki otwierano w  nowych 
lub odremontowanych pomieszczeniach, wszyst-
kie wyposażone zostały w  komputery z  bezpłat-
nym dostępem do Internetu. Jednak obecnie trzeba 
zmieniać profil działalności GOK-u. Wyczerpuje się 
forma działalności świetlic środowiskowych jako 
miejsca spotkań dzieci i młodzieży w poszczegól-
nych miejscowościach. Teraz, gdy w każdym domu 
jest dostęp do Internetu, a   przed młodzieżą zo-
stała otwarta Europa i Świat, do tego na psychikę 
ludzi ogromny wpływ ma pandemia, trzeba zmie-
niać charakter pracy w kulturze, a zwłaszcza formę 
działalności świetlic środowiskowych, pozostawia-
jąc tam tylko zajęcia zorganizowane. 
Swoją pracę w  GOK-u  rozpocząłem 6 maja 1996 
roku, a już w lipcu tego roku na prośbę ówczesne-
go wójta Stanisława Gorczowskiego zaczęliśmy wy-
dawać lokalną gazetę. W tymże roku po przejęciu 
strojów regionalnych od GS w Kamienicy „reanimo-
waliśmy” Zespół Regionalny Gorce. W 1998 roku 
przy GOK–u powstała Izba Regionalna, w roku 2009 
przeniesiono Gminną Bibliotekę Publiczną do wy-
remontowanego pomieszczenia na parterze remi-
zy OSP. W roku 2010 powstało w GOK-u Ognisko 
Muzyczne, w którym obecnie uczy 8 nauczycieli, 
a  do ogniska uczęszcza ponad 70 uczniów. Nie-
dawno, głównie z uczniów tego ogniska, powstała 
orkiestra dęta, która liczy już ponad 20 muzyków. 
Ponadto GOK administruje I piętrem remizy OSP 
w Kamienicy, kiedyś pomieszczenie to wynajmo-
wane było na wesela, teraz odbywają się tu próby 
Zespołu Regionalnego Gorce, dlatego też w kwiet-
niu tego roku część tych pomieszczeń przekazali-
śmy OSP w Kamienicy, zgodnie z pierwotnym prze-
znaczeniem lokum j(ako remiza OSP). Na I piętrze 
budynku są także pomieszczenia administracyjne 
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GOK-u  i  redakcja Gorczańskich 
Wieści, a  na poddaszu Izba Re-
gionalna. Do stycznia 2021 GOK 
zarządzał także amfiteatrem „Sa-
turn”, został on jednak przekaza-
ny Zakładowi Gospodarki Komu-
nalnej w  Kamienicy. W  ramach 
prowadzenia działalności kultu-
ralnej Gminny Ośrodek Kultu-
ry jest organizatorem różnych 
przedsięwzięć kulturalnych, ta-
kich jak np.: Gminny Przegląd Ze-
społów Kolędniczych, obchody 
Gminnego Dnia Kobiet, Gminny 
Przegląd Dorobku Kół Gospodyń 
Wiejskich, Obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości czy Dni 
Gorczańskie oraz wielu innych 
imprez okolicznościowych i  do-
rocznych. Od 25 lat jesteśmy tak-
że, jak już wspomniałem, wydaw-
cą gazety Gorczańskie Wieści. 
Prowadzimy też stronę interne-
tową naszej gminy, co musi być 
robione systematycznie i  jest 
czasochłonne, za co dziękuję 
pracownikowi GOK-u  panu Sta-
nisławowi Faltynowi. Zajmujemy 
się promocją naszej małej ojczy-
zny, opracowując różne gadżety 
i  foldery. Ostatnio dużą zmianę 
w działalności GOK-u spowodo-
wało przekazanie nam uchwałą 
Rady Gminy Kamienica z grudnia 
2020 nadzoru nad funkcjonowa-
niem Hali Widowiskowo – Spor-
towej w  Kamienicy. Co prawda, 
jej uruchomienie z przyczyn od 
nas niezależnych zostało prze-
sunięte, jednak GOK przygoto-
wał już osoby do jej prowadze-
nia (przesuwając pracowników 
ze świetlic środowiskowych oraz 
pozyskując dofinansowanie z Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Lima-
nowej do zatrudnionych tam do-
datkowo dwóch pracowników), 
zakupiliśmy również niezbędne 
wyposażenie do tej hali, tak by 
w niedługim czasie po jej odda-
niu do użytku (myślę, że nastą-
pi to w sierpniu br.) została ona 
uruchomiona. 

Jak można zauważyć, Gminny 
Ośrodek Kultury na przestrze -
ni swojego funkcjonowania pod 
Pana kierownictwem przecho -
dził rożne przeobrażenia, jak 
choćby np. ostatnie - związane 
z  powstaniem w  miejsce Świe -
tlicy Środowiskowej Centrum 
Edukacji i Tradycji w Kamienicy. 
Czy zatem uważa Pan, że teraz 

nadszedł czas na inną formę 
działalności GOK- u?
– Tak, ostatnią taką zmianą struk-
turalną w GOK-u, przy akceptacji 
jej organizatora, tj. Wójta Gminy, 
jest skoncentrowanie działalno-
ści kulturalnej w nowo powsta-
łym Centrum Edukacji i  Tradycji 
(CE i T) (w miejsce Świetlicy Śro-
dowiskowej) w Kamienicy. Składa 
się na to wiele czynników, nie tyl-
ko to, że zmienia się forma dzia-
łalności naszych świetlic. Spowo-
dowane jest to przede wszystkim 
tym, że po przesunięciu osób ze 
świetlic do pracy w Hali Widowi-
skowo – Sportowej, gdzie będą 
głównie prowadzone zajęcia re-
kreacyjno – sportowe, w działal-
ności kulturalnej trzeba się skon-
centrować przede wszystkim na 
zajęciach zorganizowanych i gru-
powych. Tak, by działalność GOK-
-u osadzić na trzech fundamen-
tach. Kultura, edukacja i tradycja 
to – CEiT. Działalność biblioteczna 
to – Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kamienicy z filiami w Szczawie 
i Zbludzy. Sport, rekreacja i czę-
ściowo kultura to Hala Widowi-
skowo – Sportowa w Kamienicy.

Przez te wszystkie lata współ -
pracuje Pan w  ramach działal -
ności GOK z wieloma zespołami, 
grupami czy organizacjami. Jak 
ocenia Pan te kooperacje?
– Oj, bardzo sobie ceniłem i  ce-
nie tę współpracę. Zarówno na 
początku swojej pracy jak i  te-
raz. Taką pierwszą moją inicja-
tywą było zorganizowanie wraz 
ze wszystkimi szkołami z naszej 
gminy Dnia Dziecka w roku 1996 
i  do tej pory pamiętam ogrom-
ne zaangażowanie nauczycieli ze 
wszystkich szkół w  tę imprezę, 
a zwłaszcza nauczycieli ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Szczawie. 
Różnie się ta współpraca w zakre-
sie kultury ze szkołami układała, 
lecz wszystkie te placówki, choć 
w  różnym stopniu, współpracę 
podejmowały. Osobiście jestem 
pod wielkim wrażeniem ponad-
programowej działalności w za-
kresie kultury pani dyrektor Bo-
żeny Gierczyk, która w  dobrym 
tego słowa znaczeniu zawładnę-
ła całą działalnością kulturalną 
dzieci i młodzieży w Zasadnem, 
za co jej z całego serca dziękuję, 
gratuluję i podziwiam, bo wiem, 
ile wysiłku trzeba włożyć w taką 

społeczną pracę. Zespół Regio-
nalny Gorce, gdy przyszedłem 
do pracy w  GOK-u,  był w  roz-
sypce, niby kapela działała przy 
GOK–u, lecz stroje były w Gmin-
nej Spółdzielni w Kamienicy. Do-
piero po przejęciu tych strojów 
w roku 1997 i  zatrudnieniu jako 
kierownika artystycznego śp. Ro-
zalii Rajnfus zespół Gorce się roz-
rósł i zaczął odnosić sukcesy. Na 
swoim koncie zapisał wiele wy-
jazdów krajowych, zagranicznych 
i  mnóstwo pięknych wspomnień. 
Po pani śp. Rozalii zespołem kie-
rowała pani Irena Hyrc (Fran-
czyk) wraz z panią śp. Anastazją 
Wojcieszczak. Ja, oprócz śpiewu 
i  tańca w  tym zespole, przez 15 
lat kierowałem nim organizacyj-
nie, by w   roku 2012 przekazać 
tę społeczną funkcję pracowni-
cy GOK-u  pani Elżbiecie Citak 
w  ramach jej obowiązków za-
wodowych, gdyż ukończyła Stu-
dium Folklorystyczne. Gdy przy-
szedłem do pracy w  GOK-u, to 
na terenie naszej gminy działa-
ły dwa „osierocone” Koła Gospo-
dyń Wiejskich, tj. KGW w Zalesiu, 
któremu przewodziła śp. Anna 
Wierzycka, a  w  Zbludzy z  prze-
wodniczącą Marią Miśkowicz. 
Osierocone, bo wcześniej ich 
działalność była pod opieką Spół-
dzielni Kółka Rolniczego w  Ka-
mienicy, która w  owym czasie 
była w stanie likwidacji. Gdy pa-
nie z KGW zadeklarowały, że chcą 
bardziej zajmować się działalno-
ścią kulturalną, niż np. sprzeda-
żą kurcząt, to chętnie pod opie-
kę GOK-u  zostały przyjęte i  tak 
kolejno powstawały koła w  Ka-
mienicy Górnej z przewodniczą-
cą Danutą Słowik, w Zasadnem 
ze Stefanią Gierczyk, w  Szcza-
wie z Zofią Bulandą i najmłodsze 
koło z Bernadetą Chlipałą w Ka-
mienicy Dolnej. Bardzo duże było 
i nadal jest zaangażowanie KGW 
w działalność na niwie naszej ro-
dzimej kultury. GOK przez szereg 
lat wspomagał i koordynował te 
przedsięwzięcia. Bardzo trudne 
były początki działalności tych 
kół, kiedy to panie same musia-
ły finansować swoją działalność, 
często nie mając swojej siedzi-
by. Wiele sukcesów odniesionych 
w  tak trudnym czasie wywołuje 
tym większy podziw dla członkiń 
z KGW. Teraz od kilku lat nasze 
koła się usamodzielniły, stając 
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się stowarzyszeniami i otrzymu-
jąc wielorakie wsparcie, ale też 
szersze możliwości działania; do-
brze, że dostrzeżono to w samo-
rządzie i  w  rządzie. Z  GOK-iem 
Koła nadal pozostają w  przy-
jaźni, z  czego się bardzo cieszę. 
Ochotnicze Straże Pożarne to 
kolejny podmiot wspierający na-
sze zadania – największym na-
szym wspólnym działaniem, tj. 
strażaków i  GOK-u  było zabez-
pieczanie Dni Gorczańskich, 
z którego to zadania poszczegól-
ne jednostki OSP wywiązywa-
ły się zawsze wzorowo. Bardzo 
dobrze wspominam współpracę 
z OSP w Szczawie, gdzie przez kil-
ka lat odbywał się Gminny Prze-
gląd KGW, czy wspólne działania 
z OSP w Zalesiu podczas Gmin-
nych Dożynek. To dzięki przy-
chylności i współpracy naszych 
strażaków działalność kulturalna 
GOK może się rozwijać w Zbludzy 

i w Zasadnem, bo skupiona jest 
właśnie w  remizach OSP. Bar-
dzo dobrze układa się współ -
praca z OSP w Kamienicy. Mam 
świadomość, że gdy w roku 1996 
wprowadzaliśmy się jako GOK do 
pomieszczeń remizy OSP w  Ka-
mienicy, nie wszyscy strażacy to 
akceptowali. Ja jednak, nawet gdy 
ta remiza później stała się bu-
dynkiem komunalnym (czyli wła-
snością gminy), zawsze starałem 
się, by w   tej remizie kamienic-
cy strażacy byli współgospoda-
rzami. Dlatego cieszę się, że po 
otwarciu Centrum Edukacji i Tra-
dycji (oraz mając nadzieję, że nie-
długo GOK będzie zarządzał Halą 
Widowiskowo – Sportową), mo-
głem za zgodą Wójta przekazać 
część pomieszczeń i wyposaże-
nia remizy dla OSP w Kamienicy. 
Mówiąc o współpracy, nie sposób 
pominąć paraf ii. Od początku 
mojej pracy w GOK-u uważałem, 

że w sferze kultury trzeba współ-
pracować z parafiami dla dobra 
mieszkańców naszej gminy. Ta 
współpraca na przestrzeni 25 
lat była różnorodna. Współpraca 
z parafią w Szczawie uwidoczni-
ła się przede wszystkim przy Od-
puście Partyzanckim, Dziecięcym 
Festiwalu Kolęd czy wspomaga-
niu Orkiestry Dętej w Szczawie, 
gdy dyrygentem był były pro -
boszcz ks. Zygmunt Warzecha, 
który ponadto często pisał ar-
tykuły do naszej gazety. Parafia 
w  Zalesiu współpracuje z  GOK 
przy organizacji Gminnych Doży-
nek; tu także trzeba wspomnieć 
o współpracy osób - śp. ks. Sta-
nisława Burzawy i obecnego pro-
boszcza ks. Ryszarda Kochanowi-
cza. Najszersza współpraca była 
pomiędzy GOK a  Parafią w  Ka-
mienicy, zwłaszcza gdy probosz-
czem był obecny rezydent na-
szej parafii ks. prałat Kazimierz 
Pach. Zwyczajem było, że wy-
znaczał on któregoś z wikarych 
jako korespondenta kamienickiej 
parafii do naszej gazety. Wspól-
nie z kamienicką parafią organi-
zowaliśmy uroczystość religijno 
patriotyczną w  dniu 11 listopa-
da, prymicje i jubileusze kapłań-
skie oraz wiele Mszy Świętych 
w oprawie góralskiej, zwłaszcza 
podczas dorocznych Dni Gor-
czańskich. Z  kamienicką para-
f ią i  s. Marią Filipowską (która 
przez 12 lat była dyrygentką ka-
mienickiego Chóru Parafialne-
go, a ja w tym czasie śpiewałem 
w  tym chórze) organizowaliśmy 
przez 10 lat Gorczańskie Spotka-
nia Chórów. Współpraca ta do-
tyczyła także prowadzenia zajęć 
grupowych z  młodzieżą w  ka-
mienickiej Świetlicy Środowisko-
wej. W czasie, gdy te grupy mło-
dzieżowe EFFATHA prowadził ks. 
Franciszek Niemiec, należało do 
nich w Kamienicy około 160 osób. 
A teraz obecny ks. proboszcz Jan 
Betlej jest kapelanem naszego 
oddziału Związku Podhalan. GOK 
ponadto udostępnia swoje po-
mieszczenia dla grupy młodzieży, 
którą prowadzi ks. Artur Bieniasz 
oraz dla chóru parafialnego, któ-
rym dyryguje pani Dorota Chę-
cińska. W roku 2010 po ukończe-
niu studiów muzycznych Paweł 
Miśkowicz (mieszkaniec Zbludzy) 
zaproponował mi utworzenie 
Ogniska Muzycznego. Chętnie się 
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zgodziłem, on skompletował gro-
no nauczycielskie i  miłym zasko-
czeniem dla nas okazało się, że 
zapisało się do naszego ogniska 
aż 47 dzieci. Tak też rozpoczęła 
się u nas ta muzyczna edukacja. 
W  2018 roku pan Paweł zrezy-
gnował z  pracy u  nas, gdyż zo-
stał dyrektorem Szkoły Muzycz-
nej w  Dobrej. Zastąpił go jako 
kierownik ogniska pan Krzysztof 
Szewczyk z Łącka. W roku szkol-
nym 2020/ 2021 w naszym ogni-
sku uczyło się 75 uczniów, pro-
wadziło ich 8 nauczycieli. W roku 
2013 zgłosił się do mnie pan Mi-
rosław Haczek (instruktor tańca 
z  Nowego Sącza) z  propozycją 
wynajęcia sali w  celu przepro-
wadzenia kursu tańca towarzy-
skiego dla mieszkańców Kamie-
nicy. Tak rozpoczęły się te kursy 
na sali tanecznej GOK-u. W roku 
2015 pan Mirek zaproponował 
prowadzenie w  GOK-u   kursu 
tańca nowoczesnego dla dzieci. 
Po czym w  tymże roku, widząc 
potencjał taneczny w  naszych 
dzieciach, zaproponował utwo-
rzenie przy GOK-u grupy cheer-
leaderek (taniec z  elementami 
akrobacji). Ten potencjał w  ka-
mienickich dziewczętach jest wi-
doczny. Już w roku 2017 przywio-
zły puchary z Mistrzostw Polski, 
by w kolejnych latach zdobywać 
złote medale tych mistrzostw, 
a  nawet odnosić sukcesy w  za-
wodach międz ynarodow ych. 
Cheerleaderki rozsławiły Kamie-
nicę w Polsce i poza jej granica-
mi. Trzeba przyznać, że Kamie-
nica z   tańcem akrobatycznym 
dziewczyn potęgą jest i  basta. 
Poza tym mamy dobrą współ -
pracę z  wieloma organizacjami 
i  grupami, choćby np. odziałem 
naszego Związku Podhalan (któ-
ry powołaliśmy w 17 osób w 2007 
roku, a ja od 5 lat jestem preze-
sem tego oddziału, który teraz 
rozrósł się do 77 członków i dzia-
ła przy naszym GOK-u) czy ze Sto-
warzyszeniem Seniorów Gminy 
Kamienica, kamienickim UKS -
-em i  LKS-em oraz wieloma fir-
mami i  osobami prywatnymi, 
które wspomagały przez te 25 
lat GOK. Osobny temat to bar-
dzo dobre relacje naszego GOK-
-u z Ministerstwem Kultury, skąd 
zwłaszcza w ostatnich 10 latach 
pozyskaliśmy znaczne fundusze, 
ale też z Małopolskim Urzędem 

Marszałkowskim - od czasu przy-
znania nam organizacji Dożynek 
Wojewódzkich w  roku 2011 aż 
do tej pory pozyskaliśmy licz-
ne granty dla kultury. Ze Staro-
stwem Powiatowym w  Limano-
wej przez całe te 25 lat rozwijała 
się dobra współpraca, a od cza-
su, gdy funkcję wicestarost y 
pełni pani Agata Zięba z Zasad-
nego, instytucja ta jest bardzo 
łaskawa nie tylko dla GOK-u ale 
dla całej kamienickiej kultury 
i  nawet dla mnie osobiście, bo 
w  tym roku zostałem uhono -
rowany nagrodą Powiatu Lima-
nowskiego. Cieszę się bardzo, 
że od kilkunastu lat wzmocniła 
się wzorowa współpraca pomię-
dzy GOK-iem a naszym samorzą-
dem, bo on przecież jest głów-
nym naszym „żywicielem” ( jako 
samorządowej instytucji kultu-
ry). Może w  tym przypadku in-
westycja w  kulturę nie jest tak 
widoczna jak np. w  drogi i  mo-
sty, ale uważam, że jest bardzo 
potrzebna i  gdyby udało się na 
stałe zagwarantować około 2% 
wydatków Budżetu Gminy na te 
związane z działalnością GOK-u, 
to myślę, że nasza kultura będzie 
się dalej rozwijać. 

Od niemalże 70 lat wizytówką 
Kamienicy jest także Zespół Re-
gionalny GORCE, który działa 
przy GOK-u. W jakim zakresie in-
stytucja przez Pana kierowana 
przyczynia się do działalności ze-
społu?

– O tym, jak przeszedł zespół pod 
opiekę GOK-u, już wspomnia-
łem. Zespół Gorce to ogromne 
dziedzictwo kultury regionalnej 
naszej gminy. Jest strażnikiem 
i przekaźnikiem naszego folklo-
ru, jest naszą tożsamością. Góra-
le i góralszczyzna to oprócz tra-
dycji pozytywna marka. Jak mi 
powiedział jeden z moich znajo-
mych – górale po prostu się do-
brze kojarzą. Nasza instytucja 
finansuje i organizuje prace Ze-
społu Regionalnego Gorce, a tak-
że udostępnia członkom zespołu 
stroje regionalne. Co do finan-
sowej strony, to oprócz zaku-
pu strojów, opłacamy instrukto-
rów zespołu i pokrywamy koszty 
związane z  wyjazdami zespołu, 
zwłaszcza na przeglądy i  konkur-
sy. W pomieszczeniach GOK od-
bywają się także próby zespołu. 
Teraz obserwuję z sentymentem 
ten zespół, w którym 25 lat prze-
tańczyłem i  widzę jego rozwój, 
którym kierują dwie panie Elż-
bieta Citak – kierownik i Karoli-
na Drabik - choreograf. 

 40 Jubileuszowe Dni Gorczańskie 
– wiemy, że pandemia spowodo-
wała ich odwołanie w ubiegłym 
i w tym roku. Jednak chciałbym 
zapytać Pana o  refleksję nad 
wszystkimi dotychczasowymi 
edycjami i jak Pana zdaniem jawi 
się przyszłość tej imprezy?
– Myślę że Dni Gorczańskie 
dla mieszkańców naszej gminy 
i  nie tylko to była impreza dla 
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Wręczenie odznaczenia „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” 
dla dyrektora GOK, przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Nagrodę wręczył dyrektor Małopolskiego Cen-

trum Kultury „Sokół”  Antoni Malczak podczas obchodów 60 – lecia 
zespołu GORCE – 1 grudnia 2012 r.



ROZMOWA Z ...

„każdego coś” i okazja do wspólnych spotkań. Były 
one oprócz prezentacji naszej kultury regionalnej 
i  kulinarnej prezentacją zespołów folkowych, do-
brych zespołów estradowych oraz najlepszych pol-
skich kabaretów. Dni Gorczańskie z mojego punktu 
widzenia, ze względu na to, że były imprezą maso-
wą, to przede wszystkim sterta papierów do „prze-
robienia”- kilkanaście zezwoleń, decyzji, o  które 
musieliśmy każdorazowo zabiegać. Z roku na rok 
było ich coraz więcej. Przy tego rodzaju przed-
sięwzięciu byli zaangażowani wszyscy pracowni-
cy GOK-u, a mając na uwadze fakt, że większość 
z nich pracuje na niepełnych etatach, doceniam to 
zaangażowanie i im dziękuję. 
Poza tym trzeba było przygotować program, do-
grać stronę techniczną, pozyskać środki finanso-
we zewnętrzne (bo przez kilkanaście lat musia-
łem bilansować tę imprezę na zero) od sponsorów 
i przyjąć gości. Co do gości, to w ostatnich latach 
przejął to na siebie Wójt, Przewodniczący Rady 
Gminy i radni gminy, za co im serdecznie dziękuję. 
Jednak ze względu na pandemię Dni Gorczańskie 
nie odbyły się w zeszłym roku i w tym roku samo-
rząd gminy też nie zdecydował się na zorganizo-
wanie tej imprezy. Z jednej strony to rozumiem, bo 
Dni Gorczańskie mogłyby być tylko imprezą ma-
sową, bo tak to jest zapisane, zwłaszcza w  poli-
cyjnych rejestrach, z drugiej strony osobiście jest 
mi żal, że się w  tym roku nie odbędą, bo myśla-
łem, że po zorganizowaniu 40 jubileuszowych Dni 
Gorczańskich przejdę sobie na emeryturę. W tym 
roku niech przynajmniej w zastępstwie Dni Gor-
czańskich 24 lipca na rynku w Kamienicy w godzi-
nach 12-14 odbędzie się spotkanie z beskidzkimi 
rytmami i  smakami, a o godz. 18.00 Msza Święta 
w oprawie góralskiej. Przyszłość Dni Gorczańskich? 
W czasie mojej pracy GOK był organizatorem kolej-
nych 22 edycji Dni Gorczańskich i myślę, że teraz 
nadchodzi czas na zmianę formuły tej imprezy, bo 
czasy są inne, pandemia też odcisnęła swoje pięt-
no, ale ludzie chcą się spotykać i być razem, bo jak 
powiedział jeden z filozofów: „człowiek to zwierze 
stadne”, oprócz rzeczy materialnych coraz bardziej 
będzie potrzebował coś dla ducha, który ostat-
nio bardzo podupadł i coraz częściej dochodzę do 
wniosku, że celowo są niszczone nasze wartości 
duchowe. Poza tym być może trzeba będzie zrezy-
gnować z organizacji Dni Gorczańskich jako impre-
zy masowej, a próbować to zrobić np. na i przy Hali 
Widowiskowo - Sportowej jako rodzinną imprezę 
rekreacyjno-sportową. 

Praca na rzecz rozwoju kultury w stosunkowo nie-
wielkiej gminie jaką jest Kamienica, z pewnością 
obarczona była różnymi trudnościami. Czy na prze-
strzeni lat przypomina sobie Pan dyrektor jakieś 
szczególne trudności lub niedogodności w funkcjo-
nowaniu instytucji?
– Chyba największą trudnością za mojej pracy 
w GOK-u był czas około 20 lat temu, kiedy zmniej-
szano dotację na działalność kulturalną. Zmarno-
wano wówczas duży potencjał ludzki i duże moż-
liwości, które się otwierały dla naszej kultury. Nie 
było np. w co „ubrać” Zespołu Regionalnego Gorce, 

a ten zespół miał zaproszenia na renomowane fe-
stiwale czy do telewizji lub na nagranie atrakcyjne-
go programu. A tu nie tylko strojów, ale i  też wy-
jazdu nie było czym opłacić i trzeba było „żebrać” 
u sponsorów, zdobywać środki na wiele potrzeb-
nych i podstawowych rzeczy w różny sposób poza 
gminą. Zauważyłem wtedy wielkie zaangażowanie 
pracowników GOK-u, którzy rozumiejąc tę sytuację, 
potrafili np. w nadgodzinach pracować społecznie 
bez zapłaty. Wówczas, wstyd się przyznać, zaan-
gażowałem część prywatnych własnych środków 
na dofinansowanie Dni Gorczańskich, by się mo-
gły odbyć. Teraz z dalekiej perspektywy myślę, że 
może niepotrzebnie człowiek się tak angażował, 
lecz z drugiej strony jest takie powiedzenie: co cię 
nie zabije, to cię wzmocni. Później w naszej kamie-
nickiej kulturze było już coraz lepiej. 

Teraz tak dla równowagi - jakimi radościami i po-
zytywnymi wspomnieniami może się Pan podzielić 
z czytelnikami? 
– Już o  tym powiedziałem, ale jeszcze powtórzę 
w  skrócie. Moje radości w  GOK-ku to „reanimo-
wanie” Zespołu Regionalnego Gorce, gazeta Gor-
czańskie Wieści, rozwój Dni Gorczańskich, Ognisko 
Muzyczne, rozkwit KGW i radość, że są wreszcie na 
swoim, nasza duma góralska i  kultura regionalna, 
biblioteka - że jest w  tym miejscu, w którym jest 
ze skomputeryzowanymi zbiorami, ostatnio uru-
chomienie CEiT, pracownicy GOK-u, ludzie których 
na drodze pracy w kulturze poznałem, żona, któ-
ra chociaż czasami nie rozumiała mojego zaanga-
żowania dla kultury, to jednak jeżeli było potrze-
ba, udzielała mi ogromnego wsparcia w sytuacjach 
trudnych. Bardzo się cieszyłem z nagrody specjal-
nej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy, 
którą w  roku 2017 otrzymaliśmy „w uznaniu nie-
ocenionych zasług dla polskiej kultury”. Za część 
tej nagrody pracownicy GOK-u pojechali na kilku-
dniową wycieczkę do Budapesztu, a  resztę prze-
znaczyliśmy na doposażenie ośrodka w nowocze-
sny sprzęt komputerowy. No i jeszcze cieszę się ze 
„złotych czasów”, które od kilku lat nadeszły dla ka-
mienickiej kultury, za co chciałem bardzo serdecz-
nie podziękować wszystkim radnym naszej gminy 
tej kadencji, Wójtowi Gminy dr Władysławowi Sa-
dowskiemu i przewodniczącemu Rady Gminy Hi-
laremu Majewskiemu. Wszystko było by w naszej 
kulturze piękne i wszystko mogłoby być teraz co-
raz lepsze, gdyby nie ta zaraza, która mnie czasa-
mi przeraża. Jeszcze nachodzi mnie teraz taka re-
fleksja - wspomniałem, że kiedyś wpłaciłem własne 
prywatne środki finansowe na rzecz naszej kultury 
i one kilka lat później do mnie wróciły z Minister-
stwa Kultury - gdzie dostrzeżono moje zaangażo-
wanie za promowanie tradycji i folkloru Ziemi Gor-
czańskiej - w postaci znacznej nagrody finansowej 
Ministra Kultury.

Właśnie, a jak przez ostatnie półtora roku pod pre-
sją spowodowaną COVID-19 radziła sobie prowa-
dzona przez Pana instytucja? 
– Okres od marca 2020 r. był wyjątkowo trudnym 
okresem dla placówek prowadzących działalność 
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kulturalną. Pandemia koronawi-
rusa sprawiła, że Gminny Ośro-
dek Kultury w Kamienicy musiał 
nieco zmienić formułę działal-
ności kulturalnej. Czas związany 
z  naszym zamknięciem dla pu-
bliczności i odwoływaniem zapla-
nowanych wydarzeń był bardzo 
trudny. Wprowadzone obostrze-
nia sanitarne i  brak realnego 
kontaktu z widzami i uczestnika-
mi zajęć sprawiły, że musieliśmy 
się skupić na utrzymaniu relacji 
w Internecie.
Poza internetową działalnością 
kulturalną GOK przeprowadził 
w  t ym czasie inwentar yzację 
posiadanych na stanie środków 
materialnych w  swoich placów-
kach, a  w  bibliotekach inwen-
tar yzację zbiorów bibliotecz-
nych (skontrum) i odpisy książek 
zdezaktualizowanych i zniszczo-
nych. Ponadto dla zwiększenia 
efekty wności funkcjonowania 
bibliotek, po wpisaniu ponad 31 
tysięcy książek do zbiorów inter-
netowych, dokonano przy wspar-
ciu pracowników ze świetlic śro-
dowiskow ych komputer yzacji 
zbiorów bibliotecznych oraz we 
wszystkich naszych trzech bi-
bliotekach wprowadzone zostały 
moduły komputerowego wypo-
życzania książek. Wypożyczenie 
w naszych bibliotekach odbywa 
się teraz za pomocą karty elek-
tronicznej, którą każdy czytel-
nik otrzymuje bezpłatnie. W  tej 
wyjątkowej sytuacji GOK przyjął 
także nowe wyzwania i zadania, 
w  tym np. szycie przez pracow-
ników maseczek ochronnych dla 
seniorów i osób najbardziej po-
trzebujących. Cieszę się bardzo, 
że nie zmarnowaliśmy tego czasu 
i ponadto np. nie przerwaliśmy 
nauki w naszym Ognisku Muzycz-
nym, chociaż widzę jak działal-
ność kulturalna ostatnio przez tą 
zarazę jest ograniczona. Dlatego 
życzę wszystkim byśmy, jak naj-
szybciej wrócili do normalności.

O  pracy GOK-u  i  nie tylko o  po -
dejmowanych inicjatywach na 
bieżąco informują Gorczańskie 
Wieści. Jubileusz 25-lecia gaze -
ty to okazja do refleksji i  pod -
sumowań. Korzystając z niej, co 
chciałby Pan przekazać czytel -
nikom?
– Jak już napisałem w  artyku-
le wstępnym do dzisiejszego 

numeru, z  tym bieżącym infor-
mowaniem obecnie jest problem, 
bo w  dobie Internetu wartość 
słowa drukowanego w aktualnej 
informacji spada. Dlatego też 
staramy się, by gminna strona in-
ternetowa, która jest redagowa-
na w GOK-u (www.kamienica.net.
pl), była na bieżąco aktualizowa-
na. Niewątpliwie jednak informa-
cja lokalna za pośrednictwem ga-
zety jest trwalsza i  ma większą 
wartość archiwalną. Sam nieraz 
wracam do numerów Gorczań-
skich Wieści sprzed kilku lat, aby 
odświeżyć pamięć i  porównać, 
jak szybko zmienia się nasza rze-
czywistość. Niech moi następcy 
kontynuują wydawanie tego lo-
kalnego pisma. 

Wiemy, że z  końcem lipca 2021 
roku przechodzi Pan w stan spo-
czynku zawodowego, na zasłu -
żoną emeryturę. Czy zechciałby 
Pan podzielić się swoimi planami 
i marzeniami na przyszłość?
– Przejście na emeryturę uwa-
żam za kolejny etap życia czło-
wieka i mam świadomość, że to 
jest etap ostatni. Gdy raz zapy-
tałem znajomego emeryta: „Jak 
się masz?”, to on na to: „Coraz 
bliżej” - bardzo mi się to spodo-
bało. Dlatego nie ma co odkładać 
zbyt daleko tego etapu życia, bo 
można by go wcale nie przeżyć. 
A  mimo wszystko byłoby szko-
da. Z  drugiej strony nie ma co 
robić wielkich planów i marzeń. 
W swoim życiu przepracowałem 

42 lata, większość w GOK-u, bo 
25 lat, poza tym w  kilku miej-
scach w kraju i poza jego granica-
mi. A dalej to…, by tylko zdrowie 
było jakie takie i  trzeba cieszyć 
się z tego, co Bóg da w życiu ro-
dzinnym i  osobistym. Czasami 
mieć czas na to, co się chciało 
zrobić, ale nie miało się na to cza-
su i samozaparcia, np. na dokład-
ne i z uwagą przeczytanie Stare-
go i Nowego Testamentu.

Czego życzy Pan swojemu na -
stępcy/następczyni?
– Dzisiaj pragnę wyrazić nadzie-
ję, że osoba, która przyjdzie na 
moje miejsce, przy dobrej współ-
pracy z  samorządem lokalnym, 
mieszkańcami gminy i instytucja-
mi wspierającymi naszą działal-
ność będzie nadal pielęgnować 
rodzimą kulturę i  tradycję, pro-
mować ciekawe inicjatywy i  jak 
najlepiej spełniać oczekiwania 
naszej społeczności w  zakresie 
szeroko pojętej kultury.
(Bardzo zależało mi także na 
tym, aby w  tym wydaniu „Gor-
czańskich Wieści” wypowiedzieć 
mogli się wszyscy moi współpra-
cownicy naszej gazety, jednak – 
ze względu: z  jednej strony na 
ograniczenia czasowe tego wy-
dania, a  z  drugiej przez wzgląd 
na sezon urlopowy – nie było to 
możliwe).

Dziękuję za rozmowę. 

H. Majewski
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Wręczenie „Nagrody Specjalnej Ministra Kultury” dla Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kamienicy w uznaniu zasług dla polskiej kul-

tury. Nagrodę na ręce dyrektora GOK Mieczysława Marka w imie-
niu wiceprezesa Rady Ministrów –  Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – prof. dr. hab. Piotra Glińskiego wręczył wiceminister 
finansów Wiesław Janczyk kultury – 29 lipca 2017 r.
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17 maja 2021 r. symbolicznie 
otwarto nową placówkę Gminnego 
Ośrodka Kultury pn. „Centrum Edu-

kacji i Tradycji”.

Kultywowanie i  popularyzowanie wie-
dzy o kulturze regionu Gorców, edukacja dzie-

ci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie muzyki, 
śpiewu, nauki języków obcych to jedne z głównych celów działania tej 
placówki.

W Centrum prowadzone będą m.in. zajęcia uczniów Ogniska Mu-
zycznego i Szkoły Akademii Nauki Madison, próby Orkiestry Dętej 
i Chóru Parafialnego oraz inne zajęcia kół zainteresowań. 

W Centrum odbywać się będą także spotkania parafialnej grupy mło-
dzieżowej „Effata” oraz prowadzone doradztwo rolnicze.

Nowa placówka powstała w  miejscu Świetlicy Środowiskowej 
w Kamienicy, gdzie wyremontowano pomieszczenia i doposażono je 
w sprzęt przystosowany do charakteru działalności „Centrum Eduka-
cji i Tradycji”.

W  otwarciu udział wzięli m.in.: Władysław Sa-
dowski – wójt gminy, Józefa Gorczowska – wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy, Stefan Kuchnia – prze-
wodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 
i Sportu Rady Gminy, Mieczysław Marek – dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury Justyna Palkij – kie-
rownik Zakładu Komunalnego, Ks. Michał Sapalski 
– wikariusz kamienickiej parafii, Dorota Chęcińska 
– dyrygent Chóru Parafialnego, Małgorzata Smaga 
– menedżer Akademii Nauki Madison w Limano-
wej, Witold Ćwikowski – doradca z Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, nauczyciele Ogni-
ska Muzycznego: Magdalena Talar i Jakub Drabik, 
Stanisław Sadowski – wykonawca remontu pomiesz-
czeń tej placówki oraz Elżbieta Citak – kierownik 
Centrum Edukacji i Tradycji. (red)

Otwarto Centrum Edukacji i Tradycji
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Muzycy zakończyli naukę

28 czerwca odbyło się za-
kończenie roku szkolnego dla 
uczniów Ogniska Muzyczne -
go Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kamienicy.  

W tym roku szkolnym do Ogniska 
uczęszczało 75 uczniów, w tym 13 dy-
plomantów. Naukę gry na instrumen-
tach oraz zajęcia wokalne prowadziło 
8 nauczycieli.

Zakończenie roku szkolnego tra-
dycyjnie miało oprawę muzyczną 

-  wykonawcami byli wychowanko-
wie ogniska. Młodzi artyści zapre-
zentowali wysoki poziom swoich 
umiejętności m.in. w  zakresie mu-
zyki klasycznej, co nie jest łatwym 
osiągnięciem. 

Dyplomy i nagrody dla wyróżniają-
cych się uczniów wręczyli: zastępują-
cy dyrektora GOK -  Hilary Majewski, 
który również odczytał list nieobec-
nego na uroczystości dyr. GOK – 
Mieczysława Marka, adresowany do 
uczestników tego kalendarzowego 

wydarzenia i kierownik OM - Krzysz-
tof Szewczyk.

Na zakończenie tego muzycznego 
roku szkolnego podsumowano wyniki 
w nauce gry na instrumentach i śpie-
wu, ale też zwrócono się do Orkiestry 
Dętej, działającej w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w  Kamienicy z  podzię-
kowaniami za zaangażowanie i pracę 
włożoną w rozwój.

Na koniec spotkania wychowanko-
wie odebrali świadectwa i  dyplomy 
ukończenia ogniska. (red)

Nagrodzeni uczniowie za wyniki w nauce

Dyplomanci



W dniach 6 – 8 maja br. w Podegrodziu odbył się 38. Konkurs Muzyk, Instrumen-
talistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”.

Druzbacka 2021

W tegorocznej edycji Druzbacki można było 
obejrzeć aż 178 prezentacji konkursowych, 
przesłanych przez artystów ludowych w for-

mie online.

Wśród wykonawców nie zabrakło również górali ka-
mienickich (należą się im gratulacje i słowa podzięko-
wania za kultywowanie tradycji ludowych), których wy-
stępy zyskały uznanie w oczach Komisji Artystycznej; 
otrzymali oni następujące miejsca:

•	 KONKURS MUZYK LUDOWYCH
Kategoria dziecięca: II miejsce – ZASADNIOKI 

z ZASADNEGO

•	 KONKURS INSTRUMENTALISTÓW
Kategoria młodzieżowa: I miejsce – Szymon Citak 

z Kamienicy (skrzypce) i Tomasz Sopata z Zasadne-
go (fujarka)

•	 KONKURS HELIGONISTÓW
Kategoria dorosłych: III miejsce – Tadeusz Citak 

z Kamienicy

•	 KONKURS ŚPIEWU SOLOWEGO
Kategoria dorosłych: I  miejsce – Maria Zaręba ze 

Zbludzy
Kategoria dziecięca: I miejsce – Anna Gorczowska 

z Zasadnego

•	 KONKURS GRUP ŚPIEWACZYCH
Kategoria dorosłych: III miejsce – Grupa Śpiewacza 

„GORCE” z Kamienicy. 

Na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumen-
talistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych 
„Sabałowe Bajania”, który odbędzie się w Bukowinie 
Tatrzańskiej w sierpniu br., Komisja zakwalifikowała 
m.in. instrumentalistę młodzieżowego Szymona Citaka 
z Kamienicy (skrzypce). (red)
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Zespół Regionalny Zasadnioki
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Grupa Śpiewacza GORCE

Maria Zaręba
Anna Gorczowska

Szymon Citak Tadeusz Citak Tomasz Sopata



Nikodem i Marcel Smoter

Zuzia Piksa Ania i Kacper Kroczek

Bartłomiej Biskup

Mateusz i Antoni BulińscyLaura Gierczyk

Ksawery Janik

Mikołaj Franczyk
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Biblioteki Publiczne w  Kamie-
nicy, Szczawie i Zbludzy reali-
zują projekt dla dzieci w  wie-
ku przedszkolnym 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 wyjątko-
wą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, 
dostosowaną pod względem formy, tre-
ści do potrzeb przedszkolaka i spełnia-
jącą najwyższe standardy w projekto-
waniu 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.

Poniżej fotogaleria niektórych zdjęć 
uczestników projektu. (H.M.)

Projekt „Mała książka – wielki człowiek”  
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28 maja rozstrzygnięto Gminny Konkurs Pla-
styczny „Moja Mama”, zorganizowany z  okazji 
„Dnia Matki” przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Kamienicy. 

Komisja konkursowa w  składzie: Mariola Kozioł Ru-
snarczyk – przewodnicząca (nauczyciel plastyki), Maria 
Franczyk (emerytowany nauczyciel) i Wiktoria Duda (eme-
rytowany nauczyciel), po obejrzeniu i  ocenie prac, któ-
re wpłynęły na konkurs, przyznała następujące miejsca 
i wyróżnienia:
•	 Kategoria 6-7 lat
I  miejsce – Marlena Faltyn (Zbludza), Artur Sadowski 

(Kamienica).
II miejsce – Dawid Mikołajczyk (Zbludza), Wiktoria Gor-

czowska (Kamienica) i Jakub Franczyk (Zalesie).
III miejsce – Maja Wierzycka (Zalesie), Wiktoria Udziela 

(Kamienica), Nikola Potoniec (Zalesie).
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowa-

ne przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy.
•	 Kategoria 8-10 lat
I miejsce – Gabriela Wąchała (Kamienica) i Magdalena 

Kurzeja (Kamienica).
II miejsce – Julia Groń (Kamienica), Amelia Gromala (Ka-

mienica), Julia Mikołajczyk (Kamienica).
III miejsce – Kacper Kurzeja (Kamienica), Michalina 

Wierzycka (Zalesie).
Wyróżnienie – Mikołaj Mikołajczyk (Zbludza), Kornelia 

Adamczyk, Albert Gorczowski, Oliwia Udziela, Zuzanna 
Piksa, Jakub Rogowski (wszyscy z Kamienicy).

Laureaci konkursu „Mama, tata i ja”

24 czerwca wyłoniono laureatów Gminnego Konkur-
su Plastycznego „Mama, tata i  ja”, organizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy.

Konkurs adresowany był do uczniów przedszkoli i szkół 
podstawowych z gminy Kamienica. Laureatami konkursu 
zostali:
•	 KATEGORIA: Grupy przedszkolne  
I  miejsce: Dawid Mikołajczyk – Zbludza, Magdalena 

Mrówka – Szczawa, Alicja Mrózek – Zalesie. 
II miejsce: Liliana Wierzycka – Zalesie i  Nikola Poto-

niec – Zalesie. 
III miejsce: Magdalena Sopata – Zalesie i  Zofia Kulig 

– Zalesie. 
Wyróżnienie: Julita  Franczyk – Zalesie, Urszula Chęciń-

ska – Zbludza i Marcelina Adamczyk – Kamienica.
•	 KATEGORIA: Klasy I – III Szkoła Podstawowa 
I miejsce: Maja Wierzycka – Zalesie, Karol Franczyk – 

Zalesie i Amelia Gromala – Kamienica.
II miejsce: Mikołaj Mikołajczyk – Zbludza i  Stanisław 

Lubecki – Zalesie.  
III miejsce: Kornelia Adamczyk – Kamienica, Ewelina 

Kulig – Zalesie i Zuzanna Piksa – Kamienica.
Wyróżnienie: Aleksandra Wierzycka – Zalesie, Wiktoria 

Florek – Zalesie, Agnieszka Sopata – Zalesie. 

Nagrody dla laureatów konkursu ufundował Gminny 
Ośrodek Kultury w Kamienicy. (red)

Podsumowano konkursy plastyczne
Konkurs „Moja Mama”
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Monika Cepielik
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Zasadnioki trzymają formę

majówka z Zespołem regionalnym Zasadnioki

W ostatnią niedzielę maja na przełęczy Wierch Młyn-
ne przy kapliczce Matki Bożej w pięknym otoczeniu try-
skającej zielenią przyrody odbyło się nabożeństwo majo-
we w oprawie góralskiej. Grą na instrumentach i śpiewem 
oraz wspólnej modlitwie przewodził Zespół Regionalny 
Zasadnioki. Na zaproszenie Zespołu do uwielbiania Maryi 
śpiewem pieśni i  litanii ku Jej czci ochoczo odpowiedzie-
li mieszkańcy Zasadnego i  sąsiednich miejscowości. Na 

koniec odśpiewano Apel Jasnogórski, a ka-
płańskie błogosławieństwo ks. Michała Sa-
palskiego umocniło wszystkich przybyłych 
na modlitwę. 

sukces w VI ogólnopolskim kon-
kursie na Gadkę

Monika Cepielik z  Zespołu Regional-
nego Zasadnioki, tegoroczna maturzystka 
i  znana nam już dobrze gawędziarka, od-
niosła kolejny sukces. Podobnie jak w ubie-
głym roku wzięła udział w  Ogólnopolskim 
Konkursie na Gadkę organizowanym przez 
Sekcję Dialektologii i Socjolingistyki KNJS 
UJ w ramach 
Miesiąca Ję-
zyka Ojczy-
stego. Temat 
tegoroczne-
go konkursu 
to „Gadajcie, 

coście we wsi jadali”. Moni-
ka przygotowała na konkurs 
gadkę „Jak Józek z  Pust-
ki dziada kraś łoducył” i  za 
swoją prezentację zosta-
ła nagrodzona II miejscem. 
Gratulujemy Monice sukce-
su, jesteśmy dumni z tego, że 
tak pięknie rozsławia naszą 
gminę i nasz region. B.G.

Dzień Matki, corocznie obchodzony 26 
maja, jest wyrazem szacunku, miłości 
oraz podziękowaniem za trud włożony 
w wychowanie.

26 maja w Centrum Edukacji i Tradycji 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Kamie-
nicy dzieci biorące udział w zajęciach 
folklorystycznych zaprezentowały dla 
swoich mam program artystyczny, 
przygotowany pod kierunkiem Elżbiety 
Citak. Zaproszeni rodzice mogli podzi-
wiać talenty aktorskie i wokalne swo-
ich pociech.

Spotkanie zakończyło się wspólnym 
słodkim poczęstunkiem. (red)



Po długiej przerwie znowu razem

RÓżNE
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Stowarzyszenie Seniorów w Gminie Kamienica, 
po ograniczeniach związanych z pandemią Co-
vid-19, w czerwcu wznowiło swoją działalność, 
co spotkało się z  wielką radością jego człon-
ków. Pierwsze dni czerw-
ca przyzwyczaiły wszyst-
kich do funkcjonowania 
w  nowej rzeczywistości 
wzmożonego przestrze-
gania zasad sanitarnych 
oraz zachowania szcze-
gólnej ostrożności.

Seniorzy, mając na uwadze, że 
zdrowie jest ważnym aspektem 
życia ludzi starszych, spotyka-
ją się cotygodniowo na ogólno-
rozwojowych zajęciach f itness 
i treningu z kijkami na świeżym 
powietrzu pod czujnym okiem 
nauczyciela wychowania fizycznego mgr Danuty Kaliciń-
skiej. W czerwcu i lipcu nie zabrakło również wycieczek:

17 czerwca w  zajeździe Głębieniec w  Szczawie od-
było się spotkanie seniorów przy pstrągu, poprzedzone 

wspólnym spacerem z kijkami po najbliższej okolicy.
3 lipca odbyła się wycieczka połączona z pielgrzymką do 

Matki Boskiej Podhala w Ludźmierzu. Pierwszym punk-
tem wycieczki była Łopuszna, gdzie zwiedzono Kościół 

św. Trójcy i św. Antonie-
go Opata, który znajduje 
się na Szlaku Architektu-
ry Drewnianej w  Mało-
polsce. Następnie grupa 
skierowała swe kroki do 
Muzeum Tatrzańskiego 
i  Dworku Szlacheckie-
go Tetmajera.  Później 
zwiedzano Tischnerów-
kę, gdzie oglądano f ilm 
-  wspomnien ia ,  l i st y, 
myśli. 

Wycieczkowicze udali 
się również na cmentarz 
do grobu ks. Tischnera. 

Następnie seniorzy udali się do Ludźmierza, gdzie była 
wspólna modlitwa w Ogrodzie Różańcowym oraz udział 
w uroczystej Mszy św. z okazji pierwszej soboty miesiąca 
(nabożeństwo fatimskie). (red)



 Festiwal „Rozśpiewana Szkoła”

Gminny Konkurs Recytatorski rozstrzygnięty
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W  dniach 7 – 15 czerwca 
2021 r. odbył się XXIII Mię-
dzyszkolny Festiwal Piosen-
ki Dziecięcej „Rozśpiewana 
Szkoła”, której organizatorem 
jest Szkoła Podstawowa nr 1 
w Szczawie.

Tegoroczna edycja fest iwalu ze 
względu na zaistniałą sytuację epide-
miczną przyjęła formułę online. Cho-
ciaż uczestnicy nie mogli wystąpić na 
scenie przed publicznością i nie byli 
oklaskiwani, to nie zawiedli i  licznie 
wzięli udział w tej formie prezentacji.

Występy młodych wokalistów w po-
staci przesłanych filmików oceniało 
jury w składzie: Magdalena Kurnyta – 
laureatka wielu festiwali muzycznych, 
specjalista od spraw logopedii i woka-
listyki estradowej; Marcin Adamek – 
wieloletni lider zespołu DA STRYCH, 
tenor w chórze VERAICON; Tomasz 
Bulzak – zwycięzca „Szansy na suk-
ces. Opole 2021” oraz ogólnopolskich 
festiwali wokalnych; Janusz Pierzcha-
ła – założyciel oraz wokalista zespołu 
POGWIZDANI. Pasjonat wokalistyki, 
miłośnik regionalizmu i  tradycji gó-
ralskich; Paweł Wysowski – trębacz, 
multiinstrumentalista. Laureat wielu 
festiwali muzycznych. Producent mu-
zyczny, realizator dźwięku, aranżer.

Tegoroczną nagrodę główną festiwa-
lu Grand Prix otrzymała Hanna Miko-
łajczyk (SP 1 w Szczawie).

Laureatami w poszczególnych kate-
goriach zostali:

KATEGORIA I – oddziały przed-
szkolne: I  m.– Jagoda Rusnak (SP 2 
w Szczawie), II m. – Karolina Bieniek 
(Samorządowe Przedszkole w Kamie-
nicy), III m.– Wojciech Bujko (SP 1 
w Szczawie), wyróżnienie – Nikola Po-
toniec (SP w Zalesiu).

KATEGORIA II – KLASY 1 – 3: 
I m. – Sabina Szczepaniak (SP w Za-
lesiu), II m.– Aleksandra Wierzycka 
(SP w Zalesiu)

III m.– Natalia Adamczyk (SP 2 
w Szczawie), wyróżnienie – Julita Ru-
cińska (SP 1 w Szczawie), wyróżnienie 
– Milena Rucińska (SP1 w Szczawie).

KATEGORIA III – klasy 4 – 6 – 
I miejsca nie przyznano, II m.– Jakub 
Hyrc (SP 1 w Szczawie), III m. – Zu-
zanna Opyd (SP 2 w  Szczawie), III 
m. – Kinga Węglarz (SP 2 w  Szcza-
wie), III m. – Karolina Augustyn (SP 
w Zasadnem).

KATEGORIA IV – klasy 7 – 8: I m.– 
Joanna Rucińska (SP 1 w Szczawie), II 
m.– Zofia Opyd (SP 1 w Kamienicy),

I II  m.– Marlena Opyd (SP 1 
w Szczawie).

O r g a n i z a t o r z y  s k ł a d a j ą 

podziękowania wszystkim niezawod-
nym od lat sponsorom tego festiwalu: 
Annie i Wacławowi Mikołajczykom – 
Apteka Prywatna w Kamienicy; MK 
NSZZ „Solidarność”; wójtowi gminy 
– Władysławowi Sadowskiemu, dyrek-
torowi Gminnego Ośrodka Kultury – 
Mieczysławowi Markowi; Alicji Ta-
lar – Centrum Ubezpieczeń „Talar”; 
FPHU „Talar”. (red)

Już po raz dziewiąty, tym 
razem w  formule online, 
odbył się Gminny Konkurs 
Recytatorski „Spotkanie 
z  poezją”. Organizatorami 
konkursu były tradycyjnie 
Szkoła Podstawowa nr 2 
w  Szczawie oraz Szkoła 
Podstawowa w Zasadnem. 

Konkurs skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych 
z   terenu Gminy Kamien ica 
i  przebiegał w  czterech katego-
r iach: oddziały przedszkolne, 
klasy I-III, klasy IV-VI, klasy 
VII-VIII. 

Nadesłane wcześniej prezentacje 
oceniała komisja konkursowa w skła-
dzie: Urszula Faltyn - nauczyciel języ-
ka polskiego, Hilary Majewski - pra-
cownik GOK w  Kamienicy, ksiądz 
Artur Bieniasz - wikariusz paraf ii 
w Kamienicy.

Pięknie brzmiały słowa deklamo-
wane przez młodych artystów. Zaan-
gażowanie uczestników, kunszt słowa 
oraz pasję doceniło jury, które posta-
nowiło przyznać następujące miejsca 
i wyróżnienia: 

Oddziały przedszkolne: I   m. - 
Agnieszka Gierczyk (SP w Zasadnem), 

II m. - Hanna Mikołajczyk (SP 
1 w  Szczawie), III m. - Jagoda 
Rusnak (SP 2 w  Szczawie), wy-
różnienie - Nikola Potoniec (SP 
w Zalesiu).

Klasy I-III: I m. - Jan Rusnak (SP 
2 w Szczawie), II m. - Filip Miko-
łajczyk (SP 1 w Szczawie), III m. 
- Katarzyna Augustyniak (SP 1 
w Kamienicy), wyróżnienie - Zu-
zanna Opyd (SP 2 w Kamienicy).

Klasy IV-VI: I  m. - Anna Ru-
snarczyk (SP w  Zasadnem) i  Ja-
kub Hyrc (SP 1w Szczawie), II m.- 
Zuzanna Opyd (SP 2 w Szczawie), 
wyróżnienie - Sebastian Gromala 

(SP 2 w Kamienicy).
Klasy VII-VIII: I  miejsce - Łucja 

Wojtas (SP 2 w Kamienicy).
Wszystkim uczestnikom konkursu 

gratulujemy talentu artystycznego, 
scenicznej odwagi i  wrażliwości na 
słowo. Już dzisiaj zapraszamy na edy-
cję jubileuszową za rok. (red)

RÓżNE



Wyniki gminnego konkursu profilaktycznego

Festiwal smaku
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Rozstrzygnięto gminny kon-
kurs profilaktyczny (plastycz-
no – multimedialny) „My nało-
gom się nie damy - młodość 
naszą zachowamy”. Zorga-
nizowany był przez Szkołę 

Podstawową nr 2 im. Mikoła-
ja Kopernika w  Szczawie we 
współpracy z Gminną Komisją 
Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Komisja konkursowa w  składzie: 
Jan Gromala (nauczyciel techniki), 
Danuta Kwit (nauczyciel techniki), 
Lucyna Mikołajczyk (nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej) przyzna-
ła następujące miejsca i wyróżnienia.

O D D Z I A Ł  P R Z E D S Z K O L -
NY: I  m. Magdalena Mrówka (SP 2 
w  Szczawie), II m. Jagoda Rusnak 
(SP 2 w  Szczawie), III m. Aleksan-
dra Franczyk (SP w Zasadnem).

KLASY I  – III: I  m. Jan Rusnak 
(SP 2 w Szczawie) oraz Julia Wicher 

(SP 2 w  Kamienicy), II m. Kacper 
Adamczyk (SP 1 w  Szczawie) oraz 
Julia Groń (SP 2 w  Kamienicy), III 
m. Malwina Kuzak (SP1 w  Kamie-
nicy oraz Julia Mikołajczyk (SP1 
w Kamienicy).

WYRÓŻNIENIA: Amelia Gromala 
(SP 2 w  Kamienicy), Mikołaj Opyd 
(SP 2 w  Szczawie),Wiktoria Smoleń 
(SP w Zbludzy)

KLASY IV – VIII: I m: Katarzyna 
Rusnak i Bartosz Rusnak, II miejsce: 
Maciej Chlipała, III m: Kinga Wę-
glarz i Zuzanna Opyd.

Laureaci konkursu otrzymali na-
grody rzeczowe ufundowane ze środ-
ków Gminnej Komisji Prof ilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Gminy Kamienica. (red)

10 lipca br. w Starym Sączu odbył się Małopolski 
Festiwal Smaku. W wydarzeniu kulinarnym wzię-
ły udział Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gmi-
ny – KGW Kamienica Górna i KGW Zasadne, które 
wystąpiły w Konkursie Kół Gospodyń Wiejskich 
„Polska od Kuchni”.
Tegoroczny Małopolski Festiwal Smaku powrócił 
do korzeni, dając możliwość skosztowania tego, 
co od zawsze jest w naszym regionie najsmacz-
niejsze. Swoimi specjałami, przygotowanymi 
zgodnie z  lokalnymi recepturami, panie z  KGW 
częstowały festiwalowych gości.
W ramach festiwalu odbyły się półfinały Festiwa-

lu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni” 
w  kategoriach: „Konkurs Kulinarny”, „Konkurs 
Artystyczny”, „Miss Wdzięku” oraz „Kobieta Go-
spodarna i Wyjątkowa”. 
Wzięły w  nich udział KGW z  naszej gminy: Ka-
mienica Górna – w konkursie artystycznym i ku-
linarnym, KGW Zasadne w  konkursie „Kobieta 
Gospodarna i Wyjątkowa” oraz w konkursie „Miss 
Wdzięku” w kategorii 45+.
Na uczestników imprezy czekały także różne 
inne konkursy, w  których można było zmierzyć 
swoje siły. Powiało też muzyczną nutą, miał miej-
sce koncert zespołu Lachersi. (red)



w  dniach 24-26 czerwca na 
stadionie ludowego klubu 
sportowego „Gorce” kamieni-
ca został zorganizowany Festi-
wal piłkarski kamienica 2021.. 

Organizatorem festiwalu była 
Polska Fundacja Sportu i Kultury, 
która dla dzieci przygotowała sze-
reg atrakcji: testy sportowe, zajęcia kulturalne czy mecze 
Teqball. Dużo radości sprawił pokaz umiejętności koszy-
karskich Kacpra „Kacpy” Lachowicza oraz obecność Łu-
kasza Jarosza – zawodowego Mistrza Świata Low Kick 
Federacji ISKA. Dzieci miały możliwość zabawy poprzez 

sport oraz spróbowania wielu ro-
dzajów aktywności. 

Podsumowaniem trzydniowe-
go wydarzenia był Turniej Pił-
karski Szczęśliwa 13. Młodzi pił-
karze z  renomowanych klubów 
piłkarskich (rocznik 2013) rywali-
zowali między sobą o tytuł najlep-
szego zespołu. Pierwsze miejsce 
wywalczyła drużyna z Akademii 
Piłkarskiej Wisły Kraków. Drugie 
miejsce zajęli chłopcy z Akademii 
Piłkarskiej Górnika Zabrze, a na 

trzecim miejscu podium stanął zespół z Akademii Pił-
karskiej Sandecji Nowy Sącz.

Partnerami tego wydarzenia byli: Urząd Gminy Ka-
mienica, Karczma Młyn, LKS Gorce oraz MUKS Hal-
ny w Kamienicy. (red)

MUks HaLNY kamienica 

Festiwal sportu

Piknik rekreacyjny

30 czerwca w Ka-
mienicy odbył się 
piknik sportowo – inte-
gracyjny dla zawodników 
i rodziców MUKS Halny Ka-
mienica. 

Najpierw drużyny 
Halnego rozegrały na 
Orliku mecze towa-
rzyskie ze swoimi ro-
dzicami. Potem, dzięki 

uprzejmości właścicieli 
Ośrodka Szkoleniowo – 

Turystycznego DWOREK 
GORCE w Kamienicy, wszy-

scy świetnie się bawili na spotkaniu in-
tegracyjnym, na którym, w rodzinnej 

rywalizacji, odbyło się wiele zabaw-
nych, niezwykłych i pełnych emocji 
konkurencji – przygotowanych przez 
Teresę i  Feliksa Piwowarów. Poże-
gnano rocznik 2008, podziękowa-
no zawodnikom, rodzicom, trenerom, 
sponsorom, sympatykom za wspieranie 
działalności statutowej klubu, okazy-
waną sympatię i wielkie zaangażowa-
nie w prowadzoną przez klub działal-
ność. (red)

30 Gorczańskie Wieści maj – lipiec 2021

SPORT



Obronił tytuł mistrza

Wicemistrzostwo Małopolski
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Czterokrotnie na podium 
Robert Faron z Zalesia zdobył 
tytuł mistrza Polski w biegu 
wysokogórskim Skyrunning 
Ultra. 

28 maja br. w  bieszczadzkiej Cisnej 
najlepsi górscy biegacze rywalizowa-
li o medale mistrzostw Polski podczas 
VII FESTIWALU BIEGU RZEŹNIKA. 
Trasę 47,6 km najszybciej pokonał Ro-
bert Faron, zdobywając po raz kolejny 
tytuł mistrza Polski na dystansie ultra.

Rober t Faron został także l ide-
rem Ligi Biegów Górskich. Zawodnik 
w przeszłości wygrywał już klasyfikację 
generalną, od lat był w ścisłej czołówce. 
Mimo upływających lat nadal jest wzo-
rem dla biegaczy. (red)

Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ka-
mienicy zdobyła wicemistrzostwo województwa mało-
polskiego w turnieju „szóstek” piłkarskich dziewcząt.

17 czerwca na stadionie piłkarskim TOSiR w Tarnowie odbył się Fi-
nał Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt. 
W zawodach bardzo udany występ zanotowały dziewczyny z kamienic-
kiej „Jedynki”, zdobywając wicemistrzostwo województwa małopolskiego.

W rozgrywkach dziewczyny z Kamienicy pokonały drużynę z Roż-
nowa 1:0, zespół SP64 Kraków 2:1, Skawicę 4:2 oraz zremisowały z Łę-
kawicą 2:2.

Skład zespołu: Wiktoria Wojtyczka, Wiktoria Opyd, Justyna Rusnar-
czyk, Magdalena Brzeczek, Angelika Kwiatkowska, Weronika Kaim. 
(red)

W dniach 6 – 9 maja 2021 r. w Kieleckim Teatrze Tańca odbyły 
się 4. Mistrzostwa Polski w Cheerleadingu Sportowym. Bardzo 
dobrze zaprezentowały się w turnieju drużyny z sekcji cheerle-
aders DIAMOND CHEER, działającej przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Kamienicy – zdobywając w mistrzostwach cztery medale.

Mistrzostwa Polski to cykliczne wydarzenie, przyciągające nie tylko rodziny uczest-
ników, a także coraz większą rzeszę fanów chętnych do oglądania ciekawych chore-
ografii, barwnych strojów oraz rywalizacji w myśl zasady fair play. Przez cztery dni 
rywalizowało ponad 2500 zawodniczek i zawodników z całej Polski w dywizjach 
Cheer, Performance Cheer oraz Pom Dance Premier i Elit. Ze względu na sytuację 
epidemiczną w Polsce zawody odbyły się bez udziału publiczności z zachowaniem 
stosownego reżimu sanitarnego.

W tym wydarzeniu nie zabrakło również zespołu z sekcji cheerleaders DIAMOND 
CHEER z Kamienicy. Podopieczne Mirosława Haczka zaprezentowały się w kilku 
kategoriach, stając czterokrotnie na podium (dwa II miejsca i dwa III miejsca). (red)

Za rozwiązanie krzyżówki nr 118, której hasło brzmi: „W marcu jak w garncu”, nagrody ufundo-
wane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy wylosowali: Julia Cepielik z Kamienicy i Zofia 
Franczyk ze Zbludzy.  Nagrody do odebrania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. 

INFORMACJA



NA REDAKCYJNYM SZLAKU

Chór „Gorce” im. bł. Edmunda Bojanowskiego podczas III Gorczańskiego Spotkania Chórów w Kamienicy  
– 23 stycznia 2000 r.

Na góralską nutę w Paryżu. Zespół Regionalny GORCE w ogrodach Wersalu – sierpień 2008 r.

Obchody XXXVIII Dni Gorczańskich w Kamienicy: 29 – 30 lipca 2017 r.


