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Informacje samorządowe

Aktualna sytuacja związana z finansami gminy i realizowanymi 
przedsięwzięciami. 

Po przedstawionym raporcie o stanie Gminy Kamienica na koniec 2021 roku Rada 
Gminy Kamienica udzieliła mi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania bu-
dżetu. Czas, by przedstawić mieszkańcom naszej gminy aktualną sytuację związaną 
z finansami gminy i realizowanymi przedsięwzięciami. Sytuacja finansowa gminy jest 
stabilna. Mamy ogromne środki finansowe na realizację inwestycji uzyskane z róż-
nych programów zewnętrznych w wysokości ponad 25 mln zł. 

Z I edycji programu uzyskaliśmy 12,3 mln zł na modernizację dróg gminnych, 
z drugiej edycji programu 10 mln zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kamie-
nicy. Wcześniej z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (RFIS) 2,3 mln zł 
na I etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamienicy. Obecnie uzyskaliśmy kwo-
tę 3,5 mln zł jako uzupełnienie subwencji na zadania z zakresu gospodarki wodnej 
i zaopatrzenia w wodę. W 2021 r. na te zadania otrzymaliśmy 1,4 mln zł. Te środki 
będziemy wydatkować w najbliższych 2 latach. Dodatkowo złożyliśmy wniosek do 
PROW na kwotę ponad 3 mln zł na rozbudowę sieci wodociągowej ze zbiornikiem 
i stacją uzdatniania wody. Czekamy na rozstrzygnięcie. 

Bardzo cieszy fakt pozyskania takiej puli środków finansowych. W historii naszej 
gminy nie było tylu zewnętrznych pieniędzy. Ale to jest jedna strona medalu. Z dru-
giej strony pojawiło się ogromne zagrożenie dla finansów naszej gminy, o czym mu-
simy informować społeczeństwo. Chodzi o bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy 
i jednostek organizacyjnych, a ściślej dochody bieżące i wydatki bieżące, których 
miernikiem jest tzw. „Wskaźnik operacyjny”. Gminy nie mogą normalnie funkcjono-
wać, jeżeli dochody bieżące są mniejsze od wydatków bieżących, czyli wskaźnik ope-
racyjny jest ujemny. W naszej Gminie już na etapie ustalania budżetu gminy na 2022 
r. trudno było to spiąć, gdyż dochody bieżące znacznie spadły w porównaniu z wy-
datkami bieżącymi. Analizując dokładnie finanse gminy, stwierdziliśmy, że główną 
przyczyną tej sytuacji jest zbyt niska subwencja oświatowa w porównaniu z wydat-
kami w jednostkach oświatowych. Bierze się to stąd, że z roku na rok maleje nam 
liczba dzieci szkolnych. W całej gminie to zmniejszenie było ostatnio na poziomie 50 
dzieci szkolnych. Przez wiele lat gmina dofinansowywała funkcjonowanie szkół, czę-
sto przeznaczając mniejsze wydatki na inne przedsięwzięcia, ale obecnie nie stać na 
to naszej gminy, gdyż nie generuje nadwyżki budżetowej. 

Wydatki bieżące mogą być finansowane wyłącznie z dochodów bieżących. Nie 
można brać kredytów na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy czy jednostek oświa-
towych. Tak muszą funkcjonować jednostki samorządu terytorialnego i wszystkie 
podmioty gospodarcze. Przy ujemnym wskaźniku operacyjnym musi być przepro-
wadzona restrukturyzacja, która wiąże się ze zmniejszeniem etatów, ze zwolnieniami.

Analizując sytuację w oświacie, Samorząd Gminy Kamienica od dwóch lat próbu-
je zlikwidować SP nr 2 w Szczawie, gdzie ilość dzieci drastycznie spada. W ostatnich 
ośmiu latach liczba urodzeń w całej Szczawie, dla obydwu szkół, jest na poziomie 
14-23 dzieci rocznie. W SP nr 2 do klasy zero planuje się 2 dzieci, podobnie będzie 
w kolejnych dwóch rocznikach. Finansowanie pełnego etatu nauczyciela z dwój-
ką dzieci w klasie może doprowadzić budżet gminy do bankructwa. Trzeba to so-
bie powiedzieć wprost i na to nie możemy pozwolić. Mam nadzieję, że zwolennicy 
utrzymania tej szkoły zmienią zdanie po tym artykule. Po likwidacji placówki dzieci 
tej szkoły naprawdę nic nie stracą, a większość znawców tematyki mówi, że bardzo 
zyskają, gdyż tylko nauka w większych grupach może doprowadzić do należytego 
rozwoju umysłowego dziecka.

Podsumowując te informacje, trzeba stwierdzić, że nasza Gmina osiągnęła ogrom-
ny sukces, pozyskując gigantyczne środki finansowe na konkretne inwestycje i przed-
sięwzięcia. Z drugiej strony, od kilku lat pojawiło się ogromne zagrożenie dla finan-
sów gminy, którego obecnie nie można lekceważyć, gdyż jest to krótka ścieżka do 
bankructwa.

Władysław Sadowski 
Wójt Gminy Kamienica 
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Wszystko po to, by być EKO…

  Długo rozważaliśmy technologię, która naj-
lepiej sprawdzi się w naszym terenie. Odwie-
dzaliśmy oczyszczalnie ścieków pracujące 
w okolicznych gminach i korzystając z do-
świadczenia eksploatatorów, zdecydowaliśmy się na oczyszczalnię 
ścieków tożsamą z tą, która jest w Gminie Słopnice i z powodze-
niem radzi sobie z przyjmowanymi nieczystościami. Planowana 
przebudowa zakłada prace polegające na budowie nowej oczysz-
czalni ścieków w zwartym zamkniętym budynku, co zapobie-
gnie rozprzestrzenianiu się odorów, które są jedną z głównych 
bolączek starej oczyszczalni. Zakres rozbudowy obejmuje na-
stępujące roboty: 

1. Budowę nowego budynku oczyszczalni ścieków, a w nim: 
•	 montaż nowego punktu zlewnego ścieków dowożonych,
•	 budowę nowej przepompowni ścieków surowych i wypo-

sażenie jej w nowe urządzenia, 
•	 montaż nowej instalacji do oczyszczania mechanicznego 

ścieków ze skratek i piasku (krata zgrzebłowo-hakowa, 
sitopiaskownik),

•	 budowa nowych zbiorników - reaktorów biologicznych 
w  hybrydowej technologii przepływowej ze złożami 
stacjonarnymi i  nowym wysokowydajnym systemem 
napowietrzania,

•	 budowę nowych osadników wtórnych wraz z  ich 
wyposażeniem, 

•	 budowę nowych cieków biostabilizacji – sztucznych rzek 
dla każdego z ciągów technologicznych i wyposażenie ich 
w urządzenia technologiczne,

•	 wykonanie nowej studni pomiarowej, 
•	 budowę nowych zbiorników osadów nadmiernych (ZON) 

i wyposażenie ich w nowe urządzenia technologiczne,
•	 wykonanie nowych suchych pompowni osadu re-

cyrkulowanego i  nadmiernego dla każdego z  ciągów 
technologicznych, 

•	 wykonanie wspólnej stacji PIX z odrębnymi systemami 
dozującymi, 

•	 wykonanie pomieszczenia dmuchaw z nowymi 4 szt. 
urządzeń, 

•	 zainstalowanie prasy do odwadniania, higienizacji osadu, 
•	 wykonanie pomieszczeń socjalnych i laboratorium, 
•	 wykonanie salki konferencyjnej z węzłem sanitarnym,
•	 wykonanie garażu na WUKO. 
Istniejący budynek wykorzystany będzie jako zbiornik 

buforowy podczas 
deszczy nawalnych.

Chcielibyśmy po-
dzielić się projek-
tem, nad którym 
pracują aktualnie 
branżyści projek-
tujący automatykę 
oraz pozostałe we-
wnętrzne sieci. Cze-
kamy na decyzję 

środowiskową, pozwolenie wodnoprawne i 
będziemy mogli złożyć wniosek o pozwole-
nie na budowę. Jesienią chcemy ogłosić prze-
targ na realizację zadania, na które dzięki po-
zyskanemu dofinansowaniu posiadamy  już 
ponad 12 mln złotych.

Tymczasem „z trudem wiążemy koniec z 
końcem” eksploatując starą oczyszczalnię. Apelowaliśmy już, że 
kanalizacja nie jest śmietnikiem i nie należy wrzucać do niej pie-
luch, podpasek, tamponów i mokrych chusteczek. Mieszkańcy 
zgłaszają w deklaracjach dotyczących śmieci posiadanie kom-
postownika, tymczasem notorycznie przypływają resztki jedze-
nia. W ostatnim czasie do oczyszczalni dopłynęły nawet martwe 
małe koty.

Proszę zwrócić uwagę na pojawiające się na terenie gminy becz-
kowozy, a przede wszystkim kwity, które odbiorca zawartości 
szamba powinien Państwu zostawić. Zdarzają się sytuacje niele-
galnych nocnych zrzutów do kanalizacji substancji ropopochod-
nych, zagnitych zawartości szamb, gnojowicy lub ogromnych ilo-
ści krwi. Nie posiadamy na terenie gminy  ubojni, ponadto takie 
zakłady są zobowiązane do gromadzenia krwi w osobnych zbior-
nikach i przekazywania ich do utylizacji w procesie oczyszczania 
chemicznego (nie na każdej oczyszczalni). Ktoś  najprawdopo-
dobniej z zewnątrz co jakiś czas podrzuca nam do studzienek ka-
nalizacyjnych takie ładunki, a nasza mocno przeciążona oczysz-
czalnia nie ma szans sobie z tym poradzić (zamieszczam zdjęcie 
ścieku oczyszczonego, który po nocnym zrzucie krwi przybrał 
kolor wina). Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wszyscy pła-
cimy później cenę za tego typu działania, bo przywrócenie osadu 
w reaktorach oczyszczalni do właściwego stanu to proces trudny i 
niestety kosztowny. Pozwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z 
terenu Gminy Kamienica posiada Miejski Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Limanowej posiadający specjalistyczne beczkowozy.

Jesteśmy na ostatniej prostej, by dopełnić formalności, uzyskać 
pozwolenia i przystąpić do wyczekiwanej przez wszystkich miesz-
kańców inwestycji. Po zakończeniu budowy i uruchomieniu no-
wej oczyszczalni ścieków będziemy mogli znów zezwalać na wy-
konywanie nowych przyłączy kanalizacyjnych oraz przyjmować 
ścieki dowożone z szamb i osady z przydomowych oczyszczalni 
ścieków (planujemy zakupić beczkowóz i odbierać ścieki we wła-
snym zakresie).

Oczyszczalnia ścieków jest naszym wspólnym dobrem. Dołóż-
my wszelkich starań, by do sieci kanalizacyjnej trafiało tylko to, 
do czego jest ona przeznaczona

Justyna Palkij – Kierownik ZGK w Kamienicy

Ciek biostabilizacji  
- sztuczna rzeka - będzie na 

nowym obiekcie

Urząd Gminy Kamienica przy udziale Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy prowadzi zaawansowane pra-
ce nad projektem gminnej oczyszczalni ścieków. Zadanie opiera się na budowie jednego obiektu, który docelowo 
ma odbierać ścieki z całej gminy. 



Polski Ład – podpisano umowy 
z wykonawcą

Dofinansowanie w ramach programu 
„Poznaj Polskę”
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Leśnicy się dołożą
Stosowne czeki, na nowo wybudowanym 
moście w Leśnictwie Mogielica, w dniu 25 
kwietnia 2022 r. wręczył samorządowcom 
Edward Siarka, Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Klimatu i Środowiska.

Trzy samorządy powiatu limanowskiego 
otrzymały z Funduszu Leśnego łącznie 2 mln 
200 tys. zł. Milion złotych trafiło do Jodłowni-
ka na remont drogi w Pogorzanach. 800 tys. zł 
pomoże Mszanie Dolnej w remoncie zniszczo-
nej nawierzchni ulicy Leśnej. Gmina Kamie-
nica otrzymane środki finansowe w wysokości 
400 tys. złotych przeznaczy na dofinansowanie 
inwestycji: „Remont drogi gminnej (340220 K) 
Bulandy w Szczawie na długości ok. 990 mb”. 
(red)

Gmina Kamienica otrzymała wsparcie finanso-
we w wysokości 123 566,00 zł na realizację za-
dania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edu-
kacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. 

Przyznane przez Ministra środki finansowe prze-
znaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych 
związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjny-
mi wskazanymi przez Ministra w celu uatrakcyjnie-
nia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez 
umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii 
oraz osiągnięć polskiej nauki. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało dofinanso-
wanie 7 szkołom podstawowym, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Kamienica:
•	 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warsza-

wy w Kamienicy – 35.000,00 zł
•	 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Matejki w Ka-

mienicy – 8.800,00 zł
•	 Szkoła Podstawowa im. Jana Sobieskiego w Zblu-

dzy – 18.200,00 zł
•	 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 

w Zalesiu – 5.000,00 zł
•	 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Zasadnem – 15.000,00 zł
•	 Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 Pułku Strzelców 

Podhalańskich Armii Krajowej w  Szczawie – 
24.446,00 zł

•	 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Koperni-
ka w Szczawie – 17.120,00 zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 197.686,00 
zł. (red)

W kwietniu 2022 r. - w ramach otrzymanego dofinanso-
wania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program In-
westycji Strategicznych edycja 1 na realizację zadania 
„Modernizacja dróg gminnych w Gminie Kamienica” - 
w Urzędzie Gminy Kamienica podpisano pięć umów po-
między wójtem Władysławem Sadowskim a wykonaw-
cą Szczepanem Kroczkiem KROCZ-BUD Krocz i Buduj. 
Umowy zawarto na łączną kwotę 10 142 846,98 zł brutto. 

Dofinansowanie przyznane w ramach promesy wynosi 9 635 
702,00 zł, zaś wkład własny gminy Kamienica to 507 144,98 zł.

Podpisane umowy obejmują 16 odcinków dróg gminnych po-
dzielonych na zadania:
•	 zadanie nr 1: Modernizacja dróg w gminnych w Kamie-

nicy (na kwotę 3 252 064,65 zł brutto)
•	 zadanie nr 2: Modernizacja dróg w gminnych w Szczawie 

(na kwotę1 894 031,49 zł brutto)
•	 zadanie nr 3: Modernizacja dróg w gminnych w Zalesiu 

(na kwotę 3 234 141,52 zł brutto)
•	 zadanie nr 4: Modernizacja dróg w gminnych w Zbludzy 

(na kwotę 888 130,36 zł brutto)
•	 zadanie nr 5 Modernizacja dróg w gminnych w Zasad-

nem (na kwotę 874 478,96 zł brutto)
Termin realizacji robót stanowiących przedmiot umów określa 

się na 17 miesięcy od dnia zawarcia danej umowy. (red)
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20 czerwca br. w sali GOKSiR w Kamienicy miała miej-
sce XXVIII Sesja Rady Gminy Kamienica. Radni gminy 
podejmowali m.in. uchwałę o wotum zaufania dla Wój-
ta gminy oraz uchwałę absolutoryjną. 

Sesję otworzył przewodniczący rady – Hilary Majew-
ski. Po przywitaniu gości, wśród których m.in. obecna 
była wicestarosta powiatu limanowskiego – Agata Zięba, 
odczytał list nadesłany przez Urszulę Nowogórską – po-
sła na Sejm RP.

W toku posiedzenia najważniejszym punktem była de-
bata nad raportem o stanie gminy za rok 2021. W pierw-
szej kolejności głos zabrał Wójt, odnosząc się w  skrócie 
do treści zawartych w raporcie. Po krótkiej dyskusji rad-
ni przystąpili do podjęcia uchwały o  udzieleniu wotum 
zaufania dla Wójta. Tą drogą udzielili włodarzowi gminy 

jednogłośnego poparcia. Następnie przystąpiono do głoso-
wania nad udzieleniem Wójtowi absolutorium z wykonania 
budżetu gminy za 2021 r. Mając na uwadze m.in. pozy-
tywną opinię RIO w Krakowie, radni (również jednogło-
śnie) udzielili wójtowi absolutorium. Po głosowaniu przed-
stawiciele rady wręczyli Wójtowi oraz Skarbnik Gminy 
Kamienica okolicznościowe bukiety kwiatów. Następnie 
głos zabrała wicestarosta – Agata Zięba. Pogratulowała 
Wójtowi otrzymania absolutorium oraz podkreśliła bar-
dzo dobrą współpracę między samorządem powiatowym 
a samorządem gminy, czego dowodem są licznie realizo-
wane przez powiat na terenie gminy inwestycje, w tym we 
współpracy z naszą gminą. Potem głos zabrał Wójt, który 
podziękował Radzie za dobrą i merytoryczną współpracę. 
Podkreślił również ważną dla rozwoju gminy współpracę 
z Powiatem Limanowskim. (red)

Sesja absolutoryjna

Segreguj śmieci!
 
Jak wskazuje firma EMPOL, ist-
nieje duże ryzyko, że gmina Ka-
mienica poniesie karę za niewy-
pełnienie poziomu recyklingu 
wymaganego ustawą za rok 2022. 
Wynika to ze zbyt dużej ilości 
śmieci niesegregowanych odda-
wanych przez mieszkańców przy 
małej ilości odpadów segregowa-
nych, jak plastik, papier czy szkło. 
 

W  związku ze zgłoszonym przez 
f irmę EMPOL ryzykiem zagroże-
nia spełnienia wymaganych pozio-
mów segregacji i recyklingu odpadów 
w  roku 2022 Urząd Gminy zwraca 
się do mieszkańców z prośbą o rzetel-
ne wypełnienie obowiązku segrega-
cji odpadów powstających w domach. 

Przypominamy jednocześnie, że do 
worków czarnych na odpady niesegre-
gowane mogą trafiać jedynie te od-
pady, których nie możemy umieścić 
w  pozostałych frakcjach. Każdy, kto 
ma wątpliwości odnośnie segregacji, 
może zgłosić się po pomoc do Urzę-
du Gminy. 

Kary za niewypełnienie poziomu 
recyklingu narzuconego przez usta-
wę są bardzo dotkliwe, więc w intere-
sie nas wszystkich pozostaje właściwa 
segregacja odpadów. Firma EMPOL, 
obsługująca gminę w zakresie odbio-
ru odpadów komunalnych, ma prawo 
do kontroli oddawanych przez miesz-
kańców śmieci pod kątem ich właści-
wej segregacji i w najbliższym czasie 
takie kontrole zostaną przeprowadzo-
ne na terenie gminy. 

Jednocześnie zwracamy się z  po-
nowną prośbą o terminowe wynoszenie 

o d p a d ó w . 
P r z y  o b e c-
n y c h  t e m -
p e r a t u r a c h 
śmieci  skła-
dowane przez 
k i l k a  t ygo -
dni powodują, 
oprócz kwe-
stii wizerunkowych, również pro-
blem z pojawiającym się nieprzyjem-
nym zapachem i  szczurami, które są 
coraz częściej widywane przez miesz-
kańców. Prosimy o uszanowanie osób 
mieszkających w  pobliżu punktów 
składowania śmieci, których problem 
najbardziej dotyka, oraz pracowników 
firmy odbierających odpady. Przypo-
minamy, że odpady mogą być umiesz-
czane w  punktach zbiórki nie wcze-
śniej niż dzień przed planowanym 
wywozem. (O.D.)



Inwestycje w obiektywie

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

w Zalesiu

Modernizacja drogi  
gminnej Strzeltów 

w Kamienicy

Modernizacja ścieżki rowerowej  
w Kamienicy

Remont drogi gminnej Kuźle - Wąchały 
w Szczawie Remont drogi gminnej Połanek w Kamienicy
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Gmina Kamienica uzyskała dotację przyznaną 
przez Sejmik Województwa Małopolskiego na roz-
budowę kortów tenisowych w Zbludzy.

26 kwietnia 2022 r. na sesji Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego, w ramach projektu „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno-sportowa (MIRS)”, radni województwa podjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej ponad stu jednostkom samorządu terytorial-
nego z terenu województwa. Gminie Kamienica przyznano 
dotację w wysokości 138 350,00 zł na realizację zadania pn. 
„Rozbudowa kortów tenisowych w Zbludzy”. (red)

Powstanie tężnia

Modernizacja kortu 

Dotacja na wymianę źródeł ciepła
Urząd Gminy w Kamienicy informuje o możliwości skła-
dania wniosków o dofinansowanie zadania dotyczącego 
wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych 
oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych zlokali-
zowanych na terenie gminy Kamienica.

Dotacja udzielana jest na wymianę niskosprawnych i nieeko-
logicznych kotłów i pieców na paliwa stałe oraz zakup i montaż 
nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania ekoprojektu. 
Dotacja udzielana jest na:
•	 kotły gazowe kondensacyjne klasa min. A na podstawie 

karty produktu i etykiety energetycznej.
•	 kotły na biomasę (pellet, kotły zgazowujące drewno). 

Kotły te muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwier-
dzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu 
(ecodesign); Kotły muszą posiadać klasę efektywno-
ści energetycznej min A+ na podstawie karty produktu 
i etykiety energetycznej.

Podstawą do określenia kolejności uczestnictwa w dofinan-
sowaniu jest kolejność złożenia wniosku oraz rodzaj likwido-
wanego źródła ciepła - pieców niespełniających normy 3 kla-
sy emisyjności.

Dotacja może być udzielona na zadania, których realizacja 
rozpocznie się po zawarciu umowy o udzielenie dotacji.

Dotacja jest udzielana jednorazowo na konkretny budynek 
mieszkalny znajdujący się na terenie Gminy Kamienica.

Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na 
ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja 
(dokument złomowania) starego kotła na paliwo stałe (węgiel, 
biomasa) oraz wszystkich innych niskosprawnych i nieekolo-
gicznych źródeł ciepła. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 
50% kosztów koniecznych, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w formie pi-
semnej w sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica. (red)

DZIŚ I JUTRO KAMIENICY
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Dwadzieścia dwie nowe tężnie solankowe po-
wstaną w tym roku na terenie Małopolski dzięki 
wsparciu samorządu województwa, który prze-
znaczył na ten cel 3,5 mln zł. Jedna z nich bę-
dzie w Szczawie.

 23 maja marszałek Witold Kozłowski przekazał samorzą-
dowcom z Małopolski pierwsze promesy na budowę obiek-
tów. Wójt gminy Kamienica odebrał promesę opiewającą na 
prawie 176 tys. zł, dzięki której w Szczawie powstanie tężnia 
solankowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

– Tężnie solankowe to różnego typu ratunek dla dróg oddechowych. 
Z obliczeń wynika, że mniej więcej godzina przebywania w tężni to 
blisko trzy doby przebywania nad morzem. Nie wszystkich na to stać, 
nie wszyscy mają czas na to, aby jechać na kilka tygodni nad morze 
i w ten sposób zaaplikować organizmowi niezbędną ilość różnego ro-
dzaju mikroelementów, które wpływają pozytywnie na nasze zdrowie. 
To szczególnie ważne także w kontekście rehabilitacji pocovidowej – 
mówił w Wysowej-Zdroju marszałek Witold Kozłowski i do-
dał: – Tężnie to także miejsce międzypokoleniowych spotkań. Wokół 
takiego miejsca gromadzą się ludzie, którzy mają czas, aby odpocząć, 
porozmawiać i ze sobą pobyć. Zachęcam samorządowców do tego, aby 
właśnie przy tych inwestycjach organizować różnego rodzaju wydarze-
nia, ale tez rozwijać otoczenie przy tężniach. Życzę wszystkim państwu 
skutecznych inwestycji i mam nadzieję, że spotkamy się na otwarciu 
tężni w państwa miejscowościach. 

W sumie, dzięki wojewódzkiemu wsparciu finansowemu 
w łącznej wysokości ponad 1,5 mln, na południu Małopol-
ski powstanie 10 tężni wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 
m.in. elementami drewnianymi, ławeczkami i oświetleniem. 
Tężnie będą bezpłatne i ogólnodostępne zarówno dla miesz-
kańców jak i turystów. Zaprojektowano je tak, by bez prze-
szkód mogli z nich korzystać wszyscy, w tym dzieci, osoby z 
niepełnosprawnościami czy seniorzy.

Dofinansowanie województwa pokryje ponad 70% kosz-
tów powstania obiektów, resztę dołożą zainteresowane gminy.

Konkurs „Małopolskie Tężnie Solankowe” jest realizowa-
ny od zeszłego roku. W jego ramach na terenie województwa 
powstało już 13 tężni solankowych. Większość z nich zosta-
ła oddana do użytku i służy mieszkańcom regionu. W tym 
roku, z uwagi na duże zainteresowaniem projektem, Zarząd 
Województwa Małopolskiego zwiększył kwotę przeznaczo-
ną na realizację konkursu z 2,5 do 3,5 miliona złotych. Dzię-
ki temu do grudnia na terenie regionu wybudowane zostaną 
22 nowe obiekty. (red)



8 Gorczańskie Wieści kwiecień – czerwiec 2022

nie czekając 
do końca kadencji 
wywiad ze skarbnikiem Gminy kamienica 
– mgr anną Faron 

Jak to się stało, że została Pani skarbnikiem naszej 
gminy?

– Pochodzę z Ochotnicy Dolnej, pracę rozpoczynałam 
w Szczawnicy, a później w Krościenku w Gminnej Spół-
dzielni jako księgowa. Miałam roczną przerwę na pobyt 
w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie zostałam głów-
ną księgową w ZEAS w Krościenku n/Dunajcem, a w la-
tach 1992-1995 byłam skarbnikiem gminy w Krościenku 
n/Dunajcem. W 1992 roku wyszłam za mąż i zamiesz-
kałam w Kamienicy. Z powodu trudności z dojazdem 
do Krościenka w 1995 roku przeniosłam się do Urzędu 
Gminy w Kamienicy na stanowisko inspektora.

W księgowości prowadziłam księgowanie zakładów 
budżetowych oraz byłam inspektorem ds. Zamówień 
Publicznych. W 1999 roku zostałam skarbnikiem gminy 
Kamienica, ze względu na moją praktykę na tym stano-
wisku w Krościenku n/Dunajcem.

Jak wspomina Pani swoje początki?
– Początki zawsze są trudne, ale dużo wytrwało-

ści i uporu pozwala przetrwać wszelkie trudności, co 
w efekcie daje też później dużo satysfakcji.

Czy mogłaby nam Pani przybliżyć, czym w gminie zaj-
muje się osoba pełniąca funkcję skarbnika?

– Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy. 
Wykonuje zadania m.in. z zakresu prowadzenia rachun-
kowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężny-
mi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji 
gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetel-
ności dokumentów dotyczących w/w operacji.

Skarbnik koordynuje wszelkie prace związane z przy-
gotowaniem, realizacją i kontrolą wykonania budżetu 
gminy.

Prowadzi księgowanie organu oraz sprawozdawczość 
zbiorczą dla budżetu Gminy.

Przygotowuje zmiany w zakresie budżetu w formie Za-
rządzeń Wójta Gminy oraz projekty Uchwał Rady Gminy 
i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na bieżąco 
dekretuje dowody księgowe. Po zakończeniu roku bu-
dżetowego sporządza bilanse zbiorcze. Oprócz bilan-
sów i sprawozdań budżetowych sporządza za półrocza 
„Informację opisową”, a za rok – „Sprawozdanie opisowe 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy”.

Czy według Pani pozycja skarbnika uległa jakimś istot-
nym zmianom na przestrzeni lat?

– Tak, na pewno dużo się zmienia, a szczególnie prze-
pisy, które zmieniają się nawet kilka razy w roku.

Skarbnik, w założeniu ustawodawcy jako osoba po-
siadająca specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, ma 

przejąć na siebie obowiązek merytorycznej i formal-
nej oceny większości czynności dokonywanych w ra-
mach prowadzonej przez gminę gospodarki finansowej. 
W praktyce to on musi posiadać najszerszą wiedzę na 
temat kondycji finansowej jednostki samorządu teryto-
rialnego, w której zostało mu powierzone stanowisko.

Gdy zaczynałam pracę Skarbnika w  Krościenku, 
Uchwały Rady Gminy pisało się na maszynie, ale była 
to Uchwała Budżetowa na cały rok, teraz byłoby to nie-
możliwe, ponieważ zmian budżetu musi się dokonywać 
kilkadziesiąt razy w roku, po to aby sprawnie realizować 
zadania gminy, na którą spadają wciąż nowe obowiązki.
Praca bez komputera byłaby niemożliwa.

Przez te wszystkie lata odpowiedzialna była Pani za 
przygotowanie kilkudziesięciu budżetów. Proszę po-
wiedzieć, na czym polega tworzenie projektu budżetu?

– Rok budżetowy dla skarbnika zaczyna się we wrze-
śniu, ponieważ wtedy należy przygotować wszelkie 
dane, wskaźniki i informacje w sprawie projektu budże-
tu na następny rok. Przygotowywaliśmy wraz z Panem 
Wójtem Zarządzenia w sprawie obowiązków kierowni-
ków jednostek organizacyjnych Gminy Kamienica i pra-
cowników oraz terminów obowiązujących w toku prac 
nad projektem Uchwały Budżetowej. Część danych do 
opracowania projektu budżetu pochodziło od pracow-
ników Urzędu Gminy.

Najpierw ustalałam dochody oraz przychody na pod-
stawie przypisów dochodów własnych, decyzji Wojewo-
dy, jeśli chodzi o dotacje oraz subwencji na podstawie 
danych z Ministerstwa, a także pozostałe dochody na 
podstawie prognoz.

W październiku dokonywałam z pracownikami indy-
widualnych wyliczeń wynagrodzeń oraz wydatków bie-
żących dla poszczególnych jednostek organizacyjnych 
gminy. Następnie wraz z dyrektorami lub kierownikami 
jednostek tworzyliśmy projekty planów finansowych 
na następny rok. Po ustaleniu dochodów, przychodów 
oraz wydatków i rozchodów kwota, która pozostała po 
zabezpieczeniu wszystkich wydatków bieżących i roz-
chodów, była przeznaczana na wydatki majątkowe, czy-
li inwestycje do dyspozycji Pana Wójta. Po dokonaniu 
wyliczeń zbiorczych uzasadniałam poszczególne po-
zycje w projekcie. Ponadto sporządzałam wraz z Pa-
nem Wójtem Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
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przynajmniej na następne trzy lata. Po kompletnym 
sporządzeniu i podpisaniu przez pana Wójta Projektu 
Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz Pro-
jektu Wieloletniej Prognozy Finansowej przesyłałam ten 
dokument w terminie do 15-go listopada Przewodniczą-
cemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej celem zaopiniowania. 

Czy łatwiej pracuje się na mniejszych budżetach czy 
może na większych?

– Trudno mi powiedzieć, ponieważ budżet gminy - po-
cząwszy od 1999 roku - kształtował się w kwotach około 
od 10.000.000,00 do 60.000.000,00 zł w chwili obecnej.

Natomiast skarbnicy jednostek samorządu terytorial-
nego, którzy mają wysokie budżety, tylko zarządzają, 
a pracownicy wykonują poszczególne prace. 

W małych gminach skarbnik musi łączyć funkcję za-
rządzającego z funkcją głównego księgowego budżetu.

W zasadzie od początku współpracowała Pani jako 
skarbnik gminy z obecnym Wójtem gminy. Co mogła-
by Pani powiedzieć o tej współpracy?

– Wszystkie sprawy finansowe ustalaliśmy wspólnie 
z Panem Wójtem, współpraca na tym polu była i jest 
dobra, a nawet bardzo dobra. Trudności pojawiały się, 
gdy brakowało środków finansowych, gdyż wiadomo, 
że Pan Wójt chciałby zabezpieczyć wszystkie potrzeby 
mieszkańców, a nie zawsze było to możliwe z uwagi na 
ograniczone środki finansowe.

Okres Pani pracy to także współpraca z pracownika-
mi urzędu gminy, samorządowcami oraz pracownika-
mi jednostek budżetowych i innych… . Jak ocenia Pani 
tę współpracę?

– Bardzo mile będę wspominać wszystkich, pracow-
ników, radnych, kierowników i dyrektorów oraz wszyst-
kich, których nie wymieniłam - to nie znaczy, że zapo-
mniałam. Współpraca ze wszystkimi układała się bardzo 
dobrze. Ja nigdy nie pamiętam złego, wiec przyjmijmy, 
że takie rzeczy nie miały miejsca.

Praca skarbnika to szereg niemałych wyzwań. Które 
tematy, na przestrzeni przepracowanych lat, także 
z perspektywy finansowej były według Pani najtrud-
niejsze?

– Głównym powodem trudności są niekorzystne 
zmiany przepisów i oczywiście to, co się dzieje wokół 
– inflacja, wojna, wcześniej zaś COVID. Tych czynników 
skumulowało się dużo i tym trudniej jest ocenić, które 
i w jakim stopniu wpłynęły na pogorszenie sytuacji fi-
nansowej gminy.

Dla równowagi – które przedsięwzięcia zapamięta Pani 
najbardziej jako pozytywne?

– Wszystkie sesje absolutoryjne Rady Gminy są wiel-
kim dla mnie przeżyciem i podziękowaniem za pracę 
wszystkich pracowników oraz podjęte przez Radę Gmi-
ny Uchwały Budżetowe – to z kolei radość, że będzie 
można realizować zaplanowane przedsięwzięcia.Cie-
szę się bardzo z każdej oddanej do użytku inwestycji.

Proszę podzielić się z nami Pani refleksją na temat fi-
nansów naszej gminy. Jest dobrze czy źle?

– Sytuacja finansowa gminy jest dobra, ponieważ dług 

stanowi 2.800.000,00 zł, natomiast lokaty na kontach 
to około 8.000.000,00 zł. Wydatki bieżące są w trakcie 
realizacji, a większość inwestycji w toku wykonywania.

Myślę, że wielu wójtów i skarbników zazdrości takich 
finansów, jednak największa w tym zasługa pana Wójta.

Gdzie widzi Pani największe zagrożenia, a gdzie naj-
większe zasoby i możliwości dla naszej gminy w kolej-
nych latach?

– Największa kwota środków przeznaczana jest na 
oświatę, przykładem jest wykonanie budżetu za 2021 
rok, gdzie subwencja oświatowa na 2021 rok stanowiła 
9.952.564,00 zł, dotacje to kwota 749.961,85 zł, dochody 
własne 467.233,01 zł. Środki budżetu gminy na wydatki 
bieżące to kwota 4.831.855,15 zł i na wydatki majątko-
we 214.194,66 zł. Wydatki oświatowe ciągle wzrastają, 
a subwencja oświatowa minimalnie, natomiast samo-
rząd musi pokrywać coraz wyższe wydatki. Liczba dzieci 
z roku na rok się zmniejsza, dlatego subwencja będzie 
jeszcze maleć. Postulaty jednostek samorządu tery-
torialnego polegają na tym, aby z budżetu państwa fi-
nansować chociaż nauczycieli, wtedy gminy ponosiły-
by dużo mniejsze koszty, różnicę środków można by 
było przeznaczyć na inwestycje. Być może kiedyś tak 
się stanie. 

Wiemy, że 27 lipca przestanie Pani pełnić funkcję skarb-
nika naszej gminy i przejdzie na zasłużoną emeryturę. 
Czy zechciałaby Pani podzielić się z czytelnikami swo-
imi planami i marzeniami na przyszłość?

– Przede wszystkim proszę Boga o zdrowie. Myślę, że 
nie będę się nudzić, na zimę znajdę sobie jakieś robótki 
ręczne. Latem będziemy zwiedzać co tylko się da, bo to 
z mężem lubimy - szczególnie chodzić po górach, więc 
jeśli zdrowie pozwoli, będziemy to czynić. Na pewno 
należy mi się zasłużony odpoczynek.

Czytelnicy z pewnością będą się zastanawiać, dlaczego 
skarbnik gminy odchodzi na rok przed kolejnymi wybo-
rami samorządowymi, nie czekając do końca kadencji. 
Co im Pani odpowie?

– Stanowisko skarbnika gminy nie jest kadencyjne. 
Jest to najbardziej właściwy okres, w którym mogę 
odejść. W 2021 r. od kwietnia do czerwca Urząd Gminy 
był poddany kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
która zakończyła się pozytywnym protokołem. Obec-
nie pracuję nad tym, aby zakończyć półrocze sprawoz-
daniami i informacją opisową za I półrocze 2022 roku. 
Będzie to mój protokół przekazania.

Czego życzy Pani swojemu następcy/następczyni na 
tym stanowisku? 

– Życzę zdrowia i owocnej pracy, dużych budżetów, jak 
najmniej trosk. Przy okazji bardzo dziękuję za współpra-
cę wszystkim, z którymi dane mi było współpracować, 
nie pomijając nikogo.

Szczególne podziękowania należą się panu Wójtowi; 
pomimo trudnych czasów nasza współpraca dobrze 
się układała. Dziękuję pracownikom księgowości, gdyż 
mimo różnych trudności zawsze dobrze nam się współ-
pracowało. Tym, których być może nieświadomie obra-
ziłam, należą się ode mnie przeprosiny. 

Dziękuję za rozmowę. (H. M.)
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Złote Gody

Gmina Kamienica doceniona 
za budowę ścieżek rowerowych

Samorządowcy spotkali się 
na konwencie

9 maja br. w Kamienicy włodarze samorządów z Li-
manowszczyzny spotkali się, by obradować w ra-
mach konwentu wójtów i  burmistrzów powiatu 
limanowskiego.

Posiedzenie konwentu wójtów i burmistrzów powiatu 
limanowskiego odbyło się w Hali Widowiskowo – Spor-
towej w Kamienicy.  W obradach udział wzięli także:  po-
słanka Urszula Nowogórska, wicestarosta powiatu lima-
nowskiego Agata Zięba oraz przewodniczący Rady Gminy 
Kamienica Hilary Majewski. Obrady prowadził przewod-
niczący konwentu, Władysław Sadowski – wójt gminy 
Kamienica.

Na początku spotkania wszyscy przybyli uczcili mi-
nutą ciszy zmarłego przed kilkoma dniami  I wicewoje-
wodę małopolskiego, pochodzącego z Limanowszczyzny 
Józefa Leśniaka.

W trakcie spotkania omawiano kwestie bieżące, głównie 
z zakresu dotyczącego uchodźców z Ukrainy i ich ewentu-
alnej dalszej relokacji. Uczestnicy konwentu sporo miej-
sca w swoich wypowiedziach poświęcili także bieżącej 
sytuacji inwestycyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do dy-
namicznego wzrostu cen usług budowlanych i około bu-
dowlanych oraz konsekwencji, jakie mogą się pojawić dla 
samorządów. (red)

22 kwietnia 2022 r. w Krakowie odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród laureatom XII Konkursu im. Grze-
gorza Stecha „Bezpieczne drogi w Małopolsce – bu-
dujemy chodniki i ścieżki rowerowe”. Gmina Kamie-
nica została laureatem I miejsca i tytułu „Samorząd 
Przyjazny Rowerzystom w 2020 roku”.

Nagroda przyznana zotała za wybudowanie 14.960 mb ście-
żek rowerowych (1,86 mb na 1 mieszkańca gminy). Statuetkę 
odebrał wójt Władysław Sadowski oraz przewodniczący Rady 
Gminy Kamienica Hilary Majewski.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Gmin i Po-
wiatów Małopolski. (red)

16 maja br. odbył się uroczysty jubileusz par 
z gminy Kamienica, które mają za sobą 50 lat po-
życia małżeńskiego. 
 

Uroczystość odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo – Tu-
rystycznym „Dworek Gorce” w Kamienicy. Jubileusz ob-
chodziło 28 par małżeńskich z   gminy Kamienica, któ-
re mogą poszczycić się 50-letnim wspólnym pożyciem 
małżeńskim.

Jubilatom życzenia dalszych szczęśliwych lat spędzo-
nych wspólnie w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku 
złożyli obecni na uroczystości: wójt – Władysław Sadow-
ski, przewodniczący Rady Gminy – Hilary Majewski, se-
kretarz gminy – Jarosław Augustyniak oraz ks. prałat Ka-
zimierz Pach – rezydent parafii Kamienica.

50 wspólnie przeżytych lat – najpiękniejszy dowód miłości 
w  słońcu i  deszczu – niech umacnia ZŁOTYCH JUBILATÓW 
w dalszej wędrówce. (red)
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Obchody jubileuszu 75-lecia 
OSP Szczawa

21 maja 2022 r. odbyły się 
oficjalne obchody jubile-
uszu 75-lecia OSP Szcza-
wa. Uroczystość rozpo-
częła się przemarszem 
do kościoła parafialnego, 
gdzie została odprawiona 
Msza święta koncelebro-
wana przez księdza pro-
boszcza Leona Królczyka, 
ks. Radosława Bobka i  ks. 
Łukasza Kitę.
 
 Po mszy, zgodnie z  wieloletnią 
tradycją, uczestnicy uroczystości 
przemaszerowali do kapliczki św. 
Floriana. Następnie na placu przy 
remizie OSP Szczawa odbył się 
uroczysty apel z okazji jubileuszu, 

gdzie wręczone zostały odznacze-
nia korporacyjne, a druhom – se-
niorom pamiątkowe statuetki.

W  uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele samorządu gmin-
nego na czele z  wójtem Włady-
sławem Sadowskim, przewod-
niczącym Rady Gminy Hilarym 
Majewskim, radni, sołtys Szcza-
wy, przedstawiciele Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Ka-
mienicy z  prezesem Adamem 
Opydem, delegacje jednostek OSP 
wraz z pocztami sztandarowymi. 
Uroczystość uświetniła Orkiestra 
Dęta im. św. Floriana ze Szcza-
wy, a poczęstunek dla wszystkich 
przygotowało KGW ze Szczawy. 
(red)



Mają swoich patronów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przy-
jazna Ziemia Limanowska” w  dniu 1 lutego 
2022 r. w Krakowie zawarła z Województwem 
Małopolskim Umowę o przyznaniu pomocy na 
realizację operacji pt. ,,Zakup instrumentów 
muzycznych, sprzętu nagłośnieniowego oraz 
innych akcesoriów muzycznych niezbędnych 
do prowadzenia prób i  występów dla benefi-
cjentów działających na obszarze LGD ,,Przy-
jazna Ziemia Limanowska”.

W ramach wyżej wymienionej operacji wsparcie uzyskało  
czterech Grantobiorców z obszaru Gminy Kamienica, tj.:
•	 Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawie - Zadanie grantowe 

pt.: „Doposażenie zespołu muzycznego działającego przy 
OSP w Szczawie w instrumenty muzyczne oraz sprzęt na-
głośnieniowy”. Kwota wsparcia: 20 000,00 zł.

•	 Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu - Zadanie grantowe 
pt.: „Doposażenie Orkiestry działającej przy OSP w Zalesiu 
w instrumenty muzyczne”. Kwota wsparcia: 20 000,00 zł. 

•	 Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy - Zadanie gran-
towe pt.: „Doposażenie Orkiestry Dętej działającej przy 
OSP w Kamienicy w instrumenty muzyczne oraz sprzęt 
nagłośnieniowy niezbędny dla dalszego rozwoju”. Kwota 
wsparcia: 20 000,00 zł.

•	 Ochotnicza Straż Pożarna w Zasadnem - Zadanie gran-
towe pt.: „Doposażenie Kapeli Regionalnej Bystrzoniec 
działającej przy OSP w Zasadnem w instrumenty mu-
zyczne”. Kwota wsparcia: 20 000,00 zł.

Operacja pn. ,,Zakup instrumentów muzycznych, sprzętu nagłośnienio-
wego oraz innych akcesoriów muzycznych niezbędnych do prowadzenia 
prób i występów dla beneficjentów działających na obszarze LGD ,,Przyja-
zna Ziemia Limanowska””.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 02273-6935-UM0620173/21.
Operacja w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-

mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach 
działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym 
wyposażenie mające szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” zakupiła 
instrumenty muzyczne i sprzęt nagłośnieniowy 
dla 4 grantobiorców z obszaru Gminy Kamienica
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20 czerwca br. na sesji Rady 
Gminy Kamienica radni podję-
li uchwałę o  nadaniu placowi 
przy Pijalni Wód Mineralnych 
w  Szczawie im. Antoniego 
Gryziny-Laska oraz nadania  
im. Wicewojewody Józefa Le-
śniaka nowemu mostowi do 
os. Chlipały w Szczawie.

Po rozpatrzeniu i analizie wniosku 
Stowarzyszenia Artystów „Fabs” (po-
party kilkuset podpisami) w sprawie 
nadania imienia Antoniego Gryziny-
-Laska budynkowi pijalni wód mine-
ralnych w Szczawie lub placowi przy 
budynku radni gminy poparli wnio-
sek w  części dotyczącej nadania na-
zwy placowi w  uznaniu zasług pa-
trona dla rozwoju wodolecznictwa na 
terenie miejscowości Szczawa. Była to 
kolejna próba w tej kwestii. Wcześniej 
radni nie wyrazili zgody na nadanie 
budynkowi pijali im. Antoniego Gry-
ziny-Laska, uznając, że nie prakty-
kuje się nadawania imion tego typu 
budynkom. Z obecnej treści wniosku 
wynikało, że wnioskodawca dopuścił 
możliwość nadania imienia placowi 
znajdującemu się przy pijalni. Ponad-
to do ponowionego wniosku, poza 

licznymi pod-
p i s a m i  p o d 
n i m  z eb r a-
ny mi,  do łą-
czona została 
również po-
zytywna opi-
nia Wojewody 
Małopolskie-
go. W toku to-
czonych prac, 
najpierw Ko-
misja Oświa-
t y,  K u l t u -
ry i  Zdrowia 
Rady Gminy 
wydała pozy-
tywną opinię dla nadania nazwy dla 
placu przy pijalni, po czym na Sesji 
radni głosowaniem potwierdzili tę 
opinię uchwałą. Warto nadmienić, że 
Radni nie byli jednomyślni w głoso-
waniu (5 głosów „za”, 1 – przeciw, 7 
– wstrzymujących się, 2 – nieoddane 
(w tym przypadku liczy się stosunek 
głosów za do głosów przeciw).

Radni zajęli się również rozpatrze-
niem skierowanego do Wójta przez 
grupę radnych ze Szczawy wnio-
sku o  nadanie imienia zmarłego wi-
cewojewody Józefa Leśniaka nowo 

wybudowanemu obiektowi mostowe-
mu do os. Chlipały w  Szczawie. Po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Ko-
misji radni (11 głosów „za”, 2 głosy 
wstrzymujące się) poparli tę inicja-
tywę uchwałą. W uzasadnieniu wnio-
sku podano m.in. osobiste zaangażo-
wanie zmarłego wojewody w sprawę 
pozyskania środków na rzecz budo-
wy mostu. 

Of icjalne otwarcie mostu Chlipały 
w Szczawie wraz z nadaniem im. wicewo-
jewody Józefa Leśniaka zostało zaplano-
wane na 30 lipca br. o godz. 16.30. (red)

WCZORAJ I DZIŚ KAMIENICY
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Podwójne odznaczenie 
Przedstawicielka naszej gminy Agata Zięba (wicestarosta powiatu limanowskiego) 
otrzymała w ostatnich dniach dwa odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi i 
Odznakę Honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego. 
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27 maja z okazji Dnia Samorządu Te-
rytorialnego prezydent Andrzej Duda 

wręczył w Belwederze odznaczenia zasłu-
żonym samorządowcom, mówiąc miedzy innymi, że:

– Dzień Samorządu Terytorialnego to okazja, by podziękować Pań-
stwu za pracę dla Rzeczypospolitej, na rzecz samorządów i miesz-
kańców. Każdy z Państwa buduje nasz wspólny dobrobyt. Dziękuję 
Państwu za ten ostatni czas – zdaliście egzamin. Zobaczyliśmy coś, 
co nazywa się prawdziwą subsydiarnością. Ludzie sami pojechali 
na granicę, by pomóc. Dziękuję za serce i wielką odpowiedzialność”. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się także małopolscy wło-
darze i samorządowcy, w tym Agata Zięba – wicestarosta li-
manowski (Srebrny Krzyż Zasługi).

Parę dni później, 30 maja w Warszawie – podczas pre-
zentacji wyników drugiego naboru do Funduszu Inwestycji 
Strategicznych: Polski Ład - wręczono przedstawicielom po-
wiatów, miast i gmin z całej Polski Odznaki Honorowe za za-
sługi dla samorządu terytorialnego. W gronie wyróżnionych 
znalazło się 8 osób reprezentujących małopolskie samorządy, 
a wśród nich przedstawicielka naszej gminy – wicestarosta 
powiatu limanowskiego Agata Zięba. Odznaczona w swojej 
wypowiedzi podkreśliła, że: „Zarówno Srebrny Krzyż Zasługi od 
pana prezydenta, jak również Odznaka Honorowa za zasługi dla sa-
morządu terytorialnego od pana premiera, to docenienie pracy wielu 
osób, z którymi na co dzień działamy w samorządzie. Ta nagroda to 
zbiorowy sukces całej Rady Powiatu Limanowskiego i Zarządu. To 
dzięki udanej współpracy z wójtami, burmistrzami, wojewodą, mar-
szałkami i instytucjami działającymi na terenie powiatu jest możliwe 
takie wyróżnienie”. Dodała też, że: „Obecna kadencja rady to ciągła 
i intensywna współpraca z sektorem pozarządowym – kołami gospo-
dyń, OSP, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, parafiami, to bu-
dowanie porozumień, wsłuchiwanie się w oczekiwania danych grup 
i efektywne działanie. Nagrody zbiegły się z moimi urodzinami, więc 
lepszego prezentu nie mogłam sobie wyobrazić”. (red)

Ruszył remont mostu 
w Zbludzy

Rozpoczęła się realizacja in-
westycji pod nazwą „Przebu-
dowa obiektu mostowego JNI 
35000259 w ciągu drogi powia-
towej nr 1609K Limanowa – Ka-
mienica w miejscowości Zblu-
dza wraz z dojazdami”.

 Zakres zadania obejmuje przebu-
dowę mostu z dostosowaniem do no-
śności min. 40 ton poprzez: rozbiór-
kę wyposażenia obiektu mostowego 
i  płyty mostu, wykonanie wzmoc-
nienia ustroju nośnego polegającą na 
wykonaniu zespolonej płyty, prze-
budowę skrzydeł, wykonanie płyt 
przejściowych, przebudowę ścianek 
zaplecznych oraz poprzecznic nad 

skrajnymi podporami, roboty izolacyjne i  zabezpieczają-
ce, montaż wyposażenia mostu (krawężniki, bariero-porę-
cze stalowe, nawierzchnia asfaltowa), umocnienie stożków 
nasypowych, przebudowę dojazdów do mostu w zakresie 
dopasowania do nowej niwelety mostu, przebudowę chod-
ników w zakresie dopasowania niwelety nowego mostu do 
istniejącej drogi, wykonanie nawierzchni na obiekcie, mon-
taż barier ochronnych.

Zakres robót drogowych na dojazdach do mostu – od-
cinek ok. 707 mb będzie obejmował : roboty rozbiórkowe 
nawierzchni, położenie nowej nawierzchni z dostosowa-
niem do niwelety mostu, przebudowę zjazdów, regulację 
odwodnienia liniowego, umocnienie rowu otwartego pły-
tami ażurowymi, wykonanie zatoki autobusowej, przejścia 
dla pieszych, montaż barier ochronnych, wykonanie utwar-
dzenia pobocza drogi 
oraz remont przepustów 
drogowych.

Koszt realizacja za-
dania to 3.076.092,82 zł 
brutto, w  tym 50% do-
finansowania z rezerwy 
subwencji ogólnej. Ter-
min realizacji zadania 
do 30 listopada 2022 r.



Konsekracja kościoła
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26 czerwca podczas odpustu parafialnego ku czci 
najświętszego serca pana Jezusa biskup tarnowski 
andrzej Jeż dokonał konsekracji kościoła parafial-
nego w szczawie. 

Budowa nowego, murowanego kościoła rozpoczęła się 
30 lat temu, kiedy proboszczem wspólnoty był ks. Edward 
Fąfara. O duszpasterstwo, budowę oraz wyposażenie nowej 
świątyni troszczyli się kolejno trzej proboszczowie: wspo-
mniany już śp. ks. Edwarda Fąfara, przez kolejne ponad 12 
lat ks. Zygmunt Warzecha - obecnie proboszcz w Szczu-
cinie i dziekan tego dekanatu - a od 2007 roku ks. Leon 
Królczyk, który w czasie uroczystości konsekracji z mono-
graficzną dokładnością wyliczał kolejne etapy prac przy 
kościele, dziękując parafianom za współpracę w tym dziele.

Wyrazy wdzięczności za trud, ofiarowaną modlitwę, cier-
pienie i datki miejscowi usłyszeli także z ust bp. Andrzeja 
Jeża. Dziękował starszym, którzy wraz z dziedzictwem 
przekazali młodemu pokoleniu wiarę, która pozwala prze-
trwać najtrudniejsze czasy. Mówił o Sercu Jezusowym i tęt-
niących Jego życiem kościołach, ale także o olbrzymim 
potencjale Szczawy, które tkwi choćby w źródle leczniczych 
wód mineralnych. Nawiązał również do historii tego miejsca.

Mówił, że tak naprawdę budowanie Kościoła w wymiarze 
wspólnotowym nigdy się nie kończy, ciągle trwa. Zachęcał 
do codziennego odwiedzania świątyni i indywidualnej ado-
racji Najświętszego Sakramentu. „Wasz kościół ma żywe 
Serce, którym jest Jezus Chrystus Eucharystyczny. Nie 
zapominajcie o Nim” - apelował.

Po uroczystej mszy konsekracyjnej świątyni w Szczawie 
świętowano na placu przy kościele. Mieszkańcy wraz z pro-
boszczem ks. Leonem Królczykiem zatroszczyli się o poczę-
stunek dla wszystkich uczestników uroczystości. Koło 
Gospodyń Wiejskich nagotowało pełny kocioł partyzanckiej 
grochówki. Panowie, z zawodowym kucharzem na czele, 
przygotowali 2500 dań z grilla. Było ciasto, kawa, napoje, 
woda ze źródeł Szczawy i pełno atrakcji dla dzieci. (red)



Z ŻYCIA PARAfII

Na służbę Bogu i ludziom
28 maja w katedrze w tarnowie biskup tarnowski 
andrzej Jeż udzielił święceń kapłańskich 17 diako-
nom tarnowskiego seminarium, w tym pochodzą-
cemu z kamienickiej parafii andrzejowi Dudzikowi. 

Tego samego dnia nowy kapłan został przywitany 
przez kamienicką wspólnotę parafialną i wziął udział 
w nabożeństwie majowym. Eucharystię – Mszę świętą 
prymicyjną odprawił 29 maja w Kościele Przemienie-
nia Pańskiego i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Kamienicy. (red)
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DRUZBACKA 2022

W  dniach 12 – 15 maja br. w  Po-
degrodziu odbył się 39. Konkurs 
Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewa-
ków Ludowych i  Drużbów Wesel-
nych DRUZBACKA. 

DRUZBACKA to najstarszy i o najwięk-
szym zasięgu przegląd w regionie, który od 
wielu lat cieszy się ogromną popularnością. 
Jego początki sięgają roku 1980. Podstawo-
wym założeniem programowym konkursu 
było i  jest ratowanie ludowej tradycji mu-
zycznej z zachowaniem wszystkich tradycyj-
nych cech stylistycznych w muzyce, śpiewie.

W  tegorocznej edycji konkursu można 
było obejrzeć 143 prezentacje konkursowe, 
których wykonawcy pochodzili z  czterech 
powiatów województwa małopolskiego (limanowskiego, 
myślenickiego, nowosądeckiego, suskiego). Wśród arty-
stów ludowych nie zabrakło również górali kamienickich, 
których występy zyskały uznanie w oczach Komisji Arty-
stycznej; otrzymali oni następujące miejsca:

KONKURS MUZYK LUDOWYCH
•	 Kategoria dziecięca: I miejsce – ZASAD-
NIOKI z Zasadnego
•	 Kategoria dorosłych: II miejsce – GOR-
CE z Kamienicy

KONKURS GRUP ŚPIEWACZYCH
•	 Kategoria dorosłych: I  miejsce – Grupa 
Śpiewacza „GORCE” z Kamienicy. 

KONKURS ŚPIEWU SOLOWEGO
•	 Kategoria dziecięca: II miejsce – Łucja 
Szczepaniak z Kamienicy
•	 Kategoria młodzieżowa: III miejsce – Ka-
rolina Augustyn z Zasadnego

Na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentali-
stów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Saba-
łowe Bajania”, który odbędzie się w Bukowinie Tatrzań-
skiej, komisja zakwalif ikowała m.in. Grupę Śpiewaczą 
GORCE z Kamienicy. (red)
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29 kwietnia w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Ka-
mienicy wręczono dyplomy i na-
grody laureatom Gminnego Kon-
kursu Plastycznego. 

Prace konkursowe oceniała komisja 
w składzie: Elżbieta Citak – przewod-
nicząca komisji, Aneta Wierzycka (pra-
cownicy GOKSiR) i Maria Winkiewicz 
(emerytowany bibliotekarz). Komisja 
wyłoniła 24 laureatów. Są to:
KATEGORIA: Przedszkola i Szkoły 
Podstawowe

I  miejsce: Magdalena Mrówka (SP 
nr 2 w Szczawie), Oliwia Berdzik (SP 
nr 2 w Szczawie), Nikola Potoniec (SP 
w Zalesiu).

II miejsce: Julia Komperda (Samorzą-
dowe Przedszkole w Kamienicy), Jakub 
Franczyk (SP w Zalesiu), Łucja Gancar-
czyk (SP nr 1 w Szczawie).

III miejsce: Oliwier Potoniec (SP w Za-
lesiu), Liliana Wierzycka (SP w Zalesiu), 
Alicja Mrózek (SP w Zalesiu), Kinga Ru-
snak (SP nr 1 w Szczawie).

Wyróżnienia: Julia Groń (SP nr 2 w Ka-
mienicy), Dawid Filipski (Samorządowe 
Przedszkole w Kamienicy), Julia Rusnak 
(SP nr 1 w Szczawie), Szymon Cepielik 
(Samorządowe Przedszkole w Kamieni-
cy), Julia Cepielik (SP n1 w Kamienicy), 
Roksana Jagieła (SP w Zasadnem).

KATEGORIA: Szkoła Podstawowa (kl. 
IV – VIII)

I  miejsce: Katarzyna Faron (SP 
w Zalesiu).

II miejsce: Aleksandra Rusnak (SP nr 
2 w Szczawie).

III miejsce: Ksawery Opyd (SP nr 2 
w Kamienicy).

Wyróżnienie: Magdalena Marcisz (SP 
w Zasadnem)

KATEGORIA: Open
I miejsce: Józefa Wierzycka (Zalesie), 

Maria Opyd (Kamienica)

Przyznano również dwie nagrody 
specjalne.

Nagrodę Dyrektora GOKSiR otrzy-
mała Daria Chlipała ze Szkoły Podsta-
wowej SP nr 2 w Kamienicy.

Nagrodę Przewodniczącego Rady 
Gminy Kamienica otrzymała Amelia 
Gromala ze Szkoły Podstawowej SP nr 
2 w Kamienicy. 

Fundatorami nagród w konkursie był 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Kamienicy oraz Wójt Gminy 
Kamienica. (red)

Nagrodzono laureatów 

konkursu plastycznego

10 czerwca br. w  Gminnym Ośrodku Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Kamienicy wręczono na-
grody i  dyplomy w  konkursie fotograficznym 
„Wiosna w Gminie Kamienica”.

W marcu Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Kamienicy ogłosił konkurs fotograficzny „Wiosna w Gmi-
nie Kamienica”, którego celem było pokazanie piękna przy-
rody naszej gminy z zaakcentowaniem wiosny jako pory 
roku.

Przesłane prace zostały ocenione przez komisję konkur-
sową w składzie: Anna Kowalska ( pasjonatka fotografii pej-
zażowej oraz portretowej, jej zdjęcia trafiają do wielu porta-
li fotograficznych) oraz Tim Demski (fotograf, który ma na 
swoim koncie wiele międzynarodowych nagród i wyróżnień. 
Jego zdjęcia cechuje kreatywność i bezgraniczny eklektyzm). 
W konkursie przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce – Izabela Krajewska, II m. – Wiesława Krajew-
ska, III m. – Szymon Sadowski. Wyróżnienie: Dariusz Chli-
pała, Elżbieta Gorczowska, Marzena Krajewska – Łaś, Kinga 
Masiarz, Zofia Opyd, Jakub Sadowski.

Nagrody i dyplomy wręczył laureatom konkursu dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamie-
nicy – Mirosław Haczek. (red)

Nagrodzono najlepsze 
fotografie
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Dzień Matki, corocznie obchodzony 26 maja, 
jest wyrazem szacunku, miłości oraz podzięko-
waniem za trud włożony w wychowanie. 

2 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Kamienicy dzieci biorące udział w zajęciach 

folklorystycznych i teatralnych zaprezentowały dla swo-
ich mam program artystyczny „Jak to dawniej bywało 
przy pasaniu gąsek”

Zaproszeni rodzice mogli podziwiać talenty aktorskie 
i wokalne swoich pociech. (red)

Spotkanie z okazji Dnia Matki

23 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolne-
go dla uczniów Ogniska Muzycznego Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy.

W tym roku szkolnym do Ogniska uczęszczało 87 
uczniów, w tym 12 dyplomantów. Naukę gry na instru-
mentach oraz zajęcia wokalne prowadziło 8 nauczycieli.

Zakończenie roku szkolnego tradycyjnie miało oprawę 
muzyczną w wykonaniu wychowanków ogniska. Młodzi 
artyści zaprezentowali wysoki poziom swoich umiejęt-
ności w muzyce klasycznej i wokalu, wymagających du-
żych zdolności muzycznych. 

Dyplomy i nagrody dla wyróżniających się uczniów 
wręczył dyrektor GOKSiR – Mirosław Haczek i kierow-
nik OM – Krzysztof Szewczyk. (red) 

Muzyczne zakończenie roku szkolnego
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Masz ogród, którym chcesz się pochwalić? Zgłoś go do naszego konkursu i zdobądź atrakcyj-
ne nagrody, ufundowane przez głównego sponsora „Dom Plus –  wszystko dla Twojego domu 
i ogrodu” – Wacława Majchrzaka.

Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i  Rekreacji w  Kamienicy 
organizuje drugą edycję konkur-
su „Najpiękniejszy ogród  gminy 
Kamienica”. W  konkursie mogą 
brać udział wszyscy właściciele 
i  użytkownicy ogrodów położo-
nych administracyjnie na terenie 
gminy Kamienica.

Warunkiem przystąpienia do 
konkursu jest złożenie karty 

zgłoszeniowej wg wzoru stano-
wiącego załącznik do niniejsze-
go regulaminu. Do zgłoszenia 
należy dołączyć fotografie ogro-
du w formie  cyfrowej w maksy-
malnej ilości 3 szt. – wykonanych 
w  formacie JPG, PNG (w  mak-
symalnej wielkości 2 MB). Do-
kumentacja zdjęciowa powinna 
być kolorowa, wyraźna. Zdjęcia 
powinny przedstawiać najlepiej 

całą aranżację ogrodu, tak aby 
pokazać obiekt w pełnej okaza-
łości. Zgłoszenia należy składać 
elektronicznie na adres: kon-
kurs@goksir.kamienica.net.pl

Na zgłoszenia czekamy do 30 
września 2022 r.

Konkurs Najpiękniejszy ogród gminy Kamienica
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19 maja br. odbył się XI Gminny Konkurs Ga-
wędziarski Gorczańskie Bajanie zorganizowa-
ny przez Szkołę Podstawową im. M. Konopnic-
kiej w Zasadnem. 

Gawędziarzy prezentujących się w  trzech kategoriach 
wiekowych oceniała komisja w składzie: dr Artur Czesak, 
Monika Kurzeja, Elżbieta Citak, Irena Hyrc. Po prezenta-
cji góralskich bajań przez kolejnych uczestników konkur-
su Komisja przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria dziecięca: I miejsce – Martyna Kurzeja z Za-
sadnego, II m. – Anna Gorczowska z Zasadnego i Sebastian 
Gromala z Kamienicy, III m. – Wiktoria Kurzeja z Zasad-
nego. Wyróżnienie – Aleksandra Owsianka z Kamienicy.

Kategoria młodzieżowa: I m. – Mateusz Cepielik z Ka-
mienicy, II m. – Karolina Gromala z  Kamienicy i  Łu-
cja Wojtas z Kamienicy, III miejsce – Jakub Mikołajczyk 
z Kamienicy i Szymon Wąchała z Kamienicy. Wyróżnie-
nie – Mateusz Babiarz z Zalesia.

Kategor ia  dorosłych:  I   m.  –  Monika Cepiel ik 
z Kamienicy.

Partnerami XI Gminnego Konkursu Gawędziarskie-
go Gorczańskie Bajanie byli: Stowarzyszenie Promocji 
Tradycji i Kultury Ludowej Kiyrpecki, Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy, Związek Podha-
lan oddział w Kamienicy, Małopolskie Centrum Kultury 
Sokół w  Nowym Sączu, Zespół Regionalny Zasadnioki, 
Agencja Multimedialna Gapu Media.

Po konkursie odbyło się spotkanie promujące książkę 
„Godki Górali Białych” wydaną przez Szkołę Podstawową 
im. M. Konopnickiej w Zasadnem. Publikacja ta jest zbio-
rem 28 gadek prezentowanych w  poprzednich edycjach 
konkursu. Dodatkową wartością książki jest dołączona do 
niej płyta z nagraniem wybranych gadek.

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Wo-
jewództwa Małopolskiego. Patronat honorowy nad kon-
kursem objął Witold Kozłowski Marszałek Województwa 
Małopolskiego. (B.G)

Żywa gawęda 
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Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Z okazji Dnia Dziecka również w bibliotece nie 
mogło zabraknąć atrakcji dla naszych młodych 
czytelników. 

W ten piękny słoneczny dzień, za pomocą kolorowej 
kredy dzieci wykonywały na chodniku konkursowe ko-
lorowe obrazki.

W kolejnej części bibliotecznego programu z okazji Dnia 
Dziecka uczestnicy spotkania przenieśli się do świetlicy, 
gdzie rywalizowali w grupach w przygotowanej zabawie 
czytelniczej.

Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe, a na koniec im-
prezy był słodki poczęstunek. (red)

Dzień Dziecka w Bibliotece 
Publicznej w Zbludzy

Gminna Biblioteka Publiczna w  Ka-
mienicy wraz z bibliotekami w Szcza-
wie i  Zbludzy bierze udział w  kolej-
nej edycji projektu Instytutu Książki 
„Mała książka – wielki człowiek”, któ-
ry skierowany jest do dzieci z roczni-
ków 2015-2018. 

Serdecznie zachęcamy do zapisywania po-
ciech do bibliotek oraz do wzięcia udziału 
w nowej edycji w/w projektu 2021/22. Każ-
de dziecko na start otrzyma od nas wyprawkę, 
w  skład której wchodzą książeczka „Pierw-
sze czytanki” oraz karta małego czytelnika 
do gromadzenia naklejek. (H.M.)

„Mała książka-wielki człowiek”  

Oliwier Potoniec Julia Błaszczyk
Karol i Jan  

Mucha

Martyna i Dawid 
Wąchała

Karolina  
Kamińska 

Milena Gargas

Maja Franczyk 

Robert i Jakub 
Czerwińscy 

w dniach 8-15 maja br. w polsce obchodzo-
ny był ogólnopolski tydzień Bibliotek. Jest to 
akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bi-
bliotekarzy. z tej okazji w bibliotekach na te-
renie naszej gminy przeprowadzono konkurs 
plastyczny pn. nazwą Biblioteka - świat w jed-
nym miejscu. 

Celem inicjatywy było ukazanie przez najmłodszych 
plastycznej wizji hasła, biblioteki, która jako instytu-
cja skupia w sobie świat w jednym miejscu. Dodatkowo 
dzieci wykonały także inne prace plastyczne promujące 
czytelnictwo, które znalazły się na gazetkach ściennych 
prowadzonych w placówkach.

W konkursie plastycznym nagrodzono 6 prac, które 
należą do: Karoliny Augustyn - SP w Zasadnem, Mał-
gorzaty Zasadni - SP nr 1 w Szczawie, Natalii Daniel - 
SP nr 1 w Szczawie, Eweliny Kulig - SP w Zalesiu, Ni-
kolii Potoniec - SP w Zalesiu, Adama Chlipały - SP nr 
1 w Szczawie. (H.M)



KULTURA

Laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za 
zasługi dla kultury ludowej” w kategorii zespo-
łów folklorystycznych został Zespół Regional-
ny GORCE z  Kamienicy. Uroczysta gala wrę-
czenia nagród odbyła się 6 lipca br. na Zamku 
Królewskim w Warszawie.
 

Już po raz czterdziesty siódmy artyści tworzący 
w dziedzinach: sztuk plastycznych i  rękodzie-
ła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej 
i tańca otrzymali, przyznane przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyróż-
nienia za całokształt twórczości. Laureatem 
Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi 
dla kultury ludowej” w kategorii zespołów 
folklorystycznych został Zespół Regionalny 
GORCE z Kamienicy, obchodzący w tym roku 
jubileusz 70-lecia swojej działalności.

Nagroda ta to najstarsze, ustanowione w 1974 
roku, i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kul-
tury tradycyjnej w Polsce. Jej patronem jest Oskar Kolberg 
(1814-1890), polski etnograf, folklorysta i kompozytor.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 6 lipca na 
Zamku Królewskim w Warszawie. W wydarzeniu uczestni-
czył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr 
Gliński oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Także w tym dniu w siedzibie Narodowego Instytutu Kul-
tury i Dziedzictwa Wsi odbył się Koncert z Wieczorem tań-

ca, podczas którego na scenie zaprezentował się Zespół 
Regionalny GORCE z Kamienicy. 

Organizatorem Nagrody im. Oskara Kolber-
ga „Za zasługi dla kultury ludowej” jest Mi-

nister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego. 
Konkurs oraz gala realizowane są przez Na-
rodowy Instytut Muzyki i Tańca we współ-
pracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Rado-
miu i jego oddziałem – Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze. Fundatorami nagród 

finansowych są: Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Samorząd Województwa 

Mazowieckiego.
Obchody jubileuszu 70-lecia działalności Zespołu Regio-

nalnego „Gorce” odbędą się 30 lipca br. podczas 40. Dni Gorczań-
skich w Kamienicy. (red)

GORCE z nagrodą KOLBERGA
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Co komu w duszy gra…, 
czyli Kącik poezji

Śmierć 

Miała czerwone paznokcie 
uśmiech pachnący porankiem 
oczy trącone błękitem 
słowa rosą skropione 

został po niej śmiech 
zawisły w salonie 
zduszony w ciszy 
i kubek herbaty 
zastygłej w oczekiwaniu 

Wrony

Wszystko jak dotąd
przypalona kuchenka 
kilka zwiędłych kwiatów 
ponury pejzaż na ścianie 
Nawet zapach ten sam 
nie dał się wynieść 

na tamtą stronę 
pomieszkuje po cichu 
w skrzypiącej dębowej szafie 
Tylko wrony za oknem 
już nie skrzeczą radośnie 
przystają zdziwione
nieprzywykłe do pustki

Samobójca 

W dół patrzył 
sznurówki wiązał spojrzeniem 
kamienie liczył 
i mówił, że donikąd ta droga 
że żyć nie chce 
i w górę spojrzeć brak sił 

a może byś mu Boże 
postawił na drodze 
choć żuczka 
z krzywą nóżką 
i listkiem na plecach 
może by ten żuczek 
ucieszył mu drogę 
krzywym uśmiechem 
może choć ten jeden samobójca 
uwierzyłby w życie  

  (Emilia Chlipała)



Jubileuszowe Spotkanie z poezją
Już po raz dziesiąty odbył się Gminny 
konkurs recytatorski „spotkanie z po-
ezją”, którego organizatorami były szkoła 
podstawowa nr 2 w szczawie oraz szkoła 
podstawowa w zasadnem.

Tym razem zakres tematyczny literatury kon-
kursowej zaczerpnięty został z dorobku Marii Ko-
nopnickiej, gdyż ta polska pisarka, poetka, tłu-
maczka i publicystka została wybrana przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej patronką roku 2022. Jej 
utwory od pokoleń zachwycają: pięknem języka, 
bogactwem tematów, siłą i  dosadnością wyrazu, 
o  czym można było się przekonać podczas tego 
konkursowego spotkania.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół pod-
stawowych z  terenu Gminy Kamienica i  prze-
biegał w  czterech kategoriach: oddziały przed-
szkolne, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII. 
Prezentacje recytatorskie oceniała komisja kon-
kursowa w składzie: Lidia Piotrowska – nauczyciel 
języka polskiego, Hilary Majewski – pracownik GOKSiR 
w Kamienicy, Zofia Kuchnia – pełnomocnik Wójta Gmi-
ny Kamienica ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Po wysłuchaniu recytatorów  jury 
postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: 

Oddziały przedszkolne: I miejsce - Agnieszka Gierczyk 
(Szkoła Podstawowa w  Zasadnem), II m. - Magdalena 
Mrówka (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawie). III m. - 
Julia Kurowska (Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy). 
Wyróżnienie: Marta Adamczyk (Niepubliczne Przedszko-
le Mały Salomon)

Klasy I-III: I m. - Paulina Opęchowska (Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Szczawie), II m. - Martyna Groń (Szkoła Pod-
stawowa w Zasadnem), III m. - Martyna Wąchała (Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Szczawie). Wyróżnienie: Klaudia 

Duda (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy) i Zuzanna 
Opyd (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy).

Klasy IV-VI: I  m. - Sebastian Gromala (Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Kamienicy) i Kornel Król (Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Kamienicy), II m. - Jakub Hyrc (Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Szczawie), III m. - Jan Rusnak (Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Szczawie). Wyróżnienie: Anna Ru-
snarczyk (Szkoła Podstawowa w Zasadnem).

Klasy VII-VIII: I m. - Aneta Postrożna (Szkoła Podsta-
wowa w Zalesiu), II m. - Zuzanna Rusnak (Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Szczawie).

Organizatorzy konkursu dziękują fundatorom nagród: Gmin-
nej Komisji Prof ilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, Właścicielom „Sali Zabaw Nibylandia” oraz Agacie Ziębie 
– wicestaroście powiatu limanowskiego. (red)

17 czerwca br. w Centrum Edu-
kacji i  Tradycji w  Kamienicy 
wręczono dyplomy i  nagrody 
laureatom konkursu plastycz-
nego „Stop uzależnieniom”.

Prace konkursowe oceniała ko-
misja w  składzie: Zofia Kuchnia, 
Aneta Wierzycka i Elżbieta Citak, 
przyznając następujące miejsca 
i wyróżnienia: I miejsce – Mateusz 
Dudzik, II m. – Oliwia Juszczak. 
III m. – Maja Wierzycka. Wyróż-
nienie: Ewelina Kulig, Magdalena 
Mikołajczyk, Julia Majda, Martyna 
Juszczak, Joanna Zasadnia, Ga-
briela Wąchała, Julita Rucińska. 

Nagrody i  dyplomy wręczyli 
laureatom konkursu: Zofia Kuch-
nia – Pełnomocnik Wójta Gminy 

Kamienica ds. Profilaktyki i  Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Mirosław Haczek – Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Kamienicy. 

Nagrody zostały ufundowane 
ze środków Gminnej Komisji Pro-
filaktyki i Rozwiązania Proble-
mów Alkoholowych w Kamienicy. 
(red)
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Stop uzależnieniom
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Zdobyli 
Kiczorę Kamienicką

W niedzielę, 26 czerwca br. odbyła się kolejna 
z  cyklu pieszych wędrówek, organizowanych 
w  ramach tegorocznej edycji akcji „Odkryj 
Beskid Wyspowy”. Tym razem organizatorem 
akcji była Gmina Kamienica. Turyści zdobyli 
Kiczorę Kamienicką (1007 m n.p.m.).

Na szczycie, w imieniu organizatorów, „zdobywców” po-
witał Sekretarz Gminy Kamienica – Jarosław Augustyniak. 
Mszę świętą odprawił ojciec Ireneusz z Opactwa Ojców 
Cystersów w Szczyrzycu. 

Uczestnikiem z najdalszego zakątka Polski okazał się 
Mieczysław Opyd z Warszawy. Najmłodszym zdobywcą 
góry została 10-miesięczna Julia Talarczyk ze Szczawy, zaś 
najstarszym Rozalia Daniel, 80-letnia mieszkanka Szcza-
wy. W konkursie wiedzy o Beskidzie Wyspowym i Gmi-
nie Kamienica zwyciężyła Magdalena Palacz z Lipowego. 
Drugie miejsce zajęła Natalia Jakubek z Krakowa, trzecie 
– Franciszek Mamak z Lipowego. Ponadto wybrano naj-
milszych uczestników wyprawy. Zostali nimi: Maria Opyd 
oraz Adam Opyd z Kamienicy.

Nagrody wręczyli: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Kamienica – Józefa Gorczowska i Sekretarz Gminy Ka-
mienica – Jarosław Augustyniak.

Oprawę wokalno - muzyczną i koncert dla uczestników 
przygotowała kapela góralska pod kierownictwem Włady-
sława Ścianka.

Transportem i  pomocą służyli druhowie z  OSP Ka-
mienica, OSP Szczawa, OSP Zalesie, OSP Zbludza i OSP 
Zasadne.

Poczęstunek dla gości przygotowały członkinie KGW 
z Kamienicy Górnej.

Turyści wędrowali pod opieką Jarosława Orła – prze-
wodnika PTTK.

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Województwo 
Małopolskie w  ramach konkursu „Małopolska Gościnna 
2022”. (red)

RÓŻNE



Zalesianka i Gorce Kamienica 
z awansem

Mistrzostwa Polski w Steel Darta

W dniach 18 – 19 czerwca odbyła się ostatnia kolejka piłkar-
skiej klasy okręgowej i A klasy limanowskiej. Do wyższych roz-
grywek awansowały Zalesianka Zalesie i Gorce Kamienica. 

Zalesianka Zalesie występująca w podhalańsko - limanowskiej okręgówce po 
zwycięstwie 2:1 w Czarnym Dunajcu zapewniła sobie drugie miejsce w  tabeli 
i awans do nowej  V ligi.

Następnie, w decydującym o drugim miejscu w tabeli rozgrywek piłkarskiej 
A klasy (grupa limanowska) starciu, Gorce Kamienica wygrały na wyjeździe z So-
kołem II Słopnice 5:2 i wywalczyły awans do okręgówki. (red) 

SPORT
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Mistrzostwa i Puchar 
Polski w Trialu

W dniach 21 - 22 maja w Ka-
mienicy odbyły się I Mi-
strzostwa Polski w Steel 
Darta Pracowników Oświaty 
i Instytucji Kultury. Zawody 
rozegrano w Ośrodku Szkole-
niowo – Turystycznym „Dwo-
rek Gorce”. 

Oficjalnego otwarcia mistrzostw do-
konał Wójt Gminy Kamienica – Wła-
dysław Sadowski. W  turnieju udział 
wzięło 23 zawodników. Rywalizacja 
przebiegała w  sportowej atmosferze 
z zachowaniem zasad fair play.

W  sobotę 21 maja rozegrano tur-
niej darta „501”. W  kategorii kobiet 
zwyciężyła Ewa Trawińska  z  Czę-
stochowy. Drugie miejsce zdoby-
ła Agnieszka Kulej (Częstochowa), 
a  trzecie Agnieszka Haczek (Nowy 
Sącz). Wśród mężczyzn najlepszy oka-
zał się Jacek Trawiński (Częstochowa). 
Drugie miejsce zdobył Robert Serafin 
(Wieliczka), a trzecie wywalczył Seba-
stian Ast (Krosno).

W niedzielę 22 maja zawodnicy ry-
walizowali w  turnieju darta „301”. 
Wśród kobiet najlepsza okazała się 
Agnieszka Haczek (Nowy Sącz). 

Drugie miejsce zdobyła Agnieszka 
Kulej (Częstochowa), a  trzecie Ewa 
Trawińska (Częstochowa). W katego-
rii mężczyzn zwyciężył Robert Se-
rafin (Wieliczka). Na drugim miejscu 
uplasował się Piotr Moroń (Rzeszów), 
trzecie zdobył Marek Hawrot (Jasło).

Zawody odbyły się pod Patronatem 
Honorowym Starosty Powiatu Lima-
nowskiego – Mieczysława Urygi.

Organizatorem turnieju był Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Kamienicy, a partnerem przedsię-
wzięcia Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego – Okręg Małopolski. (red) 

W dniach 4 – 5 czerwca 2022 
r. w Kamienicy odbyła się III 
i IV runda Otwartych Indywi-
dualnych Mistrzostw Polski 
i Pucharu Polski w Rajdach 
Motocyklowych TRIAL 2022. 

W dwudniowych zawodach udział 
wzięło blisko 100 zawodników z Pol-
ski. Baza zawodów zlokalizowana była 
przy Hali Sportowo – Widowiskowej 
w Kamienicy. Organizatorami imprezy 
był Krakowski Klub Cyklistów i Moto-
cyklistów „SMOK” oraz Zarząd Okrę-
gowy PZM w Krakowie. Zawody ro-
zegrano pod patronatem honorowym 
Wójta Gminy Kamienica – Władysława 
Sadowskiego. (red)



Piłkarski Memoriał Oldbojów

Podsumowanie 
sezonu 

14 maja br. w Hali Widowi-
skowo – Sportowej w Kamie-
nicy rozegrano I Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Wójta 
Gminy Kamienica. Sześcio-
osobowe zespoły składały 
się z czterech mężczyzn 
i dwóch kobiet. 

W  rozgrywkach wzięło udział 17 
drużyn: Resseco Asovia Nowy Sącz, 
Dream Team Podhale Nowy Targ, 
Spektakularni Nowy Targ, Kalifornia 
Kamienica, Głodne Wilki Kraków, 

Zakręceni Myśleni-
ce, Kamraci Myśleni-
ce, Panda Team Koc-
myrzów - Luborzyca, 
Panda II - Kocmy-
rzów - Luborzyca, Old 
Boy Stary Sącz, MK - 
42 Stary Sącz, Dziad-
ki Sucha Beskidzka, 
Green Home Boch-
nia, Limdrog Limano-
wa, Świdnickie Dziki 
Świdnica, FC Bana-
nas Sosnowiec, Eufo-
ria Sosnowiec.

Po zaciętej rywalizacji pierwsze 
miejsce zajął zespół Spektakularni 
Nowy Targ, zaś drugie Dziadki Su-
cha Beskidzka. Na trzecim miejscu 
uplasowała się drużyna Resseco Aso-
via Nowy Sącz.

Zawody stały na wysokim pozio-
mie, a  liczba uczestników świadczy 
o potrzebie organizowania tego typu 
imprez sportowych. Organizatorem 
turnieju był Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Kamieni-
cy. (red) 
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W sobotę 21 maja na stadionie LKS Gorce w Ka-
mienicy rozegrano VIII Piłkarski Memoriał Old-
bojów, poświęcony pamięci byłego zawodnika 
i działacza klubu Gorce Kamienica Stanisława 
Stręczyka. 

Tradycyjnie w turnieju udział wzięły cztery zaprzyjaźnione 
zespoły. Oprócz gospodarzy zagrały także drużyny: AC Verbena 
Spisske Vlachy ze Słowacji, Relax Tymbark oraz Oldboje Łącko.

Turniej wygrała drużyna Relaxu Tymbark. Drugie miejsce 
przypadło gospodarzom Oldboy's Gorce Kamienica. Na trzecim 
miejscu uplasowała się drużyna Oldboje Łącko, a na czwartym 
swój udział w zawodach skończyli piłkarze AC Verbena Spisske 
Vlachy, którzy jako jedyni pokonali zwycięzców tego turnieju.

Najlepszym piłkarzem turnieju wybrano Ratislava Hramcio 
(AC Verbena Spisske Vlachy). Najlepszym bramkarzem został 
Wojciech Leśniak (Oldboje Łącko), a najskuteczniejszym graczem 
Marcin Pażucha (Relax Tymbark). (red)

Turniej siatkarski 
8 czerwca 2022 r. w Biał-
ce Tatrzańskiej odbyło się 
podsumowanie „Małopol-
skiej Szkolnej Ligi SZS w Bie-
gach Narciarskich za sezon 
2021/2022”. Wśród wyróżnio-
nych znaleźli się uczniowie ze  
Szkoły Podstawowej w Zale-
siu.

W  trakcie spotkania podsumowu-
jącego „Małopolską Szkolną Ligę 
SZS w  Biegach Narciarskich za se-
zon 2021/2022” zostały wręczone wy-
różnienia dla pierwszych 6 uczniów 
w poszczególnych 10 kategoriach wie-
kowych oraz dla pierwszych 6 szkół 
w  ramach Igrzysk Dzieci i  Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej wg rankingu koń-
cowego Małopolskiej Szkolnej Ligi 
SZS w  bieżącym sezonie. W  Igrzy-
skach Szkoła Podstawowa z  Zalesia 
uplasowała się na trzecim miejscu, na-
tomiast w klasyfikacji indywidualnej 
ośmiu zawodników szkoły znalazło się 
w pierwszej szóstce w swoich katego-
riach wiekowych. (red)
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Sukcesem zakończył się występ zespołu 
cheerleaders Global Cheer podczas mi-
strzostw Europy w Atenach. Połączona dru-
żyna cheerleaderek z Kamienicy i Nowego 
Sącza wywalczyła w nich brązowy medal. 

W dniach 1 – 3 lipca 2022 r. w Atenach odbyły się Mi-
strzostwach Europy Cheerleaders. Kamieniczanki z  Dia-
mond Cheer razem z zawodniczkami z Cheer NS z No-
wego Sącza startowały jako 29-osobowa drużyna Global 
Cheer. Dziewczyny ciężko wcześniej trenowały, bo wy-
zwanie było spore. Startowały w wyższym ,,levelu” niż 
dotychczas, a więc musiały zaprezentować bardziej za-
awansowane umiejętności. Ostatecznie poradziły sobie 
rewelacyjnie i zdobyły brązowy medal w konkurencji All 
Girls Elite.

Dziewczyny z  obu grup są podopiecznymi Mirosła-
wa Haczka – trenera z  Nowego Sącza, a  zarazem dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Kamienicy.

– Dzięki nominacji wywalczonej na ostatnich Mistrzostwach 
Polski w Józefowie oraz ogromnemu wsparciu ze strony głównego 
partnera naszych przygotowań i wyjazdu do Aten – Małopolski 
(Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski po 
sukcesie dziewczyn na Mistrzostwach Świata zadeklarował finan-
sowe wsparcie przy wyjeździe do Aten. Obietnicę spełnił i drużyna 
otrzymała na ten cel 70 tysięcy złotych), udział naszego zespołu 
w mistrzostwach był możliwy – podkreśla trener Mirosław 
Haczek i dodaje:

– Bardzo dziękujemy też naszym sponsorom Firmie Wiśniow-
ski oraz Galerii Trzy Korony, wspierającym nas od dłuższego cza-
su. (red)

Na podium w Atenach



AMFITEATR „SATURN” W KAMIENICY

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONAT MEDIALNY SPONSORZYPARTNER
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bożena Kaim – Słopnice

Gminna Spółdzielnia 
„SCH” Kamienica

Auto-Eko-Gaz 
Mysłowice

WSTĘP WOLNY

GMINA KAMIENICA ZAPRASZA                        GMINA KAMIENICA ZAPRASZA                        GMINA KAMIENICA ZAPRASZA  

GMINA KAMIENICA ZAPRASZA                        GMINA KAMIENICA ZAPRASZA                        GMINA KAMIENICA ZAPRASZA  

SOBOTA – 30 LIPCA 2022

NIEDZIELA – 31 LIPCA 2022

godz. 16.00 – Program artystyczny w wykonaniu uczniów             
                        Ogniska Muzycznego GOKSiR w Kamienicy
godz. 16.30 – Zespół Regionalny ZASADNIOKI z Zasadnego
godz. 17.00 – Gminna Orkiestra Dęta z Kamienicy
godz. 18.00 – Oficjalne otwarcie 40. Dni Gorczańskich 
       połączone z jubileuszem 70-lecia działalności 
       Zespołu Regionalnego GORCE z Kamienicy

godz. 18.30 – Zespół Regionalny GORCE 
godz. 20.00 – Kapela CIUPAGA
godz. 21.30 – Zabawa taneczna z DJ'em 
W godz. 16.00 – 19.00 – degustacja potraw kuchni regionalnej  

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W KAMIENICY 
godz. 11.30 – Msza św. w oprawie góralskiej

AMFITEATR „SATURN” W KAMIENICY

godz. 16.00 – Zespół cheerleaders  
                        DIAMOND CHEER 
godz. 16.40 – Grupa Artystyczna ze Stowarzyszenia 
                          Seniorów w Gminie Kamienica

godz. 17.30 –  Kabaret Czwarta Fala
godz. 19.00 – Mateusz Ziółko
godz. 20.30 – Zespół Future Folk 


