
2021

=
2022

P ismo GminneGo  ośrodka  kultury  w kamienicy cena 5 zł

Issn 1640 – 4300   www.kamIenIca.net.pl

Gorczańskiewieści
nr 132  rok XXVI    paŹDZIernIk – GrUDZIeŃ  2021



2 Gorczańskie Wieści październik – grudzień 2021

adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury
34–608 Kamienica
tel. 18 33 23 082
e–mail: gokkamienica@wp.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów 
oraz zastrzega sobie prawo zmian i skrótów. Materiałów niezamówionych 
nie zwraca.
Skład komputerowy: www.memoart.pl 

kwartalnik Gminy kamienica. redaguje zespół Gok-u

Ogłoszenie płatne

Władysław Pierzga przeprasza Panią Katarzynę Ra-
inka oraz Pana Jacka Gwiazdowskiego za naruszenie 
kultu pamięci bliskich im osób zmarłych, tj. Pana An-
toniego Gryziny-Laska oraz pana Sławomira Gryzi-
ny-Laska polegające na rozpowszechnianiu w publi-
kacji pt. „Kontrowersje wokół Gorczańsko-Beskidzkiej 
wsi Szczawa” nieprawdziwych zarzutów dotyczących 
tych osób. Oświadcza, że nieprawdziwe są jego twier-
dzenia o: 

(1) kolaboracji czy jakiejkolwiek formie współpracy 
Pana Antoniego Gryziny-Laska z niemieckim okupan-
tem w okresie II Wojny Światowej,

(2) podjęciu przez Sławomira Gryzinę-Laska faktycz-
nej współpracy z Gestapo,

(3) tym, że Antoni Gryzina-Lasek nie otrzymał orde-
ru Virtuti Militari, 

(4) tym, że Antoni Gryzina-Lasek nie brał udziału 
w Związku Podhalan i organizacji Święta Gór w Zako-
panem w 1935 roku,

(5) tym, że Antoni Gryzina-Lasek nie zapoczątkował 
odwiertów wód mineralnych w miejscowości Szczawa.

Nadto Pan Władysław Pierzga wyraża ubolewanie 
z powodu wszystkich negatywnych skutków, które wy-
warły wypowiedzi naruszające kult pamięci bliskich 
osób zmarłych z powodów zawartych w powołanej wy-
żej publikacji. 
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Otwarcie hali widowiskowo – sportowej
23 listopada 2021 r. miało miej-

sce długo oczekiwane wyda-
rzenie, oficjalne otwarcie 
Hali Widowiskowo – Spor-
towej w  Kamienicy. Cał-
kowity koszt inwestycji 
wyniósł 8 040 000,00 zł, 
w  tym 3 999 800,00 zł to 
dofinansowanie Ministra 

Sportu i Turystyki ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kul-

tury Fizycznej. 
 

Rolę gospodarzy uroczystości otwarcia hali pełnili: wójt 
gminy Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy 
Hilary Majewski i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Mirosław Haczek.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od przywita-
nia zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: posłowie 
na sejm RP – Anna Paluch, Urszula Nowogórska; radny 
sejmiku, a  zarazem prezes Małopolskiej Organizacji Tu-
rystycznej Grzegorz Biedroń; starosta limanowski Mie-
czysław Uryga; wiceprezes Polskiego Szkolnego Związku 
Sportowego Feliks Piwowar; przedstawiciele samorządów 
sąsiadujących gmin oraz partner-
skiej gminy Komorniki; radni gmi-
ny; przedstawiciele urzędu gminy; 
dyrektorzy szkół; prezesi klubów 
sportowych oraz przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych i stowa-
rzyszeń gminy.

Wójt gminy Władysław Sadowski 
w  swoim wystąpieniu przedstawił 
krótki zarys historyczny powstania 

koncepcji budowy hali, koszty 
i  finansowanie realizacji tego 
przedsięwzięcia. Złożył po-
dziękowania wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do powsta-
nia tak okazałego obiektu.

Kolejnym punktem uroczy-
stości było poświęcenie hali 
przez księdza proboszcza Jana 
Betleja. Następnie, zgodnie 
z tradycją, odbyło się uroczyste 
przecięcie wstęgi przy udziale: 
poseł Anny Paluch, poseł Ur-
szuli Nowogórskiej, radnego 
sejmiku Grzegorza Biedronia, starosty Mieczysława Ury-
gi, wójta Władysława Sadowskiego, dyrektora GOK Miro-
sława Haczka, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kul-
tury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Stefana Kuchni, ks. 
proboszcza Jana Betleja, wykonawcy inwestycji Krzysztofa 
Jagieły (FB „Morcin”) i projektanta obiektu Jana Piwowara.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali 
oddania do użytku tak ważnego dla społeczności lokalnej 
obiektu infrastruktury sportowej. Dodatkiem do życzeń 
były symboliczne prezenty.

W dalszej części uroczystości od-
było się wręczenie imiennych po-
dziękowań i   okolicznościowych – 
pamiątkowych medali. Następnie 
przy dźwiękach muzyki pokazy 
akrobatyczne zaprezentował zespół 
DIAMOND CHEER z  sekcji che-
erleaders, działającej przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kamieni-
cy. (red)
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Informacje samorządowe

Zbliża się koniec 2021 roku, czas więc na wstępne 
podsumowanie dokonań samorządowych przedsię-
wzięć za miniony okres. Był to trudny rok, ze wzglę-
du na przedłużającą się sytuację epidemiologiczna 
związana z chorobą COVID-19. Pomimo tego trud-
nego okresu samorząd Gminy Kamienica zrealizował 
wiele ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Najważniejszą i  największą inwestycją zrealizowaną 
w historii naszej gminy to budowa hali sportowej w Ka-
mienicy. Koszt tej inwestycji zamknął się kwotą ponad 8 
mln 700 tys. zł, z czego 4 mln zł to dotacja z Ministerstwa 
Sportu. Były duże problemy z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie. Najpierw trzeba było dostosować obiekt do 
aktualnych wymogów przeciwpożarowych. Po wykonaniu 
zaleceń ze strony Komendy PSP w Limanowej Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł wiele zastrzeżeń 
i wydał decyzję odmowną do pozwolenia na użytkowanie. 
Gmina Kamienica od tej decyzji się odwołała i Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie umorzył 
postępowanie organu I instancji i wyraził zgodę na użyt-
kowanie obiektu. Hala sportowa jest obecnie użytkowana 
ku zadowoleniu dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. 
Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło w dniu 23 listopada 
2021 r. W uroczystości wzięli udział posłowie, samorzą-
dowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego 
oraz zaprzyjaźnieni goście.

Drugą ważną inwestycją realizowaną w 2021 roku to 
budowa mostu do osiedla Chlipały w Szczawie. Termin 
zakończenia tej inwestycji to 15 grudzień 2021 roku. War-
tość tej inwestycji to ponad 1,5 mln zł.

Kolejną bardzo ważną inwestycją to regulacja gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie gminy poprzez rozbu-
dowę wodociągu gminnego w Kamienicy i Zbludzy oraz 
w Szczawie i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Zalesiu. Wartość całego przedsięwzięcia rozłożonego na 
lata 2020-21 to kwota ponad 3,5 mln zł. Spotykamy się 
z ogromnym zadowoleniem ze strony wielu mieszkańców 
gminy, że wodociąg jest rozbudowany i dociera do coraz 
większej liczby domostw. W obecnym roku wykonano wie-
le mniejszych inwestycji, modernizacji i  remontów dróg 
gminnych i osiedlowych, budowy parku rekreacyjno-wy-
poczynkowego w centrum Szczawy, przebudowy kotłow-
ni w remizie OSP w Szczawie, kotłowni gazowych w SP1 
i SP2 w Kamienicy i wiele mniejszych remontów.

Pozytywną informacją jest fakt otrzymania z Funduszy 
Inwestycji Strategicznych – Polsk Ład ogromnej kwoty 13,4 
mln zł na modernizację dróg gminnych na terenie gminy 
Kamienica. W najbliższych 2 latach 16 odcinków dróg 
gminnych: Zawiersze, Strzeltów, Klenina i Parysz w Ka-
mienicy, Bulandy, Równia. Kurnyty-Faltynówka, Gardo-
nie, Pod Kiczorą w Szczawie, Klimki i  Gorcowiaki w Za-
sadnem, Zawodzie i  Zagorzyn w  Zbludzy, Wyrębiska, 
Wąchały i Franki w Zalesiu. Dodatkowo gmina stara się 
o kolejne środki z 2 edycji Funduszy Inwestycji Strate-
gicznych oraz uzupełnienia subwencji na realizację zadań 
wodno-kanalizacyjnych.

Władysław Sadowski 
Wójt Gminy Kamienica 

Odbudowa mostu Chlipały w Szczawie

Od połowy czerwca trwają prace związane z odbudową 
mostu Chlipały w Szczawie na rzece Kamienica całkowicie 
zniszczonego podczas powodzi w lipcu 2018 r. Inwestycja 
obejmuje wykonanie odbudowy mostu oraz wykonanie 
umocnień skarpy rzeki Kamienica narzutem kamiennym.

Wartość całej inwestycji wynosi 1 558 088,69 
zł, w  tym: dofinansowanie pochodzące z  Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych w  wysokości  
1 000 000,00 zł oraz środki własne Gminy Kamienica 
w wysokości 558 088,69 zł. 

Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie 
Kamienica, etap II 

Od sierpnia br. trwają prace związane budową sie-
ci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Ka-
mienicy oraz Zbludzy. Wartość całej inwestycji wynosi 
1 150 984,62 zł, w  tym dofinansowanie pochodzące 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w wysokości  
1 097 622,00 zł oraz środki własne Gminy Kamienica 
w wysokości 953 362,62 zł. Zakończenie realizacji zada-
nia planowane w drugim kwartale 2022 r. 
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Modernizacja „Starej drogi” w Kamienicy
W październiku br. 

zakończono realizację 
zadania pn.: „Moder-
nizacja Starej drogi 
w  Kamienicy”. Inwe-
stycja obejmowała 
wykonanie m.in. ro-
bót  pr z ygotowaw-
czych i  rozbiórko -
wych, robót ziemnych, 

podbudowy z kruszywa, nawierzchni z betonu asfaltowe-
go, wykonanie zjazdów oraz uzupełnienie poboczy kruszy-
wem. Długość drogi o nawierzchni betonowej wynosi 390 
m. Wartość całej inwestycji: 121 197,00 zł, w tym dofinan-
sowanie pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w wysokości 100 000,00 zł oraz środki własne 
Gminy Kamienica w wysokości 21 197,00 zł. 

Modernizacja drogi Kasprzyki w Kamienicy
W  pa źd z i e r n iku 

bieżącego roku za-
kończono realizację 
inwestycji pn.: „Mo-
dernizacja drogi Ka-
sprzyki w Kamienicy”. 
Inwestycja obejmowa-
ła wykonanie m.in.: 
robót ziemnych, pod-
budowy z  krus z y -

wa zagęszczonej mechanicznie, nawierzchni betonowej, 
wykonanie zjazdów oraz uzupełnienie poboczy kruszy-
wem. Długość drogi o nawierzchni betonowej wynosi 
80 mb o szerokości 2,80 m. Wartość inwestycji wyniosła  
21 010,57 zł (ze środków własnych Gminy Kamienica). 

Modernizacja drogi Franki w Zalesiu
Zakończono reali-

zację inwestycji pn.: 
„Modernizacja dro -
gi  Franki  w  Zale -
siu”. Inwestycja obej-
mowała wykonanie 
m.in.: robót przygo-
towawczych i  roz-
biórkowych,  robót 
ziemnych, podbudo-

wy z  kruszywa zagęszczonej mechanicznie, nawierzch-
ni z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy kruszy-
wem. Długość drogi o nawierzchni betonowej wynosi 
130 mb o szerokości 2,60 m. Wartość inwestycji wyniosła  
51 820,00 zł (środki własne Gminy Kamienica).

Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego 
w Szczawie

Dobiegają końca prace związane z realizacją zadania 
pn.:Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowego w   
Szczawie. Inwestycja obejmuje m.in.: wykonanie ście-
żek spacerowych i utwardzeń pod przyrządy do ćwiczeń 
o łącznej powierzchni 408,910 m2 oraz wykonanie do-
jazdów i miejsc postojowych o powierzchni ok. 156 m2. 
Dostawę i montaż: altany sześciokątnej, przyrządów do 
ćwiczeń, ławek parkowych, koszy na śmieci.

Wartość całej inwestycji wynosi 156 452,74 zł, w tym 
dofinansowanie pochodzące w  ramach projektu pn. 
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – 
MIRS” w wysokości 90 800,00 zł oraz środki własne 
Gminy Kamienica w kwocie 65 652,74 zł. (Ł.J.)

Remont drogi gminnej Kuźle - Wąchały w Szczawie

Trwają prace przy realizacji zadania pn: Remont drogi 
gminnej Kuźle – Wąchały w Szczawie. Inwestycja dwu-
letnia realizowana w   latach 2021 - 2022. Inwestycja 
obejmuje wykonanie m.in.: robót przygotowawczych 
i rozbiórkowych, robót ziemnych, wymianę zniszczonych 
przepustów, podbudowy z kruszywa stabilizowanego me-
chanicznie, nawierzchni z betonu asfaltowego, odwod-
nienia korpusu drogowego, montaż barier ochronnych 
stalowych, chodnika z kostki betonowej, oznakowania 
poziomego, oznakowania pionowego.

Wartość całej inwestycji wynosi 933 140,34 zł, w tym: 
dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg 486 722,00 zł oraz środki własne Gminy 
Kamienica w wysokości 446 418,34 zł. Zakończenie reali-
zacji zadania planowane jest w trzecim kwartale 2022 r.  

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szcza-
wa w ciągu drogi gminnej Kuźle – Wąchały – etap I

Od lipca bieżącego roku trwają prace związane budową 
sieci wodociągowej w Szczawie w ciągu drogi gminnej 
Kuźle - Wąchały. Wartość inwestycji wynosi 239 764,67 
zł. Są to środki własne Gminy Kamienica. Zakończenie 
realizacji zadania planowane jest w  drugim kwartale 
2022 roku.  
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Podczas sesji Rady Gminy Kamienica, która odby-
ła się 19 listopada, radni podjęli uchwałę w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 

Usta lono następujące roczne stawki podatku od 
nieruchomości:

1. Od gruntów:
•	 związanych z  prowadzeniem działalności gospo-

darczej bez względu na sposób zakwalif ikowania 
w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m2 

powierzchni;
•	 pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wo-

dami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbior-
ników sztucznych - 3,80 zł od 1 ha powierzchni;

•	 pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publiczne-
go przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł 
od 1 m2 powierzchni;

•	 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 
o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r., 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485) i położo-
nych na terenach, dla których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego przewiduje przezna-
czenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o  przeznaczeniu mieszanym obejmują-
cym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 

wejścia w  życie tego planu w  odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie za-
kończono budowy zgodnie z przepisami prawa bu-
dowlanego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
•	 mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej;
•	 związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
- 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

•	 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w  zakresie obrotu kwalif ikowanym materiałem 
siewnym - 8,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

•	 związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
- 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

•	 pozostałych:
a) letniskowych - 6,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) innych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego - 3,80 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej.

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (red)

Z sesji Rady Gminy
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Wójt odebrał 
promesę

W agendzie zamiejscowej UMWM w Nowym Targu 
Wójt Gminy Kamienica – Władysław Sadowski ode-
brał z  rąk marszałka województwa małopolskiego 
– Witolda Kozłowskiego promesę na zadanie pn: 
REGULACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ 
W  GMINIE KAMIENICA. Kwota dofinansowania to  
1 764 329 zł.

W skład zadania wchodzą etap I - Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Zalesiu oraz etap II - Budowa sieci 
wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejsco-
wości Kamienica oraz Zbludza.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Gospodar-
ka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie in-
westycji związanych z  tworzeniem, ulepszeniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w  tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. (red)

W Urzędzie Gminy Kamienica uruchomiony zo-
stał punkt informacyjno-konsultacyjny do progra-
mu „Czyste Powietrze”. Z punktu mogą korzystać 
mieszkańcy gminy, po wcześniejszym ustaleniu 
terminu z pracownikiem urzędu. 

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne 
i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, 
termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informa-
cje w zakresie warunków skorzystania z projektu, przygoto-
wanie i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Punkt czynny jest w poniedziałki i wtorki w godz. 10.30-
15.30 oraz czwartki i piątki w godz. 7.30-12.30, tel. 18 33 
23 025 wew. 21, e-mail: czyste.powietrze@kamienica.org.pl

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przed-
sięwzięć realizowanych przez beneficjentów programu. (red)

Właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani 
są od lipca br. do złożenia w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczą-
cej źródeł ciepła i spalania paliw. 

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wia-
rygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych 
źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. 
Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować 
skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powie-
trza. Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem mi-
nister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zago-
spodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub 
zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i nie-
mieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych 
czy handlowo-usługowych.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na 
stronie: https://zone.gunb.gov.pl (za pomocą profilu zaufane-
go lub e-dowodu) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gmi-
ny Kamienica. Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony 
ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzyw-
na. (red)

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Obowiązek składania deklaracji

Dofinansowanie dla 
szkół  
Cel to nowoczesne szkoły, w któ-
rych zajęcia będą prowadzone 
w sposób ciekawy, angażujący 
uczniów oraz sprzyjający odkry-
waniu ich talentów i rozwijaniu za-

interesowań – szkoły z Gminy Kamienica otrzymały 
dotacje w ramach rządowego programu „Laborato-
ria Przyszłości” w wysokości 340 000,00 zł. 

Do poszczególnych szkół trafią kwoty:
•	 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w 

Kamienicy – 70 000,00 zł
•	 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Matejki w Kamienicy 

– 60 000,00 zł
•	 Szkoła Podstawowa im. Jana Sobieskiego w Zbludzy 

– 30 000,00 zł
•	 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Za-

lesiu – 60 000,00 zł
•	 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasad-

nem – 30 000,00 zł
•	 Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Pod-

halańskich Armii Krajowej w Szczawie – 60 000,00 zł
•	 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w 

Szczawie – 30 000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego 
sprzętu, takiego jak: drukarki 3D, mikrokontrolery, czy też 
sprzęt do nagrań. (red)
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Nowe 
wyzwania
rozmowa z mirosławem Haczkiem – nowym dy-
rektorem Gminnego ośrodka kultury w kamie-
nicy. Urodził się w nowym sączu i mieszka tam 
już 40 lat. ma żonę i dwójkę dzieci. Jedną z jego 
pasji jest taniec. swoje pierwsze kroki tanecz-
ne stawiał w wieku 6 lat i tańczył aż do 3 roku 
studiów taniec towarzyski. miał małe przygody 
z tańcem narodowym – 2 lata tańczył w Zespo-
le pieśni i tańca przemyśl. również przez 2 lata 
trwała jego przygoda taneczna w musicalu cu-
downe marzenia. Do tańca doszedł sport. od 
września bieżącego roku pełni funkcję dyrekto-
ra Gminnego ośrodka kultury w kamienicy.

Jak kształtowała się Pana dotychczasowa kariera za-
wodowa? 
– Od zawsze chciałem być nauczycielem wychowania 
fizycznego i tak się stało - w 2004 skończyłem studia 
magisterskie na kierunku: nauczyciel wychowania fi-
zycznego. W tym samym roku rozpoczęła się moja 
kariera nauczyciela; najpierw gimnazjum w Łukowi-
cy, później podstawówka w Starym Sączu, następnie 
szkoły średnie w Łącku i Podegrodziu. Po 10 latach by-
cia nauczycielem stwierdziłem, że chyba nie do końca 
ten kierunek jest mi pisany. Założyłem szkołę tańca 
i zacząłem pracować jako instruktor tańca, najpierw 
towarzyskiego, później nowoczesnego, a skończyło się 
na cheerleadingu akrobatycznym.

Jak to się stało, że trafił Pan do Kamienicy? 
– W 2014 po spotkaniu z panią Elą Citak rozpocząłem 
zajęcia z tańca towarzyskiego w Kamienicy, następnie 
prowadziłem taniec nowoczesny dla dzieci, co prze-
kształciło się to w cheerleading i tak już zostało.

Co skłoniło Pana do startu w konkursie na dyrektora 
GOK w Kamienicy? 
– Już od dawna przymierzałem się do startu na to sta-
nowisko, od kilku lat wiedziałem, że taka praca będzie 
dla mnie odpowiednia. Najpierw po namowie byłych 
uczniów miałem startować na podobne stanowisko 
w Łukowicy, ale po rozmowie z panem Mieczysławem 
Markiem i po jego argumentach zmieniłem zdanie 
i poczekałem na konkurs w Kamienicy. 

Dyrektorem jest Pan od kilku miesięcy. Jakie są Pana 
pierwsze wrażenia po objęciu tego stanowiska? 
– Na początku trochę się bałem, jak wszystkiego co 
nowe i nieznane, ale z czasem poznawałem strukturę 

GOK-u  i  relacje międzyludzkie. Teraz mogę powie-
dzieć, że bardzo się cieszę, że trafiłem na Kamienicę.

Czy nowy Dyrektor wprowadził już jakieś nowinki 
lub zmiany?
– Oczywiście, jest sporo zajęć dla dzieci, których nie 
było, takich jak szachy czy dart, są zajęcia plastyczne, 
I edycja konkursu „Na najpiękniejszy ogród Gminy Ka-
mienica”, który na pewno będzie miał drugą edycję już 
na wiosnę. Cykliczne wyjazdy do teatru oraz spektakle 
organizowane w Ośrodku Kultury. Myślę, że zajęć jest 
sporo i każdy znajdzie coś dla siebie. 

Wiemy, że od 1 stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kamienicy przekształci się w Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji. Czy może nam Pan powie-
dzieć, czym została podyktowana ta zmiana? 
– Ta zmiana była konieczna, po włączeniu hali widowi-
skowo-sportowej w szeregi GOK-u musieliśmy zmie-
nić statut i dodać parę ustaleń dotyczących sportu 
i szeroko pojętej rekreacji. Na pewno zmiana pozwoli 
uzyskać granty, nie tylko w sferze kultury, ale i sportu. 

Z pewnością ma Pan swoje plany związane z funkcjo-
nowaniem zarządzanej przez Pana instytucji. Mógłby 
się Pan nimi podzielić z naszymi czytelnikami? 
– Plany są bardzo szerokie, od szerokiej promocji gmi-
ny poprzez kultywowanie tradycji i kultury – mam tu 
na myśli Zespół Regionalny „Gorce”, który działa przy 
GOK-u jak i współpracę z zespołem „Zasadnioki”. 
Przez rozwijanie Ogniska Muzycznego jak i Gminnej 
Orkiestry Dętej, promocję Pijalni Wód Mineralnych 
w Szczawie, szczególnie w sezonie wiosenno-letnim. 
Są w nich też te, dotyczące bardzo szeroko pojętego 

ROZMOWA Z ...
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sportu na terenie Gminy Kamieni-
ca. Zakres obowiązków jest ogrom-
nych rozmiarów, ale wierzę, że 
z  tą ekipą damy radę wszelkim 
wyzwaniom.

Jakie inicjatywy i działania nowe-
go Dyrektora w najbliższym czasie 
będą najważniejsze? 
– GOK planuje kilka nowości dla 
mieszkańców. Już na walentynki 
przygotowujemy smaczną niespo-
dziankę, następnie kolejny Stand 

Up na Dzień Kobiet, ale też kilka 
imprez na wakacje. Mamy nadzieję, 
że obecna sytuacja związana z Co-
videm pozwoli zrealizować wszyst-
kie zaplanowane wydarzenia.

Czy, korzystając z naszej rozmo-
wy, chciałby Pan przekazać coś na-
szym czytelnikom? 
–Chciałbym bardzo zaprosić na 
strony, na których można się do-
wiedzieć o wszystkim, co się dzie-
je w okolicy:

• internetowej: goksir.kamieni-
ca.net.pl, 

• facebooku: Gminny Ośrodek 
Kultury, Sporu i Rekreacji w Ka-
mienicy; Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kamienicy,

• Instagramie: goksir_kamienica.
Zapraszam również do wspólnego 
przeżywania kalendarza kultural-
nych i sportowych wydarzeń na-
szej gminy.

Dziękuję za rozmowę. (H.M.)
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niesegregowane i BIO segregowane

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAMIENICA W 2022 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Kamienica, odpady mogą być umieszczane w punktach 
zbiórki najwcześniej jeden dzień przed planowanym wywozem przez firmę EMPOL danego rodzaju odpadów

Styczeń 2022 Luty 2022 Marzec 2022

Kwiecień 2022 Maj 2022 Czerwiec 2022

Lipiec 2022 Sierpień 2022 Wrzesień 2022

Październik 2022 Listopad 2022 Grudzień 2022

Zimowe utrzymanie dróg 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że zimowym 
utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się ZGK oraz firmy, 
które zawarły umowy w zakresie odśnieżania. Działania ko-
ordynują pracownicy ZGK, pod nr tel. 789 328 444 oraz 797 
211 096 (7.30 – 15.30).

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie 
Gminy Kamienica odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg 

w Limanowej, pod nr tel. 18 33 37 833 (7.30 – 15.30). Dyżur-
ny ZUD – Baza PZD ul. Żwirki i Wigury, nr tel. 18 33 72 
381 lub 600 982 564 (całodobowo). Zimowym utrzymaniem 
drogi wojewódzkiej nr 968 zajmuje się Zarząd Dróg Woje-
wódzkich. Centrala, tel. (12) 44 65 700, (12) 637 90 00. Za 
utrzymanie chodników przy drodze powiatowej z Kamie-
nicy w kierunku Limanowej odpowiada Powiatowy Zarząd 
Dróg, natomiast przy drodze wojewódzkiej nr 968 – Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. (J.P.)
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Święto Ojczyźniane

11 listopada – w  103 
rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepod-

ległości – Kamienica złożyła 
hołd wdzięczności tym, co od-
dali życie za ojczyznę. Gmin-
na uroczystość rozpoczęła się 
zbiórką, a  następnie przemar-
szem do miejscowego kościoła 
wszystkich delegacji, pocztów 
sztandarowych, zaproszonych 
gości i mieszkańców gminy.

Przed Mszą Świętą, przed 
zgromadzonymi w  świątyni, 
z  krótkim programem arty-
stycznym wystąpiła młodzież 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ka-
mienicy. Koncelebransami mszy 

byli: ks. proboszcz Jan Betlej, ks. prałat Kazimierz Pach, ks. 
Michał Sapalski, który wygłosił religijno-patriotyczne ka-
zanie. Do oprawy muzycznej liturgii włączyła się gminna 
Orkiestra Dęta, Zespół Regionalny „Gorce” i dzieci z kółka 
folklorystycznego – działającego przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kamienicy.

Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości przemaszerowali pod pomniki pamięci, gdzie 
uroczystość poprowadził pracownik GOK i  równocześnie 
Przewodniczący Rady Gminy Kamienica Hilary Majewski, 
a przemówienia wygłosili: wójt Władysław Sadowski i pra-
łat kamienickiej parafii ks. Kazimierz Pach. Również w tym 
miejscu, przez liczne delegacje, złożone zostały symboliczne 
wiązanki kwiatów.

Na koniec patriotycznego spotkania na płycie kamienickiego 
rynku odbyło się wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych 
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kamienicy. Tu też 
zebrani obejrzeli spot autorstwa wicestarosty, a zarazem pre-
zesa Limanowskiej Organizacji Turystycznej Agaty Zięby.

W przeddzień obchodów Święta Niepodległości wójt Włady-
sław Sadowski, przewodniczący rady gminy Hilary Majewski 
i dyrektor GOK Mirosław Haczek zapalili symboliczne znicze 
w lokalnych miejscach pamięci: przy pomnikach w Szczawie 
i Zalesiu, przy obelisku na osiedlu Polanki w Szczawie, na mo-
gile nieznanego żołnierza w Zasadnem i pod krzyżem party-
zanckim na Wyrębiskach Zalesiańskich. A w dniu uroczysto-
ści uczniowie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Tymbarku – klasa o profilu wojskowym – prowadzili wartę 
honorową w Kamienicy przy grobie uczestnika wojny polsko-
-bolszewickiej, Jakuba Gorczowskiego. (red.)

Jedną z najważniejszych dat w dziejowym kalendarzu narodu polskiego jest  
11 listopada 1918 roku. To data, która wieńczy wielopokoleniowe dążenia do od-
zyskania wolności naszej Ojczyzny, niewolonej przez 123 lata. Przez szacunek dla 
przeszłości dzień ten dla Polaka na zawsze pozostaje Dniem Niepodległości.



W  dniu Wszystkich Świętych nasza pamięć 
często sięga do przeszłości. Życie i los każde-
go człowieka kreśli historię naszą, ale także 
naszych rodzin. W tym wydaniu Gorczańskich 
Wieści pochylamy się nad osobą Jakuba Gor-
czowskiego, który będąc naszym krajanem, 
walczył o wolną Polskę. Pamięć o jego osobie 
jest szczególnie ważna dla członków jego ro-
dziny, a  zwłaszcza prawnuka p. Mariana Ce-
pielika, który postanowił podzielić się z nami 
jego historią. 
 

Jakub Gorczowski urodził się 15 stycznia 1899 r. w Zasadnem – 
gmina Kamienica – powiat limanowski. Służył w 1918 r. w Bochni 
w 2 Pułku Strzelców Podhalańskich w stopniu kaprala. Odbywał 
służbę w 3 batalionie 10 kompanii. Za szczególną postawę w woj-
nie polsko – bolszewickiej, na wniosek gen. Józefa Rybaka, został 
odznaczony 28 stycznia 1921 r. Krzyżem Srebrnym Virtuti Mili-
tari klasy V, a 1 kwietnia 1921 r., na wniosek ówczesnego Ministra 
Spraw Wewnętrznych – Kazimierza Sosnkowskiego, odznaczono 
go Krzyżem Walecznych na Polu Chwały za wyprawę kijowską. 
Uzyskał również prawo do ziemi na wschodzie i osiedlenia się tam 
na wniosek Rządu II Rzeczypospolitej, z czego jednak zrezygno-
wał. Służył również w Korpusie Ochrony Pogranicza. Do rezerwy 
przeszedł w stopniu plutonowego 1 stycznia 1922 r.

Od października 1938 r. służył w Polskich Kolejach Państwo-
wych (PKP) w Nowym Sączu jako magazynier. W ramach wyko-
nywanych obowiązków brał udział w zmobilizowaniu transportu 
kolejowego z zaopatrzeniem wojskowym we wrześniu 1939 roku. 
Na przełomie 16/17 września uciekł wraz z dowódcą transportu 
kolejowego. Uniknął śmierci z rąk NKWD, gdy wcześniej ostrze-
żeni przez kobietę-Ukrainkę, poddali się całym taborem Niemcom 
we wrześniu 1939 r. Traf ił do Nowego Sącza, skąd uciekł na wieś. 

Historia Jakuba Gorczowskiego oraz członków jego rodziny 
w  latach II wojny światowej to z pewnością gotowy materiał na 
książkę. Siostra naszego bohatera (po mężu Mikulec) w czasie II 
wojny światowej przebywała w Starym Sączu, gdzie pomagała par-
tyzantom, mimo aresztowania w początkach wojny swojego męża. 
Został on wywieziony z  transportem do obozu w  Oświęcimiu. 
Drugi szwagier w Kamienicy został aresztowany przez gestapo, 

gdy próbował się 
ukryć. Będąc do-
tkliwie pobitym, 
ws k azał  do m, 
w którym miesz-
kał. Został do-
prowadzony na 
podwórko domu 
J a k u b a  G o r-
czowskiego. Ma-
ria Gorczowska, 
córka bohatera 
tej historii, bę-
dąc kilkuletnim 
dzieckiem, bła-
gała o  życie dla 
wujka i  swojej 
mamy (oskarżo-
ną przez Niem-
ców o ukrywanie 
wujka-bandyty). 
Esesmani oto-
czyli dom pra-
dziadka, wyjęli 
kanistry z benzyną i granaty – chcąc spalić i wysadzić w powie-
trze dom Jakuba Gorczowskiego, ale i  całe osiedle. W  ostatniej 
chwili dowódca SS darował im życie. 

Skatowanego szwagra Niemcy wsadzili do samochodu i  zabra-
li do Nowego Sącza, gdzie był torturowany do nieprzytomności. 
Próbowano wymusić na nim przyznanie się do członkostwa w rze-
komych bandyckich polskich ugrupowaniach, co oczywiście było 
nieprawdą. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, w jaki sposób Jakub 
Gorczowski pomógł swojemu szwagrowi uwolnić się z rąk gestapo.

Jakub Gorczowski zmarł w Kamienicy dnia 8 października 1975 
roku i jest pochowany na cmentarzu paraf ialnym w Kamienicy.

Losy wojenne mojego pradziadka znam z  opowiadań moich 
dziadków i rodziców.

M. Cepielik

Pamięci mojego pradziadka…
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11 listopada 2021 r. - warta honorowa przy grobie Jakuba Gorczowskiego

Jakub Gorczowski 
po przejściu do rezerwy

WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY



Limanowskie Centrum Leczenia Seniorów - Oddział Geriatryczny 
rozpoczyna swoją działalność!  
Szpital Powiatowy w Limanowej poszerza swoje usługi o świadczenia zdrowotne z zakresu geriatrii otwierając Limanowskie 
Centrum Leczenia Seniorów w strukturach którego działa Oddział Geriatryczny oraz Poradnia Geriatryczna. Kontrakt na 
prowadzenie poradni Szpital otrzymał 22 listopada, natomiast kontrakt na oddział 30 listopada br. W obydwu przypadkach 
rozstrzygnięcia o otrzymaniu kontraktu nastąpiły w drodze konkursu, w którym umowę mógł pozyskać tylko jeden oferent na 
teren całego powiatu limanowskiego. W każdym z konkursów brały udział dwa podmioty.           

Stawiamy na rozwójPo pierwsze Pacjent!

Rozpoczęcie funkcjonowania Centrum 
jest zwieńczeniem ponad dwuletniej 
inwestycji o bardzo szerokim zakresie 
zrealizowanej w ramach projektu pn. 
„Utworzenie Centrum leczenia chorób osób 
w  p o d e s z ł y m  w i e k u  –  O d d z i a ł u 
Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w 
Limanowej im. Miłosierdzia Bożego” w 
ramach RPO WM na lata 2014-2020 
działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony 
zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura 
o c h r o n y  z d r o w i a  o  z n a c z e n i u 
subregionalnym - SPR. 

Oprócz budowy Centrum, w ramach 
inwestycji zakupiono także specjalistyczny 
sprzęt tworzący niezbędne wyposażenie 
n o w e g o  O d d z i a ł u  o r a z  P o r a d n i 
Geriatrycznej. Utworzono również salę 
gimnastyczną i salę fizykoterapeutycznej 
k i n e z y t e r a p i i .  D i a g n o s t y k a  o s ó b 
hospitalizowanych na oddziale odbywać 
się będzie w istniejących już pracowniach 
limanowskiego szpitala, gdyż Szpital 
dysponuje nowoczesnym zapleczem 
diagnostyki w zakresie badań obrazowych 
( rezonans magnetyczny,  tomograf 
komputerowy, nowoczesny RTG) oraz 
badań: mikrobiologicznych, analitycznych, 
serologicznych, jak również badań 
endoskopowych. Dzięki temu Pacjent 
będzie miał gwarancję pełnej opieki i 
całościowego leczenia na miejscu. 

Na obecną chwilę na Oddziale 
Geriatrycznym uruchomiono 20 łóżek. 
Jeżeli Szpital otrzyma większy kontrakt - 
będzie to aż 54 łóżek. 

Szpital Powiatowy w Limanowej 
dysponuje odpowiednim zapleczem 
sprzętowym aby w oparciu o taką bazę 
prowadzić Limanowskie Centrum Leczenia 
Sen io rów .  D la  rozwo ju  Cen t rum 
niebagatelne znaczenie ma komplekso-
wość usług, którą na terenie Powiatu 
Limanowskiego może zapewnić wyłącznie 
nasz Szpital. Dzięki temu potencjalny 
pacjent będzie miał gwarancję pełnej opieki i 
całościowego leczenia na miejscu. 

Jestem przekonany, że poprawienie 
zakresu obsługi medycznej dla osób 
starszych wzmocni rozwój naszego regionu 
w kierunku planowanym przez władze 
samorządowe, tak Województwa jak i 
Powiatu. Poprawa oferowanej opieki 
geriatrycznej sprawi, iż część mieszkańców 
Krakowa oraz zachodnich (położonych 
blisko aglomeracji śląskiej) części 
Małopolski będzie na czas emerytury 
wybierać zmianę miejsca zamieszkania na 
teren Limanowszczyzny – z przyjaznym 
klimatem, dobrym zapleczem medycznym 
i nie zanieczyszczonym środowiskiem 
naturalnym. 

Dziękuję Radzie i Zarządowi Powiatu 
Limanowskiego za współpracę w tym 
zakresie i pokrycie wkładu własnego tej 
historycznej inwestycji, który wyniósł 
ponad 3,5 mln zł. To ogromne odciążenie 
dla budżetu Szpitala.

dr Marcin Radzięta
Dyrektor Szpitala Powiatowego
w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego

WIEŚCI ZE STAROSTWA
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WIEŚCI ZE STAROSTWA

Dla Gminy Kamienica
Działalność Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Powiatu Limanowskiego

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego skupia grupę aktywistów, której lideruje mieszkanka 
gminy Kamienica – wicestarosta Powiatu limanowskiego, Agata Zięba. Działalność tej organizacji zostawia 
wymierny ślad w wielu obszarach życia również naszej gminy. 
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Warsztaty KGW Zbludza 

Przedszkole Mały Salomon w Kamienicy

Warsztaty KGW Zasadne 

Nowa infrastruktura tury-
styczna w Kamienicy, Za-
lesiu i Szczawie

Lokalna Organizacja Turystycz-
na Powiatu Limanowskiego, w ra-
mach projektu modernizacji infra-

struktury turystycznej, doposażyła 
parking pod Dworkiem Marszałko-

wiczów w Gminie Kamienica. Znala-
zły się tam: stojak na 6 rowerów, stacja 

naprawy rowerów, ławki parkowe. Poza tym wzdłuż 
rzeki na ścieżce rowerowej VELO Limanowski posta-
wiono 10 ławek i 5 tablic turystycznych. 

W Szczawie zamontowane zostały: 4 ławki parkowe na dep-
taku w kierunku osiedla Łuszczki, 4 zdobione ławki pod Pi-
jalnią Wód Mineralnych. W Zalesiu na parkingu i na szlaku 
w kierunku Góry Modyń zamontowano stację naprawy rowe-
rów, stojak na 6 rowerów, oznakowanie punktu Modyń „Góra 
Zakochanych”, 2 tablice turystyczne, 8 ławek dla turystów 
z oznakowaniem.

Spot rowerowy 

Powstał spot rowerowy promujący trasy VELO Lima-
nowski - można go obejrzeć na na kanale YouTube.

Warsztaty rękodzieła 
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanow-
skiego zorganizowała warsztaty rękodzieła dla Kół 
Gospodyń Wiejskich z Gminy Kamienica. 

W ramach tego zadania sfinansowano też wyżywienie dla 
uczestników warsztatów, prowadzących oraz zakup materiałów 
na użytek zajęć. Udział w warsztatach wzięły: KGW Kamienica 
Górna, KGW Zalesie, KGW Zbudza,KGW Kamienica Dolna. 

Z myślą o przyszłości 
Z myślą o wychowaniu pokolenia proekologiczne-
go LOT zorganizowała warsztaty z ekologii adreso-
wane do wychowanków przedszkoli i uczniów szkół 
podstawowych. 

Biorące w nich udział instytucje otrzymały oczyszczacze 
powietrza i zestawy koszy do segregacji śmieci. Obdarowany-
mi są: Przedszkole Mały Salomon w Kamienicy, Samorządowe 
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Przedszkole w Kamienicy, Szkoła Podstawowa w Zasadnem, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie, Szkoła Podstawowa 
w Zalesiu.

W Przedszkolu w Kamienicy Lokalna Organizacja Tury-
styczna Powiatu Limanowskiego zorganizowała warsztaty 
pszczelarskie i warsztaty patriotyczne. Przedszkolakom prze-
kazana została flaga, puzzle patriotyczne, pocztówki patrio-
tyczne, gry patriotyczne, kolorowanki i śpiewniki.

Czysto na szlakach

W ramach akcji Czyste Szlaki Powiatu Limanowskie-
go, we współpracy z Kołami Gospodyń gminy Kamie-
nica, LOT zorganizowała akcję sprzątania szlaków 
turystycznych w gminie: Osiedle Klenina (współpraca 
z KGW Kamienica Górna), szlak Mogielica od strony Zalesia 
(z KGW w Zalesiu), Przełęcz Wierch Młynne (z KGW Zasad-
ne), Szlak na Modyń od Kosarzysk (z KGW Zbludza).

W duchu patriotycznym
Z inicjatywy LOT zorganizowana została akcja rozwie-
szenia 100 metrowej flagi na Polanie Stumorgowej. 
Udział w niej wzięli: Zasadnioki z Zasadnego i Stowa-
rzyszenie Gorczańskie Rękodzieło. 

Z  akcji powstał spot promujący patriotyzm. Można go 

obejrzeć na kanale YouTube.
Ponadto Organizacja przekazała łącznie trzy 6 metrowe 

maszty z flagą Polski, które znajdują się przy nowej Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej w Kamienicy.

Wsparcie pszczelarstwa 

LOT przekazała pszczelarzom w  całym powiecie  
10 000 roślin miododajnych o wartości 50 000 zł. 

Część tych roślin trafiła do Koła pszczelarzy w Kamienicy.

Z paczką do potrzebujących
LOT przygotowała 560 paczek z pro-

duktami spożywczymi na Świę-
ta dla potrzebujących w całym 
powiecie. 

Duża ilość trafiła do mieszkań-
ców Gminy Kamienica. Paczkami 
obdarowane zostały również osoby 
z niepełno sprawnościami. Przeka-

zano im 100 paczek; wartość jednej 
wynosiła około 900 zł. Wsparcie rze-

czowe obejmowało akcesoria ochrony oso-
bistej, środki dezynfekcyjne, produkty do pielęgnacji i pro-
dukty lecznicze oraz przyrządy pomiarowe. (red)

Scieżka VELO Limanowski, Kamienica

Przekazanie 3 masztów flagowych dla GOK-u
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KULTURA

Na ludową nutę

Festiwal lachów i Górali
Festiwal Lachów i Górali, którego organizatorem jest 

Fundacja Sądecka i Społeczno-Kulturalne Towarzystwo 
Sądeczanin, to konkurs skierowany do zespołów regio-
nalnych prezentujących szeroko pojętą kulturę lachow-
ską i góralską.

W tym roku konkurs odbywał się w Piwnicznej Zdro-
ju. Na festiwalu prezentowało się 50 zespołów, nie tyl-
ko z  Polski, ale także ze Słowacji, Węgier i  Rumunii. 
Z uwagi na dużą liczbę zespołów biorących udział w fe-
stiwalu zespoły dorosłe występowały na scenie w Piw-
nicznej Zdroju, natomiast zespoły dziecięce i młodzie-
żowe prezentowały się na scenie w  Parku Strzeleckim 
w Nowym Sączu.

Naszą gminę na fest iwalu reprezentowali:  Zespół 
Regionalny „Gorce” z  Kamienicy oraz Zespół Re-
gionalny „Zasadnioki” z  Zasadnego. Obydwa zespoły 

uczestniczyły w niezwykle barw-
nym korowodzie inaugurującym 
festiwal, który przeszedł z  piw-
niczańskiego rynku na Miastecz-
ko Biegowe Festiwalu Biegowego 

na Nakle.
Zespół Zasadnioki, który prezen-

tował się w kategorii dziecięcej oce-
nianej przez jury w  składzie Barbara 

Romańska – etnograf, Lidia Czechowska – 
choreograf, Józef Bartusiak – muzyk, za program „Na 
polu przed chałpom” został nagrodzony I miejscem.

Zespoły dorosłe oceniała komisja w składzie: Benedykt 
Kafel – etnograf, Michalina Wojtas – choreograf, Maria 
Brylak-Załuska – etnograf, Aleksander Smaga – muzyk, 
Marek Harbaczewski – choreograf. Zespół Gorce otrzy-
mał nagrodę pieniężną w wysokości 1 400 zł. B.G.
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„Beskidzka podkówecka”
3 października 2021 r. w sali widowiskowej Limanow-

skiego Domu Kultury miał miejsce X Festiwal Zespołów 
Regionalnych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkó-
wecka”. Naszą gminę reprezentował Zespół Regional-
ny GORCE, który za występ został nagrodzony drugim 
miejscem.

Wydarzenie zgromadziło 11 zespołów regionalnych Be-
skidu Wyspowego ukazujących folklor i  tradycje Zagó-
rzan, Białych Górali, Kliszczaków, Lachów i Podhalan.

Festiwal odbył się w ramach akcji „Odkryj Beskid Wy-
spowy 2021 – niezapomniane uroki „Beskidzkich Wysp” 
dzięki wsparciu f inansowemu Województwa Małopol-
skiego w  ramach konkursu ofert „Małopolska Gościn-
na”. (red)

„limanowska słaza”
W dniach 4 – 6 listopada 2021 r. w Limanowej odbył 

się 47. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza”. 
W  festiwalu, jak co roku, udział wzięli przedstawiciele 
naszej gminy, potwierdzając swoje artystyczne umiejęt-
ności i przywiązanie do tradycji.
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KULTURA

Na ludową nutę

W  ciągu t rzech dni fest iwalo-
wych przesłuchań komisja konkur-
sowa obejrzała 92 punkty programu, 
w  których udział wzięło 814 osób, 
zarówno dzieci, jak i młodzieży oraz 
dorosłych. Artyści ludowi występo-
wali podzieleni na kategorie: zespoły 
regionalne, grupy regionalne, muzy-
ki ludowe, instrumentaliści, śpiewa-
cy, grupy śpiewacze, gawędziarze lu-
dowi oraz w kategorii mistrz i uczeń, 
a także w nowo powołanej kategorii 
multiinstrumentalista.

ZESPOŁY REGIONALNE – kate-
goria dorosłych: III miejsce – Zespół 
Regionalny GORCE z  Kamienicy, 
kategoria młodzieżowa: III miejsce 
– Zespół Regionalny ZASADNIO-
KI z Zasadnego, kategoria dziecięca: 
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Zespół Regionalny „Gorce” w Komornikach

I  miejsce – Zespół Regionalny ZA-
SADNIOKI z Zasadnego.

GRUPY REGIONALNE: II miej-
sce – KGW ŚWARNE GOSPOSIE 
z Kamienicy.

MUZYKI LUDOWE – kategoria 
dorosła: III miejsce – Muzyka GOR-
CE z Kamienicy.

GRU Y ŚPIEWACZE – katego-
ria dorosłych: III miejsce – Grupa 
Śpiewacza GORCE z Kamienicy, III 
miejsce – Grupa Śpiewacza GOR-
CE z Kamienicy, III miejsce – KGW 
ŚWARNE GOSPOSIE z Kamienicy.

ŚPIEW SOLOWY – kategoria do-
rosłych: wyróżnienie – Diana Woj-
tas z Kamienicy, kategoria dziecięca: 
I miejsce – Anna Gorczowska z Za-
sadnego II miejsce – Kamila Bieniek 

z Kamienicy .
GAW ĘDZ I A R Z E –  k a tegor i a 

młodzieżowa: I  miejsce – Karoli-
na Gromala z  Kamienicy, kategoria 
dziecięca: I  miejsce – Łucja Wojtas 
z Kamienicy.

MISTRZ I UCZEŃ: I miejsce – Ja-
kub Drabik i Bartosz Gierczyk z Ka-
mienicy (skrzypce).

Nagrodę Dyrekcji Limanowskie-
go Domu Kultury „Dziecięca Osobo-
wość Artystyczna” otrzymała Anna 
Gorczowska z Zasadnego.

Ponadto komisja konkursowa za-
kwalif ikowała Zespół Regionalny 
ZASADNIOKI (grupa dziecięca) 
z  Zasadnego na Karpacki Festiwal 
Dziecięcych Zespołów Regionalnych 
w  Rabce-Zdroju (czerwiec 2022 r.) 

oraz Karolinę Gromalę z Kamienicy 
na 56. Ogólnopolski Konkurs Gawę-
dziarzy, Instrumentalistów, Śpiewa-
ków Drużbów i Starostów Weselnych 
„Sabałowe Bajania” w Bukowinie Ta-
trzańskiej (sierpień 2022 r.). (red)

Z wizytą w partner-
skiej Gminie komor-
niki

W dniach 4-5 grudnia 2021 r. Ze-
spół Regionalny „Gorce” wystąpił 
ze swoim programem przed miesz-
kańcami Komornik. Na zaprosze-
nie władz partnerskiej gminy wziął 
udział w  ich lokalnej uroczystości. 
(red)
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W swej październikowo-grudniowej palecie działań Gminny Ośro-
dek Kultury w Kamienicy odnotował w kalendarzu bieżącej ak-
tywności liczne zajęcia dla dzieci: plastyczne, folklorystyczne 
i rękodzielnicze doroczne zabawy, jak np. andrzejki, gry w sza-
chy i darta, lekcje muzyki, spotkania teatralne. Dorośli i młodzież 
skorzystali z ofert kulturalno-rozrywkowych – teatr, stand-up. 
działają w orkiestrze, zespole regionalnym. Ponadto należące do 
GOK-u sale CEiT służą za miejsce prób Gminnej Orkiestry Dętej, 
kapeli Młode Gorce, grupy śpiewaczej, chóru parafialnego, scholi 
parafialnej, spotkań młodzieżowych Effatha. Liczna grupa miesz-
kańców naszej gminy skorzystała z adresowanej do nich oferty 
konkursowej.

Zajęcia plastyczne 
Rysunki, malowanie, eksperymenty plastyczne to tylko kilka z wielu te-

matów, jakie są realizowane podczas zajęć plastycznych. Spotkania ze sztuką 
to dobra zabawa, nauka technik plastycznych, rozwijanie talentów, a także 
twórczy relaks. Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16.00 – 17. 30 w Cen-
trum Edukacji i Tradycji w Kamienicy.

Zajęcia plastyczne prowadzone są także w Świetlicy Środowiskowej w Za-
lesiu, podczas których uczestnicy wykorzystują różne techniki plastyczne, 
które mają na celu rozbudzanie zainteresowania kolorem, kształtem a tak-
że fakturą.

Zajęcia rękodzielnicze
Zajęcia pozwalają na rozwijanie zdolności manualnych, kreatywnego 

myślenia, dzielenie się pomysła-
mi, wzajemną inspirację. Proponu-
ją nowe spojrzenie na czas wolny 
i różne sposoby na jego spędzanie. 
W ramach zajęć uczestnicy pozna-
ją i doskonalą różne formy technik 
plastycznych i  rękodzielniczych. 
Zajęcia prowadzone są przez człon-
kinie Stowarzyszenia Gorczańskie 
Rękodzieło i odbywają się we wtor-
ki w godz. 16.00 – 17.30 w Centrum 
Edukacji i Tradycji w Kamienicy.

Zajęcia folklorystyczne
W Centrum Edukacji i Tradycji 

odbywają się zajęcia folklorystycz-
ne, w ramach których dzieci uczą 

Na scenie wachlarza 
aktywności

Zajęcia instruktorskie z Kapelą MŁODE GORCE

Andrzejki

Zajęcia kulinarne w CEiT
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Zajęcia plastyczne w świetlicy w Zalesiu

Zajęcia plastyczne w CEiT

Zajęcia instruktorskie z Orkiestrą Dętą

się naszych tradycyjnych pieśni, tańców 
zabaw ludowych, jak również poznają 
tradycje i zwyczaje naszej kamienickiej 
kultury. Część zajęć przeznaczona jest 
również na różnego rodzaju prace arty-
styczne typu wycinanki, bibułkarstwo 
oraz zabawy związane z tradycją. 

Zajęcia szachowe
Nauka gry w szachy stwarza nieogra-

niczone możliwości wykazania inicja-
tywy, kształci wyobraźnię przestrzen-
ną, ćwiczy pamięć, uwagę, koncentrację, 
a  przede wszystkim uczy logicznego 
myślenia. 

Szachy wyrabiają umiejętność pano-
wania nad sobą, uczą wytrwałości, po-
czucia odpowiedzialności za własne de-
cyzje i dodają odwagi. Zajęcia odbywają 
się w każdy czwartek w godzinach 15.00 
– 16.00 w sali GOK.

Spotkanie z teatrem
12 października 2021 r. GOK w Ka-

mienicy zorganizował wyjazd do Teatru 
Scena STU w Krakowie na spektakl pt. 
INNE ROZKOSZE.

24 października 2021 r. GOK w Ka-
mienicy zaprosił dzieci na spektakl te-
atralny „Świnio-Pas” w wykonaniu ak-
torów Teatru Nowego z Nowego Sącza. 

Sztuka, a zwłaszcza gra aktorska oraz 
efekty świetlne i  dźwiękowe wywarły 
duże wrażenie na młodych widzach.

Wieczór stand-up comedy
27 listopada 2021 r. w  Gminnym 

Ośrodku Kultury w  Kamienicy odbył 
wyjątkowy wieczór kabaretowy. Ze swo-
im programem wystąpił Michał Pałubski, 
aktor kabaretowy i stand-uper, były czło-
nek krakowskiej Formacji Chatelet. (red)
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ogólnopolski Dzień Głośnego czytania to 
jedno z  tych wydarzeń w  kalendarzu świąt 
nietypowych, które są zarówno przyjemne 
jak i pożyteczne.  

Z tej okazji w Bibliotece Publicznej w Zbludzy zor-
ganizowano dzień głośnego czytania legend i bajek, 
którego słuchaczami byli uczniowie kl. 0 i kl. I Ze-
społu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy. (red)

Dzień głośnego czytania 
20 października 2021 
r. w Bibliotece Pu-
blicznej w Szczawie 
odbył się Dzień Plu-
szowego Misia. 

Mimo coraz nowocze-
śniejszych i atrakcyjniej-
szych zabawek, moda na 
misie nie przemija, w imię 
hasła „Czy to dawniej, czy 

to dziś, wszystkim jest potrzebny miś”. 
Tego dnia dzieci odwiedziły bibliotekę w 
towarzystwie swoich pluszowych przyja-
ciół, a tam czekała na nich moc atrakcji. 

Dzieci zostały zaproszone do wspólnych 
zabaw z misiem, zaśpiewały misiową piosen-

kę, poznały historię święta misia, a także bra-
ły udział w zagadkach oraz spróbowały misiowe-

go przysmaku – miodku. Spotkanie sprawiło wszystkim 
uczestnikom wiele radości i dostarczyło miłych wrażeń, 
o czym świadczyło zadowolenie i uśmiech na twarzach 
dzieci. (red)

„Czy to dawniej, czy to dziś…”

Gminna Biblioteka Publiczna w  Ka-
mienicy wraz z Bibliotekami Publicz-
nymi w Szczawie i Zbludzy przystąpiła 
do kolejnej edycji projektu Instytutu 
Książki „Mała Książka-Wielki Czło-
wiek”, który skierowany jest do dzie-
ci z roczników 2015-2018.

Poprzednia edycja projektu cieszyła się dużą 
popularnością na terenie naszej gminy – wzię-
ło w niej udział przeszło 60 Małych Czytel-
ników. Ważną rolę w realizacji tego zadania 
odegrali rodzice, którzy chętnie do tej pory za-
pisywali dzieci do udziału w przedsięwzięciu, 
wpływając tym samym na te elementy rozwoju 
dziecka, którymi m.in. są: rozwój słownictwa, 

wyobraźni, umiejętność rozpoznawania i na-
zywania emocji, rozwój wrażliwości, wiedzy 
ogólnej i wielu innych czynników, które po-
przez obcowanie z książką wpływają na roz-
wój dziecka od najmłodszych jego lat. Szcze-
gólnym zaangażowaniem w promocję projektu 
wykazały się przedszkola i szkoły. Zawsze mo-
żemy liczyć na efektywną współpracę z tymi 
instytucjami. 

Serdecznie zachęcamy do zapisywania 
swoich pociech do Bibliotek oraz do wzięcia 
udziału w nowej edycji w/w projektu 2021/22. 
Każde dziecko na start otrzyma od nas wy-
prawkę, w skład której wchodzą książeczka 
„Pierwsze czytanki” oraz karta małego czytel-
nika do gromadzenia naklejek. (H.M.)

Projekt „Mała książka-wielki człowiek”  

Karolinka  
Kamińska

Maja  
Franczyk 

Michał i Jan 
Chlipała 

Oliwia  
Bąk 

Oliwier  
Potoniec 

Przemek  
Majda 
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14 października br. w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Kamienicy wręczono nagrody i wyróżnie-
nia w konkursie „Najpiękniejszy ogród  gminy 
Kamienica”. 

We wrześniu Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy 
ogłosił  konkurs na „Najpiękniejszy ogród  gminy Kamie-
nica”, którego celem było docenienie i uhonorowanie wła-
ścicieli tradycyjnych ogrodów.  

Zgłoszone obiekty zostały ocenione przez komisję kon-
kursową, która biorąc pod uwagę m.in. ogólne wrażenie 
estetyczne, pomysłowość i funkcjonalność ogrodu, część 
wypoczynkowo-ozdobną, przyznała następujące miejsca 
i wyróżnienia:

I miejsce – Wacława Majewska, II m. – Justyna Udziela, 
III m. – Zofia Faron. Wyróżnienie: Alina Faron, Kinga Pu-
stułka, Józefa Piaskowy, Wojciech Matyszczak.

Nagrody i dyplomy wręczył laureatom konkursu dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy – Mirosław 
Haczek. 

Fundatorem atrakcyjnych nagród w konkursie był Wa-
cław Majchrzak „Dom Plus – wszystko dla Twojego domu 
i ogrodu”. (red)

Nagrodzono najpiękniejsze ogrody



Wzbogacony
księgozbiór

Nowe komputery 
i urządzenia 
peryferyjne 

Gminny ośrodek kultury w  kamienicy otrzy-
mał dofinansowanie w  wysokości 15 000,00 zł  
w  ramach programu wieloletniego „narodowy 
program rozwoju czytelnictwa 2.0 priorytet 1 
poprawa oferty bibliotek publicznych kierunek In-
terwencji 1.1 Zakup i  zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych ze środków finansowych ministra 
kultury i  Dziedzictwa narodowego” pochodzą-
cych z budżetu państwa.

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy zrealizował ze 
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego zadanie „Zakup nowości wydawniczych do bi-
bliotek publicznych”. Dzięki otrzymanej dotacji powięk-
szono zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy 
oraz 2 bibliotek: w Szczawie i Zbludzy o nowości z litera-
tury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz wydaw-
nictwa popularnonaukowe. (red)

Gminny ośrodek kultury w kamienicy jest Bene-
ficjentem programu Instytutu książki „kraszew-
ski. komputery dla bibliotek”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego 
dostępu do nowoczesnych technologii i   wyrównanie 
szans mieszkańców miejscowości w  gminach o  naj-
niższych dochodach podatkowych na jednego miesz-
kańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach 
w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W  ramach zadania  zakupiono:  komputer  przeno-
śny – 1 szt .,  komputer stacjonarny – 2 szt .,  monitor –  
2 szt .,  mikrofon – 2 szt .,  głośniki – 2 szt .,  zasi lacz – 
2 szt .,  drukarkę atramentową – 2 szt .

Ogółem koszt zadania wyniósł 14 167,00 zł,  z  tego 
11 900,00 zł to dof inansowanie z  Instytutu Książ-
ki.  (red)
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Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy zachęca wszystkich artystów 
– poetów z  terenu gminy Kamienica, którzy gdzieś tam, głęboko 
w szufladzie, mają schowane efekty swojej pracy w postaci wier-
szy czy też prozy, do podzielenia się  swoją twórczością z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury. 

Oczekujemy na Wasze prace (pracę można dostarczyć również do Bibliotek Pu-
blicznych w Kamienicy, Szczawie lub Zbludzy).

Autorów dostarczonych prac będziemy promować poprzez publikowanie Waszej 
poezji na łamach gazety lokalnej Gorczańskie Wieści. Zorganizujemy również kon-
kurs recytatorski z wykorzystaniem Waszych dzieł. (red)

Podziel się swoją poezją



Wyższe limity dla dorabiających 
emerytów i rencistów

Od 1 grudnia 2021 r. zmieniły się limity 
zarobków dla emerytów, którzy nie osiągnę-
li powszechnego wieku emerytalnego oraz 
rencistów. Limity są wyższe więc można 
więcej dorobić do świadczenia.

Do emerytur i  rent można dorabiać, ale 
trzeba pamiętać, że są limity przychodów. 
Ich przekroczenie może spowodować, że 
ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świad-
czenia.

Kiedy zawieszenie albo zmniejszenie 
świadczenia

Aby nie narazić się na zmniejszenie wcze-
śniejszej emerytury, renty z  tytułu niezdol-
ności do pracy lub renty rodzinnej, przychód 
nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 grudnia 
2021 r. jest to kwota 3960,20 zł brutto.

Jeśli przychód przekroczy 70 proc. prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale 
nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wyna-
grodzenia (od 1 grudnia 2021 r. - 7354,50 zł 
brutto), to świadczenie zostanie zmniejszo-
ne o  kwotę przekroczenia, ale nie więcej 
niż o  kwotę maksymalnego zmniejszenia. 
Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 
obecnie 646,67 zł dla emerytur i rent z tytu-
łu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 
zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy i 549,71 zł - dla rent rodzinnych, do 
których uprawniona jest jedna osoba.

Inne zasady dorabiania w grudniu dotyczą 
renty socjalnej. Zostanie ona zawieszona, 
jeśli przychód przekroczy 70% przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia, czyli od 1 
grudnia 2021 r. - 3960,20 zł brutto.

Od stycznia 2022 r. zmienią się zasady do-
rabiania do renty socjalnej. Będą takie jak 
dla emerytów i  osób uprawnionych do rent 
z  tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu 
osób pobierających rentę socjalną będzie 
to oznaczało możliwość pobierania renty 
w pełnej lub zmniejszonej wysokości.

Kto może dorabiać bez ograniczeń
Emeryci, którzy ukończyli powszechny 

wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojego 
świadczenia bez ograniczeń. ZUS nie zawiesi 
ani nie zmniejszy świadczenia także osobie, 
która ma prawo do emerytury częściowej.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać 
osoby, które pobierają renty dla inwalidów 
wojennych, renty dla inwalidów wojskowych 
lub renty rodzinne po uprawnionych do tych 
świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną jako 
świadczenie korzystniejsze od ustalonej 
emerytury z  tytułu ukończenia powszech-
nego wieku emerytalnego, to renta ta przy-
sługuje w  pełnej wysokości, niezależnie od 
dodatkowych zarobków.

Choroba, kwarantanna lub izola-
cja dziecka – kiedy przysługuje 
zasiłek za opiekę nad dzieckiem

Osoba, która jest objęta ubezpieczeniem 
chorobowym ma prawo do zasiłku w  razie 
konieczności opieki nad chorym dzieckiem, 
w  tym także gdy dziecko zostało poddane 
izolacji lub kwarantannie. Z zasiłku opiekuń-
czego może również skorzystać rodzic, któ-
ry musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem 
w wieku do 8 lat z powodu niespodziewane-
go zamknięcia placówki, do której dziecko 
uczęszcza.

Opieka nad chorym dzieckiem
Jeśli rodzic musi zaopiekować się chorym 

dzieckiem i  lekarz wystawi mu zaświadcze-
nie lekarskie, to ma prawo do zasiłku opie-
kuńczego. Liczba dni, za które przysługuje 
ten zasiłek zależy od wieku i niepełnospraw-
ności dziecka. Zasiłek opiekuńczy można 
otrzymać maksymalnie przez:

•	 60 dni w  roku kalendarzowym - jeśli 
opieki wymaga chore dziecko (także 
z niepełnosprawnością) w wieku do 14 
lat,

•	 14 dni w  roku kalendarzowym - jeśli 
opieki wymaga chore dziecko w wieku 
powyżej 14 lat,

•	 30 dni w  roku kalendarzowym - jeśli 
opieki wymaga chore dziecko z niepeł-
nosprawnością w wieku 14-18 lat.

•	

Opieka w razie kwarantanny lub 
izolacji dziecka 

Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńcze-
go z powodu konieczności opieki nad dziec-
kiem, które zostało poddane kwarantannie 
lub izolacji domowej (na podstawie ustawy 
o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i  chorób zakaźnych u  ludzi). Konieczność 
izolacji lub kwarantanny dziecka jest trakto-
wana jak choroba dziecka.

Zasiłek opiekuńczy w  razie konieczności 
izolacji lub kwarantanny dziecka przysługu-
je w  takim samym wymiarze jak w przypad-
ku opieki nad chorym dzieckiem (zależy od 
wieku i niepełnosprawności dziecka). (red)

RÓżNE
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W gospodarstwie edukacyjnym

26 Gorczańskie Wieści październik – grudzień 2021

Jesienią bieżącego roku od-
wiedziliśmy gospodarstwo 
edukacyjne w Jastrzębiu. 

Po miłym powitaniu przez Go-
spodarzy, którzy zapoznali nas 
z programem zajęć, zostaliśmy roz-
dzieleni na dwie mniejsze grupy. 
Pierwsza grupa została zaproszona 
do tradycyjnej, starej wiejskiej cha-
ty. Tam mogliśmy obejrzeć wystrój 
kuchni i  izby. W chacie znajdowa-
ły się tradycyjne sprzęty codziennego użytku, jak: naczy-
nia wypełniające tradycyjny kredens, maselnica, kijanka 
do prania, dzieża do wyrabiania chleba, łopata do wkła-
dania bochnów do pieca, niecki, szatkownica do kapusty, 
żelazko z duszą. W izbie zobaczyliśmy kołyskę, szafę, ko-
łowrotek, maszynę do szycia, kufer, drewnianą walizkę, 
skrzynię, buty na drewnianej, podkutej podeszwie, ofi-
cerki, stroje i mnóstwo innych przedmiotów. Gospodyni 
cierpliwie wyjaśniała nam nazwy i przeznaczenie sprzę-
tów, których wcześniej nie znaliśmy, zadbała o szczegóły: 
na parapetach w glinianych donicach nie mogły stać inne 
kwiaty jak czerwone krakowiaki i pelargonie. Przy okazji 
poznaliśmy tajniki zielarstwa (Gospodyni jest absolwentką 
kursu z zakresu naturoterapii), a więc możliwości wyko-
rzystania ziół w kuchni, wyrobie domowych kosmetyków 
i leczeniu dzieci i dorosłych. Wszystko wyglądało tak, jak-
by czas zatrzymał się sto lat temu i utrwalił niepowtarzal-
ny klimat i przeszłość obecną w wiekowych, drewnianych 
ścianach chaty.

W tym czasie druga grupa pod czujnym okiem gospo-
darza oglądała sprzęty przeznaczone do prac tradycyjnie 
męskich, jak: warsztat stolarski z wyposażeniem, narzę-
dzia codziennego użytku - ośniki, noże, miarki na zboże. 
Pod wiatą obok chaty zgromadzone zostały sprzęty gospo-
darskie: żarna, młynek do zboża, urządzenie do wyrobu 
dachówek, części wozu, jarzmo, chomąto.

 Następnie udal iśmy się do obejścia ,  gdzie 

w  zagrodach spotkaliśmy kury, 
kaczki, gęsi, perliczki. Zatrzyma-
liśmy się również przy stawie ryb-
nym. Gospodarz zapoznał nas z ak-
cesoriami służącymi do hodowli 
pszczół, zbierania miodu i  wo-
sku. Mogliśmy z  bliska przyjrzeć 
się także narzędziom kowalskim. 
Największym zainteresowaniem, 
szczególnie u chłopców cieszył się 
skonstruowany przez Gospoda-
rza ciągnik. Nie był to zabytkowy 

sprzęt, jednak części użyte do jego budowy i  nowator-
skie rozwiązania konstrukcyjne wzbudziły nasze uzna-
nie. W obejściu rosną słoneczniki, maliny, zioła. Dalej zaś 
znajduje się uprawa ziemniaków. 

Zwieńczeniem wizyty w  gospodarstwie ekologicznym 
było wspólne ognisko i  świetna zabawa, kiedy wspólnie 
z Gospodarzami bawiliśmy się, korzystając z ich doświad-
czeń przy organizowaniu tradycyjnych gier i zabaw. Go-
spodyni przy pomocy dziewczyn z naszej grupy przygo-
towała poczęstunek, na który złożyły się pieczone przy 
ognisku kiełbaski, wiejski chleb, masło i oczywiście ziem-
niaki pieczone w żarze.

Wizyta w gospodarstwie połączona była z warsztatami 
zawodoznawczymi, dzięki którym poznaliśmy ginące za-
wody, pracę rolnika w bezpośrednim kontakcie z codzien-
nym rytmem gospodarstwa oraz życiem na wsi oraz zwią-
zek gospodarstwa rolnego ze środowiskiem naturalnym. 
Ta wyjazdowa lekcja przyczyniła się do: podniesienia pre-
stiżu pracy rolnika, podniesienia wiedzy o pochodzeniu 
żywności, zrozumienia wartości dziedzictwa kulturowe-
go wsi. Ponadto uświadomiliśmy sobie, że wieś to również 
działalność pozarolnicza, wystarczy dobry pomysł i wła-
ściwe wykorzystanie posiadanych zasobów. 

Sylwia, Ania, Jola, Basia, Ewelina, Julia, Aneta, Agata, Justyna, 
Agnieszka, Marlena z klasy 8 Szkoły Podstawowej w Zalesiu



Śpiewali Niepodległej
Uczniowie ze Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Szczawie zostali 
laureatami IV edycji konkursu 
„Zaśpiewaj i Ty Niepodległej” .

W październiku br. wyłoniono 
laureatów konkursu „Zaśpie-
waj i Ty Niepodległej”. Kapituła 
po burzliwych obradach z  317 
zgłoszeń wyłoniła 15 laureatów 
oraz 6 wyróżnień. 

W  konkursie uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych 
z  województwa małopolskiego 
w  dwóch kategoriach wieko-

wych: klasy I-IV i V-VIII. Laure-
atami konkursu zostali ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Szczawie.

W I kategorii wiekowej (klasy 
I-IV, zespoły) I  miejsce przy-
znano Hannie i Filipowi Mikołaj-
czyk za wykonanie utworu pt. 
„Pałacyk Michla” (autor tekstu 
i  kompozytor Józef Szczepań-
ski, pomysł na teledysk i reali-
zacja Paweł Wysowski). W II ka-
tegorii wiekowej (klasy V-VIII, 
soliści) I  miejsce zajął Jakub 

Hyrc, za interpretację  utworu 
pt.: „Miejcie nadzieję” (tekst: 
Adam Asnyk, muzyka: Zbigniew 
Preisner, aranżacja własna, po-
mysł na teledysk i realizacja Pa-
weł Wysowski).

Konkurs „Zaśpiewaj i Ty Nie-
podległej”  miał swój uroczy-
sty finał 28 października 2021 
r.. Laureaci oraz wyróżnieni 
uczestnicy konkursu zaprezen-
towali swoje utwory na gali kon-
certowej w pięknych wnętrzach 
Kopalni Soli „Wieliczka”. (red)
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Projekt współpracy Lokalnej Grupy Działania 
„Przyjazna Ziemia Limanowska” pn. „Skarby 
Beskidzkiej Miedzy”

„Śwarne Gosposie” na małopolskim przeglądzie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Projekt pn. „Skarby Beskidzkiej Miedzy" to współpra-
ca pomiędzy dwoma lokalnymi grupami działania LGD 
„Przyjazna Ziemia Limanowska” oraz LGD „Dolina Raby”. 
Na obszarach obu Partnerów znajduje się część Beskidów 
Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Są-
decką zwaną Beskidem Wyspowym. Partnerzy projektu 
poza wspólnym powiązaniem geograficznym dostrzegają 
także duże bogactwo przenikających się kultur, kuchni, 
zwyczajów i tradycji na ich obszarze. Obszar obu grup dzia-
łania to region o bogatym dziedzictwie historii i kultury 
oraz niezwykłych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. 

W  ramach projektu zaplanowano szereg działań przy-
czyniających się do zachowania lokalnego dziedzictwa 
oraz działania promocyjne, dzięki którym piękno regio-
nu oraz bogactwo lokalnych produktów zauważą nie tyl-
ko mieszkańcy, ale także osoby z zewnątrz. Zaplanowane 
działania to warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, pszcze-
larskie, konkurs plastyczny dla dzieci, organizacja imprezy 
promocyjnej, Festiwalu, Eventu Historyczno-Kulinarnego, 
realizacja filmów kulinarnych oraz wydanie publikacji.

W dniu 1 sierpnia 2021 r. na Zarabiu w Gdowie odbył 

się X Jubileuszowy Festiwal Rosołu, który stanowił jeden 
z elementów projektu współpracy pn. „Skarby Beskidzkiej 
Miedzy”. Podczas Festiwalu rozegrany został konkurs na 
najlepszy ,,rosół polski” wykonany przez Koła Gospodyń 
Wiejskich. Do konkursu stanęło 11 drużyn z  obszarów 
dwóch partnerskich LGD. 

Więcej informacji o realizowanych i planowanych pro-
jektach można uzyskać w biurze LGD „Przyjazna Ziemia 
Limanowska”, na stronie internetowej www.lgdlimanowa.
eu oraz na profilu Facebook LGD. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Przyjazna 
Ziemia Limanowska”. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach poddziałania 19.3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

W  dniach 2-3 paź-
dziernika 2021 r. 
w  Jabłonce od-
był się 11. Mało-
polski Przegląd 
Dorobku Arty-
stycznego i Kuli-
narnego Kół Go-

spodyń Wiejskich. 

W przeglądzie wystąpiło 
11 grup i  stowarzyszeń KGW 

z 8 powiatów województwa małopolskie-
go, w  tym reprezentujące naszą gminę 
i powiat limanowski KGW „Śwarne Go-
sposie” z Kamienicy Dolnej.

Komisja konkursowa, po obejrzeniu 
i wysłuchaniu prezentacji artystycznych 
(scenek obyczajowych i pieśni ludowych), 
degustacji zgłoszonych do konkursu po-
traw oraz ocenie prac wykonanych pod-
czas konkursu rękodzieła artystycznego 
(zazdroski), przyznała „Śwarnym Gospo-
siom” trzecie miejsce. (red)

RÓżNE



Partnerskie spotkanie seniorów

Wolni od nałogów…
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W  Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kamienicy spotkali się przed-
stawiciele środowisk senior-
skich z Gminy Kamienica i Gmi-
ny Ochotnica Dolna.

Do spotkania Stowarzyszenia Seniorów 
Gminy Kamienica oraz przedstawicieli 
Stowarzyszenia Klubu Seniora „Wiecz-
nie Młodzi” z Ochotnicy Dolnej doszło 
w ramach partnerskich relacji, jakie obie 

gminy utrzymują i trwale rozwijają.
Spotkanie prowadzili Prezes Stowa-

rzyszenia Seniorów z Gminy Kamienica 
– Zofia Kuchnia i Prezes Stowarzysze-
nia Klubu Seniora „Wiecznie Mło-
dzi” z Ochotnicy Dolnej – Mieczysław 
Trybulec.

Uczestniczyli w nim również zapro-
szeni goście, wśród których byli m.in.: 
Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dol-
na – Krzysztof Jurkowski, Wójt Gminy 
Kamienica – Władysław Sadowski, Prze-
wodniczący Rady Gminy Kamienica – 
Hilary Majewski, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kamienicy – Miro-
sław Haczek.

Spotkanie było okazją do rozmów, wy-
miany doświadczeń i integracji obu śro-
dowisk seniorskich sąsiednich gmin. Był 
to czas do zacieśniania więzi, wymiany 
poglądów, pomysłów i planów. (red)

Wolność to też odpowiedzial-
ność, również za siebie. Tego 
ciągle trzeba się uczyć. O tym 
należy pamiętać. Bycie odpo-
wiedzialnym jest gwarantem 
wolności we wszystkich jej 
wymiarach.

Jednym z  zadań profilaktyki 
szkolnej jest promocja zdro-
wego stylu życia. Uczniowie 
budują swoją świadomość 
w tym zakresie, m.in. uczestni-
cząc w różnych akcjach. Pod-

sumowaniem jednej z nich był 
konkurs „Wolni od nałogów” 
skierowany do uczniów klas I-
-VIII. 

Celem konkursu była promo-
cja zdrowia, zdrowego stylu 
życia wolnego od uzależnień, 
prezentacja negatywnego 
wpływu uzależnień na zdro-
wie, psychikę i  relacje spo-
łeczne człowieka. Zadanie po-
legało na wykonaniu plakatu, 
dowolną techniką plastyczną. 

Konkurs – zorganizowa-
ny przez mgr Iwonę Dominik 
i  mgr Anetę Kuziel we współ-
pracy z  Zofią Kuchnią – Prze-
wodniczącą Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – cieszył się du-
żym zainteresowaniem; nagro-
dzono 22 uczniów. Nagrody 
zostały ufundowane ze środ-
ków Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych. (red)



Znakomity występ 
zawodników z Zalesia 

REKLAMA
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Pierwsza edycja Ligi Małopolskiej Cross 
Country Tatra Cup odbyła się 10 grudnia 
2021 r. na trasie Centralnego Ośrodka 
Sportowego w Zakopanem. Na starcie 
stanęło ponad 300 uczestników z woje-
wództwa małopolskiego. Bardzo dobrze 
spisali się młodzi zawodnicy z Zalesia.

Rywalizacja w  ramach trzeciej odsłony „Cross 
Country Tatra Cup 2021” stanowiła jednocześnie 
pierwszą edycję Małopolskiej Ligi Szkolnej. Na 
dystansie 2 km (rocznik 2009 i młodsi) zwyciężył 
Dawid Opoka (SP Zalesie). 

W tej samej kategorii jego kolega ze szkoły, Szy-
mon Faron był czwarty. Paweł Wierzycki (SP Za-
lesie) wygrał w kategorii wiekowej 2010 i młodsi, 
a Tomasz Faron (SP Zalesie) był piąty. Drugie miej-
sce wywalczył Jakub Florek (UKS Wierchy Zalesie) 
w  kategorii: 2002 i  młodsi, dystans 3km. W  kate-
gorii wiekowej 2011 i młodsi drugie miejsce zajął 
Karol Franczyk (SP Zalesie), Konrad Groń (SP Za-
lesie) był siódmy, a  Krzysztof Florek (SP Zalesie) 
dziesiąty. Piotr Wierzycki zajął 8 miejsce (katego-
ria rocznik 2008 i młodsi). W kategorii dziewcząt 
- rocznik 2011 i młodsze - Celina Biedroń (SP Za-
lesie) była szósta. Kierownikiem zawodów był Fe-
liks Piwowar. (red) 

SPORT



On nie zwalnia

Rozegrano pierwsze turnieje w nowej hali
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Mistrzostwa 
i Puchar Polski w Trialu 20 listopada 2021 r. biegiem finałowym 

– 2. Półmaratonem Gorskim Orzeł w Sokol-
cu zakończył się sezon 2020-2021 ATTIQ Ligi 
Biegów Górskich. Drugie miejsce w klasyfi-
kacji generalnej zajął Robert Faron z Zalesia. 
 

Trasa półmaratonu prowadziła pięknymi widokami 
Gór Sowich, była wymagająca i  trudna ze względu na 
przewyższenia - 1600 m na dystansie prawie 22 kilome-
trów. Start i meta zawodów umiejscowiona była w oko-
licy klimatycznego górskiego Schroniska Orzeł, położo-
nego nad Przełęczą Sokolą na wysokości 875 m n.p.m. 
Tu też obyła się dekoracja najlepszych zawodników Pół-
maratonu Górskiego „Orzeł” oraz zawodników z TOP 
10 ATTIQ Ligi Biegów Górskich połączonych sezonów 
2020 i 2021.

Wśród mężczyzn na podium stanął Robert Faron (Sal-
co Garmin Team), zajmując drugie miejsce w klasyfikacji 
końcowej Ligi Biegów Górskich. (red)

Na przełomie listopada i grudnia 2021 r. 
w Hali Widowiskowo – Sportowej w Kamieni-
cy odbyły się wojewódzkie turnieje w halo-
wej piłce nożnej. 

30 listopada odbył się finał Małopolskich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej chłopców. W tur-
nieju zwyciężyła drużyna SP 5 z Oświęcimia, drugie miej-
sce przypadło ZSP 6 Nowy Sącz, a trzecie PSP 3 Brzesko.

Natomiast 1grudnia rozegrano f inał Małopolskich 
Igrzysk Dzieci w halowej piłce nożnej dziewcząt. W za-
wodach pierwsze miejsce zdobyła drużyna SP z Rożno-
wa, drugie miejsce zajęła SP Olesno,  a na trzecim miejscu 
uplasowała się ekipa SP Węgrzce Wielkie.

Nagrody w  turnieju wręczyli: Feliks Piwowar – wice-
prezes Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, 
Grażyna Cempa Pulit – członek Zarządu MSZS oraz Mi-
rosław Haczek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kamienicy. (red)

We wrześniu br. w Kamienicy odbyła się VII i VIII 
runda Otwartych Indywidualnych Mistrzostw 
Polski oraz Pucharu Polski w Rajdach Motocyklo-
wych TRIAL 2021.

Organizatorami zawodów był Krakowski Klub Cyklistów 
i Motocyklistów „SMOK”, Zarząd Okręgowy PZM w Krakowie 
oraz Gmina Kamienica. Baza zawodów zlokalizowana była przy 
Hali Sportowo – Widowiskowej w Kamienicy.

Kierownikiem zawodów był Marek Rutkowski, sędzią głów-
nym Andrzej Wyrwich, a kierownikiem trasy przejazdu Krzysz-
tof Cepielik. Samorząd Gminy Kamienica reprezentowała wice-
przewodnicząca Rady Gminy Kamienica – Józefa Gorczowska. 
(red)




