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Małopolski Festiwal

Smaku
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, już po raz czwarty zorganizowali Małopolski Festiwal
Smaku! Jest to regionalne wydarzenie o
charakterze kulinarnym, promujące małopolskich producentów żywności, produkty lokalne i tradycyjne oraz regionalne potrawy.
W weekend 20-21 września 2008 r.
w Krakowie na Placu Wolnica odbył się
wielki finał, podczas którego zostali wyłonieni najlepsi producenci żywności laureaci wszystkich dotychczasowych
półfinałów, które odbyły się w Oświęcimiu, Nowym Sączu, Nowym Targu oraz
Tarnowie. Półfinał nowosądecki, w którym brali udział wystawcy z powiatów:
limanowskiego, nowosądeckiego oraz
gorlickiego odbył się na Rynku przed
Ratuszem w Nowym Sączu. Gminę Kamienica reprezentowały kobiety z Koła

Gospodyń Wiejskich ze Zbludzy zdobywając I miejsce w kategorii „dania przygotowane samodzielnie przez koła gospodyń wiejskich”, zgłaszając do konkursu
potrawę pod nazwą „zraziki z kaszą gryczaną w sosie grzybowym”.
Gratulacje dla KGW za zajęcie tak wysokiego miejsca w bardzo prestiżowym
festiwalu.
Podczas finałowej imprezy w Krakowie
można było skosztować różnego rodzaju
wędlin, chleba, serów, miodów, przetworów owocowych i warzywnych czy gotowych dań przygotowanych przez Koła
Gospodyń Wiejskich. Odbył się plebiscyt
dla publiczności na najsmaczniejsze potrawy. Produkty i potrawy zgłoszone do
konkursu oceniała komisja pod przewodnictwem, znanego z programu „Europa
da się lubić” Greka Theofilosa Vafidisa
z najlepszymi kucharzami w Polsce.
(red)
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Wczoraj Kamienicy

RODZINA SKĄPSKICH
w SĄDECCZYŹNIE

W

latach 1849-1860 nastąpiła reorganizacja sądownictwa w Galicji. Akty ustawodawcze z lat
1850-1854 stworzyły nowy ustrój sądów
. Najniższą instancją stały się urzędy powiatowe, które przyjęły m.in. kompetencje sądowe właścicieli obszarów dworskich. Stosunki z nowymi urzędnikami
były dość znośne. Ustanowiono także w
Krościenku c.k. Urząd Powiatowy. Swoje osobiste wydarzenia z tego czasu tak
pamiętnikarz zanotował: „W roku 1859 w
jesieni przybył z Krakowa do Krościenka
Wirgil Miszke, jako auskultant (aplikant
sądowy) do tamtejszego urzędu. Wkrótce był w Kamienicy na komisyi, zapoznał się z nami, a że był człowiek porządny, podobał się nam wszystkim. Po kilku
wizytach oświadczył się o Kornelcię, a że
Kornelcia dosyć mu sprzyjała, wobec nas
zaś, jako jurysta i człowiek (był) bez zarzutu, więc przyjęliśmy go całym sercem.
W listopadzie 1860 r. odbyło się wesele,
na które wiele zaproszonych gości przybyło i prawie trzy dni wesoło się bawili”. Mimo dużej ilości zajęć w majątku
Marszałkowiczów, śledził Skąpski także wydarzenia polityczne zachodzące w
zaborze rosyjskim. Dowodem tego jest
notatka na stronie 61, która brzmi: „Wypadki warszawskie z r. 1861 odbiły się boleśnie w sercach naszych. Dalsze gwałty
moskiewskie i rewolucyjne odezwy Komitetu Narodowego rozgoryczyły umysły
nasze. Rok 1863 dobił mnie bez reszty”.
Pisząc w roku 1861 miał zapewne na myśli wielką masakrę 8 kwietnia na Placu
Zamkowym w Warszawie oraz oblężenie i aresztowanie w kościołach, 15 października w rocznicę śmierci Tadeusza
Kościuszki. Rok 1863 „dobił go bez reszty”, ponieważ obydwaj synowie rwali się
do powstania. Franciszek, który ukończył średnią szkołę zawodową (wówczas
Instytut Techniczny) W Krakowie, wstąpił do 20. pułku liniowego piechoty austriackiej. Przebywając w Starym Sączu
konspirował z miejscową młodzieżą rzemieślniczą. Pomagał mu w tym Leopold
Dąbrowski. Zygmunt doniósł rodzinie,
że też idzie do powstania, gdyż tam teraz
jego miejsce. „Nie zgadzałem się wprawdzie na to porwanie z motyką na słońce:
wiedziałem, że ta zawierucha szczęśliwe-

(4) (ciąg dalszy)

go końca mieć nie może, dlatego bardzo
nieradzi Frania puściliśmy, chociaż ten
był żołnierzem. Lecz co do Zygmunta,
to już wcale byliśmy przeciwni, gdyż nie
miał najmniejszego pojęcia o wojskowości, a w dodatku miał krótki wzrok”.
Franciszka Skąpskiego zatrzymała partia
narodowa w Krakowie, był on instruktorem wojskowym. Przy pomocy kolegów z
20. austriackiego pułku przemycał ludzi
oraz broń do Królestwa. Zygmunt brał
udział w potyczce pod Grochowiskami.
Franciszek był bardzo dzielnym żołnierzem, wstąpił jako wachmistrz w szeregi
powstańcze, walecznością swoja dosłużył
się rangi porucznika. „Walcząc początkowo w oddziale Mossakowskiego, [Anastazego Władysława] w jednej potyczce ugodzony został kulą karabinową w
piersi ale - kula natrafiwszy na medalion
Boga Rodzicy, który zwykle nosił, odbiła się od niego, zatrzymawszy mu na kilka minut oddech tak, że towarzysze mieli
go już za umarłego. Przyszedłszy do siebie powrócił jeszcze na chwilę do domu
rodzicielskiego w Kamienicy w Sandeckim”. Nie długo jednak mógł wytrzymać
z dala od ognia wojennego. W dalszym
ciągu powstania brał udział w 13 potyczkach. Był ulubionym oficerem Zygmunta Chmielnickiego, dnia 31 sierpnia 1863
r. został mianowany kapitanem. Zginął w
bitwie pod wsią Czernie koło Jędrzejowa
22 września 1863 r.
Zygmunt Skąpski zaciągnął się do oddziału Dionizego Czachowskiego, ranny
pod Jurkowicami 21 października dostał
się do najbliższego dworu w miejscowości Dąbrówka nad Wisłą, gdzie przebywał przez prawie 14 dni. Chorego, tuż
przed Bożym Narodzeniem 1863., przywiózł ojciec Antoni do Kamienicy.
W roku 1865 Skąpski rozstał się z Kamienicą. Było to dla niego bardzo bolesne i
smutne. Lecz okoliczności jakie zaszły
między nim a Marszałkowiczem, w dużej mierze go do tego skłoniły. Pisze mianowicie: „W kwietniu 1865 wyjechałem
na parę tygodni, jak lat poprzednich, w
podróż celem sprzedania żelaza, gdyż do
3000 ctr. Było na składzie, a nowe miało
przybyć, gdyż najwięcej go w porze wiosennej, kiedy woda przybywała wykuwano. Jadąc od miasta do miasta, zacząw-
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szy od Bochni, sprzedawałem żelazo ile
i po jakiej cenie mogłem, gdyż ceny żelaza spadały, albowiem Prusy zaczynali na
koksie i w inny łatwiejszy sposób w walcach wyrabiać, a lubo takowe w gorszym
było gatunku, lecz że tańsze - zaczęli tym
lichym towarem całą Galicje zalewać. (…)
Sprzedawszy kilkaset centarów w mniejszych miastach, przybyłem do Lwowa,
gdzie udało mi się kilku kupcom przeszło
2000 ctr. Sprzedać, lecz cena ledwie 7.50
wynosiła. Zastrzegłem sobie u kupców
dni 14 do zatwierdzenia tej umowy przez
samego właściciela. Znając podejrzliwy
charakter mego chlebodawcy, (…) chciałem, jak zawsze wyjść czysto, bez skazy”.
Powróciwszy do Kamienicy złożył pisemne sprawozdanie, które pan Marszałkowicz podpisał, lecz bardzo zimno
go przyjął, wziął mu za złe, że kontraktu nie zawarł. Skąpski odparł że nie widzi żadnej przyczyny do niezadowolenia,
gdyż żadnej straty nie ponosi, a takie postępowanie jest niesprawiedliwe. Po kilku dniach Marszałkowicz oświadczył, że
gdy jego dochody się zmniejszają, zmuszony jest również pensje oficjalistom
zmniejszyć.
„Tego było mi za wiele! Oświadczyłem
mu więc nawzajem, że co się tyczy mej
osoby, to się bardzo myli, jeśli sądzi, iż
po takim traktowaniu zostałbym nadal w
obowiązku u niego. Dziękuję mu więc za
obowiązek i proszę o zwolnienie od 1 lipca br. Zmieszał się razu pan Marszałkowicz, nie przypuszczał bowiem, abym się
na podobny krok odważył”. W związku
z tym po 25 latach uczciwej i sumiennej
pracy u Marszałkowiczów, Antoni Skąpski wraz z rodziną opuścił Kamienicę.
Życie w Jazowsku – śmierć żony
– drugie małżeństwo
Prawie w tym samym czasie, kiedy Skąpski popadł w niełaskę u swojego chlebodawcy w Kamienicy, właściciel Jazowska
Stanisław Fihauser zrobił mu propozycję,
aby w jego majątku przyjął posadę rządcy. Tak też się stało z końcem czerwca
1865 r., Skąpski sprowadził się z rodziną
do dworu w Jazowsku. Znał już ten majątek, gdyż był tu dodatkowo przez kilka lat
(1850-1854) mandatariuszem jeszcze za

Wczoraj Kamienicy

pełnomocnika Zaręby, pracując równolegle w majątku Marszałkowicza. Rodzinę
miał liczną, gdyż po powrocie ze Szpilbergu urodziło mu się jeszcze dwoje dzieci: w lutym 1854 w Kamienicy syn Stanisław oraz w marcu 1857 r. córka Anna.
Prowadzenie gospodarstwa w Jazowsku
miało zupełnie inny charakter aniżeli w Kamienicy. Należy jeszcze przypomnieć, że pańszczyznę zniesiono, więc
darmowa siła robocza na rzecz dworu już
nie istniała.
„(…) Była to z mej strony niemała odwaga podjąć się zarządu większego gospodarstwa rolnego, którym przedtem nigdy się nie zajmowałem. Zapisałem sobie
kilka książek lepszych, traktujących o gospodarstwie, radziłem (się) w trudnych
wypadkach doświadczonych gospodarzy, nie wstydziłem się też poradzić najbliższych sąsiadów spod strzechy”. Słabe
zdrowie żony Anny pogorszyło się. W listopadzie dostała silnego zapalenia płuc,
mimo najstaranniejszego ratunku zmarła
14 listopada 1869 r.
„Był to dla mnie cios straszny, niespodziewany, a tym boleśniejszy, że po trzydziestoletnim pożyciu naszym, w pięćdziesiątym piątym roku życia mego
podobne zdarzenia bardzo silnie oddziaływają na usposobienie i przyszłość człowieka! (…) Szanowny ks. Pociłowski, od
dwóch lat proboszcz w Łącku, z którym
żyliśmy w przyjaznych stosunkach, zajął
się pogrzebem. (…) Dzieci młodszych zostało jeszcze dwoje, Staś w szesnastym,
Andzia w dwunastym roku. Oboje potrzebowali kobiecej ręki”.
Jeszcze za życia żony Anny odwiedzając ks. Pociłowskiego w Łącku, zapoznali się Skąpscy z całą rodziną Bukowskich, gdyż córka Teodora Bukowskiego,
(również Teodora) pomagała gospodarować w tamtejszej plebani. „(…) W święta
wielkanocne byłem z Marynią na święconym w Łącku, gdzie zastałem Bukowskiego z panią Wandą, zabawiłem późno w noc, gdyż widziałem, że mi radzi,
a w Łącku ochoczo bywało, gdy kieliszek
ostro w kółku chodził, przeto nie z próżną powróciłem głową, zaprosiłem w drugie święto do siebie. Po południu przyjechali tez wszyscy z plebani, zabawiliśmy
się także do późnej nocy. Lecz ja daleki
byłem od wszelkich zmysłów matrymonialnych, gdyż jedna panna Wanda mi się
podobała, a nie przypuszczałem żeby za
mnie starego wdowca obarczonego dziećmi, bez majątku będącego wyjść chciała”.

Majątek był ładny, około 20 morgów łąk w Jazowsku i Obidzy, 2400 mórg lasu
jodłowego i bukowego, dwór o 12 pokojach, osobno oficyna o 4 pokojach,
obszerna kuchnia, wielkie i wygodne stajnie i stodoły.

W sierpniu 1870 r. odbyło się wesele córki Marysi, która wyszła za mąż za nauczyciela ludowego w Jazowsku Ferdynanda Sośniaka, który rok później został
przeniesiony do Łącka. Wkrótce wyswatani Antoni Skąpski z Wandą Bukowską,
również zawarli związek małżeński. Ślub
odbył się 18 września 1870 roku w Limanowej, sakramentu tego udzielił ks. Pociłowski, jako wuj panny młodej. Antoni
z drugiego małżeństwa miał dwoje dzieci,
córka Helena urodziła się 31 lipca 1871 r.
w Jazowsku, a syn Jan 31 października
1873. We wrześniu 1871 r. zięć Antoniego,
Wirgil Miszke awansował na sędziego naczelnika i przeniesiono go do Andrychowa. Na święta Bożego Narodzenia dołączyła do niego żona Kornelcia z dziećmi.
W czasie podróży z Jazowska do Andrychowa bardzo się zaziębiła i zachorowała.
Nie szanując się przy tym zapadła na gruźlicę. Zmarła w Andrychowie we wrześniu
1872 w trzydziestym pierwszym roku życia. W roku 1873 Wirgil Miszke przeniósł
się do Starego Sącza, gdzie był naczelnikiem w sądzie powiatowym. W tych latach pod jego zwierzchnictwem pracował
Jan Sitowski, autor kilkunastu bardzo cennych książeczek (wspomnień), które wydawał własnym nakładem. Miszke ożenił
się po raz drugi w Starym Sączu, z córką
tamtejszego kameralnego nadleśniczego
Ernestyną Bittner. Miał z nią dwoje dzieci.
Skąpski w Jazowsku czuł się zadowolony,
dobrze się rozumiał ze swoim chlebodawcą, który po śmierci swej żony zaproponował mu kupno Jazowska.
Zażądał od niego tylko 10 tysięcy zadatku. Majątek był ładny, około 20 morgów
łąk w Jazowsku i Obidzy, 2400 mórg lasu
jodłowego i bukowego, dwór o 12 pokojach, osobno oficyna o 4 pokojach, obszerna kuchnia, wielkie i wygodne stajnie i stodoły. Duża karczma murowana
przy dworze i kościele, oraz dwie karcz-

my przy gościńcu po obu końcach wsi.
Nowa karczma w Brzynie, którą sam Antoni budował, oraz karczma w Obidzy.
Bardzo długo się zastanawiał, ale propozycji kupna nie przyjął, gdyż rodzina
była temu przeciwna. „Parę lat przeszło
bez nacisku. Aż nagle, w czerwcu (pisze
w pamiętniku) ” 1875 roku przyjechał
pan Stanisław Fihauser z jakimiś Żydami. Zabawili przez dzień i pojechali. Pan
Stanisław Fihauser powiedział mi w ten
czas, że Jazowsko sprzeda, gdyż mu się
trafia dobre kupno niedaleko Zarszyna,
mianowicie majątek duży Besko, za stosownie niewysoką cenę, (…) że mnie tam
weźmie na rządcę, jak kupi, etc., etc. Nie
wiedziałem z razu, co o tym wszystkim
sądzić, czułem tylko, że nade mną jakaś
katastrofa zawisa, że Jazowsko trzeba będzie opuścić. Skąpski począł mocno żałować, że z uczynionej propozycji przed
czterema laty nie skorzystał. Pisze dalej:
„Tymczasem może w 14 dni otrzymuje telegram: Jazowsko sprzedałem panu
Aderowi Fihauser. A więc szatan zwyciężył, Jazowsko, perła w Sądecczyźnie Żydom sprzedane.”
W parę dni później przyjechał właściciel,
oddał majątek Żydowi, rządcy Antoniemu, tytułem honorarium miał wypłacić
6 tysięcy złr. i kazał za 14 dni z Jazowska z rodziną się wyprowadzić. Liczący
wtedy 62 lata bohater naszego pamiętnika chciał od razu wziąć jakąś dzierżawę,
gdyż była możliwość przejąć majątek hr.
Stadnickiego – Brzeznę. Jednak po obejrzeniu tych włości, zrezygnował, udając
się z rodziną do swojego teścia mieszkającego w Sowlinach koło Limanowej.
Spędził tam prawie rok z wielką troską
o przyszłość.
(Przedruk z rocznika sądeckiego)
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Wczoraj i dziś Kamienicy

Zawody w sporcie pożarniczym
22 czerwca 2008 r. na stadionie LKS „GORCE” odbyły się
zawody w sporcie pożarniczym. Wzięły w nim udział jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kamienica.
Wyniki zawodów
W kategorii seniorów:

I miejsce – OSP Kamienica,
II	OSP Szczawa,
III	OSP Zbludza,
IV	OSP Zasadne.
(OSP Zalesie nie wystawiło drużyny).
W kategorii Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych:

I miejsce – OSP Kamienica,
II	OSP Zalesie,
III	OSP Zbludza,
IV	OSP Zasadne.
(OSP Szczawa nie wystawiło MDP).
Poza konkursem startowała druga drużyna OSP Zasadne – złożona z uczniów
Szkoły Podstawowej.

Gminne

Ponadto w zawodach wzięły udział dwie drużyny żeńskie: Dziewczęca MDP przy
OSP w Kamienicy oraz kobieca drużyna przy OSP w Szczawie.
M. K.

Święto Plonów

Po ścięciu ostatnich
kłosów zboża obchodzone
jest uroczyste święto
plonów – zakończenie
zbioru płodów ziemi,
zwane dożynkami.

Obrzędowym sensem dożynek jest
zapewnienie ciągłości wegetacji i zadbanie o powodzenie plonów w roku
następnym.
W niedzielę 31 sierpnia w Zalesiu odbyły się tegoroczne dożynki w Gminie
Kamienica. O godzinie 11.00 w tutejszym kościele prałat z Parafii Kamienica
ks. Kazimierz Pach oraz proboszcz Parafii Zalesie ks. Ryszard Kochanowicz odprawili uroczystą Mszę świętą, po której
barwny dożynkowy korowód prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą
z Baczkowa przemaszerował na plac przy
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej,
gdzie odbył się Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego oraz degustacja potraw
regionalnych.

Wykonane z dużą starannością i pomysłem dożynkowe wieńce oceniła komisja konkursowa, przyznając I miejsce dla
Grupy Wieńcowej z Zalesia. Cztery równorzędne II miejsca przyznano dla Kół
Gospodyń Wiejskich ze Szczawy, Zasadnego, Zbludzy i Kamienicy.
Uczestniczących w ludowym święcie
mieszkańców gminy i licznie przybyłych
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gości zachwycił występ Orkiestry Dętej z Baczkowa i Młodzieżowej Kapeli
z Kamienicy.
Wspaniała słoneczna pogoda, liczne
atrakcje przygotowane przez organizatorów, rodzinna atmosfera sprawiły, że dożynkowa zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
S. F.

Wczoraj i dziś Kamienicy

Droga Słopnice – Zalesie

2 lipca br. oficjalnie oddano do użytkowania nową
zmodernizowaną drogę Słopnice – Zalesie na
odcinku, który ma szczególne znaczenie dla ruchu
turystycznego.
Ponad dwukilometrowy
odcinek nowej nawierzchni asfaltowej, łączącej gminy Słopnice i Kamienicę
prowadzi przez jedno z najatrakcyjniejszych miejsc widokowych w powiecie limanowskim – Przełęcz Słopnicką. Nowo

otwarty odcinek to również strategiczny
ciąg drogowy usprawniający komunikację w kierunku Kamienicy, Krościenka,
Szczawnicy, a także stanowiący alternatywę dla kierowców jadących do Krakowa z Kamienicy i Łącka.

W miejscu inwestycji zebrali się inwestorzy, wykonawcy oraz wójtowie i radni gmin, na których inwestycja została zrealizowana. Wszyscy uczestniczyli
w poświęceniu drogi, którego dokonali proboszczowie Antoni Węc z parafii
Słopnice Górne i Ryszard Kochanowicz
z parafii Zalesie. Symbolicznego otwarcia
dokonali natomiast Jan Puchała – Starosta Powiatu Limanowskiego, Władysław
Sadowski – Wójt Gminy Kamienica oraz
Adam Sołtys – Wójt Gminy Słopnice
w obecności członków Zarządu Powiatu
Limanowskiego, radnych gmin Słopnice
i Kamienica, radnych Powiatu Limanowskiego, którzy poczynili starania o realizację inwestycji. Nie
zabrakło także dyrektorów Powiatowego Zarządu Dróg – Tomasza Dula i Marka Urbańskiego – nadzorujących inwestycję
ze strony inwestora oraz głównych wykonawców inwestycji,
prezesów „Limdrogu” z Limanowej i „Drogbudu” ze Słopnic.
Na drodze Zalesie wykonano wiele kosztownych prac:
umocnienie brzegów od strony
stromego potoku, poszerzenie,
utwardzenie nawierzchni, ofosowanie wraz z ułożeniem korytek ściekowych oraz przebudowę mostków i przepustów,
wykonanie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej
na odcinku 2,3 kilometra. Wykonawca zamontował też dużą
ilość barier ochronnych na najbardziej niebezpiecznych odcinkach drogi.
S. F.

Powrót
do szkoły
1 września uczniowie wszystkich
szkół przywitali nowy rok szkolny. Tradycyjnie, jak co roku, uroczystość rozpoczęto Mszą świętą z okolicznościowym
kazaniem i błogosławieństwem na drogę
zdobywania wiedzy. Tuż po mszy uczniowie uczestniczyli w uroczystych akademiach w swoich placówkach.
Do szkół i przedszkoli w naszej gminie
powróciło 1 346 dzieci i młodzieży. Wśród
nich: 281 przedszkolaków, 682 uczniów
podstawówek oraz 383 gimnazjalistów.
S. F.
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Gminne problemy
GorącA atmosfera, która pojawiła się po informacjach
o planach odłączenia Szczawy i utworzenia odrębnej gminy,
ma różne aspekty.
Z jednej strony widać duże zaangażowanie osób związanych z Komitetem
utworzenia gminy w Szczawie bez patrzenia na realia i konsekwencje z tym
związane, z drugiej strony można zauważyć tonowanie emocji, spokój i rozwagę
większości radnych gminy Kamienica, co
można było zaobserwować na ostatniej
Sesji Rady Gminy, gdzie wprowadzono pod obrady projekt uchwały w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy w
związku z zamiarem utworzenia szczawskiej gminy.
W sesji wzięli udział zaproszeni goście,
w tym senator RP pan Stanisław Kogut
oraz starosta powiatu limanowskiego Jan
Puchała.
Z wypowiedzi radnych Szczawy mogłoby się wydawać, że Szczawa jest pokrzywdzona w finansowaniu różnych
inwestycji i dzieleniu środkami finansowymi. Jest to całkowita nieprawda, gdyż
te wszystkie przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane przez ostatnie lata,
można na własne oczy zobaczyć. Nawet
w ostatnich dwóch latach kadencji, o które to radni szczawscy mają wiele pretensji,
wiele w Szczawie zrobiono. Dokończono
stan surowy pijalni wód mineralnych.
Zamontowano piękne, stylowe lampy w
centrum Szczawy i w kierunku cmentarza. Sfinansowano wszystkie materiały
pod budowę parkingu przed kościołem.
Przygotowano dokumentację pod bu-

dowę chodnika do Szkoły Podstawowej
nr 2, która będzie zrealizowana jeszcze
w tym roku. Docieplono SP nr 2. Zmodernizowano (wyasfaltowano) wiele dróg
osiedlowych w Szczawie. Można byłoby
jeszcze wymieniać liczne, mniejsze inwestycje i remonty w Szczawie, jak chociażby ogrodzenie przy SP nr 1 czy przeznaczenie środków na remont mostu do
os. Mazury. Jak na dwa lata to wcale nie
jest mało. Niestety, w poprzednich kadencjach inne wioski były naprawdę pokrzywdzone i nikt nie próbował wywierać presji poprzez zamiar odłączenia czy
zastraszania reszty. Z zestawienia inwestycji za lata 2003-2006 widać, że aż 40%
środków finansowych przeznaczono na
inwestycje w Szczawie, gdzie dla Zbludzy tylko 1,9 %, a dla Zasadnego tylko 1 %
wszystkich środków finansowych.
To działania obecnej Rady potwierdzają obiektywność, rozsądek i sprawiedliwość w realizowaniu najbardziej potrzebnych inwestycji, co widać chociażby przy
realizowaniu inwestycji oświatowych.
Dokończono budowę SP nr 2 w Kamienicy, gdzie warunki do nauki były wręcz
tragiczne, gdyż nawet toalety znajdowały
się na zewnątrz budynku. Podobna sytuacja jest w SP w Zalesiu; tam stara część
budynku jest w bardzo złym stanie technicznym i należy zrobić wszystko, aby jak
najszybciej oddać do użytku nową szkołę. Wydaje się to rozsądne podejście, bowiem inwestycje w Szczawie, związane

z utworzeniem uzdrowiska, obecna Rada
zostawia prywatnym przedsiębiorcom,
podobnie jak to robiono we wszystkich
istniejących uzdrowiskach. Chyba ważniejsze są inwestycje oświatowe – warunki, w jakich uczą się dzieci z naszej
gminy i ich zdrowie -niż jakieś pomysły,
które mogą być realizowane przez sektor prywatny, na których można przecież
zarabiać.
Bardzo mądrze wypowiedział się na
sesji Rady Gminy pan senator S. Kogut,
który stwierdził, że trzeba zapomnieć
o odrębnej gminie w Szczawie, jest to pod
każdym względem niekorzystne i niemożliwe. Lepiej skupić się na realizowaniu ważnych przedsięwzięć w całej obecnej gminie, w tym w Szczawie.
Patrząc obiektywnie na działania niektórych osób zaangażowanych w utworzenie odrębnej gminy w Szczawie,
wydaje się, że niektórym najbardziej chodzi o władzę i wywieranie wpływu na
wszystkie ważniejsze decyzje związane
z zarządzaniem gminy. Takie zachowania
są bardzo negatywne. Na szczęście rozsądek i rozwaga obecnej Rady Gminy nie
pozwala na wprowadzenie tych praktyk
w samorządzie gminy Kamienica.
W.Sadowski
Rzecznik grupy radnych J.P.

Wydatki inwestycyjne gminy Kamienica w latach 2003-2006
w rozbiciu na poszczególne miejscowości
Rok
Miejscowość
Kamienica

2003

% wyd.
całk.

2004

% wyd.
całk.

2005

% wyd.
całk.

2006

% wyd.
całk.

RAZEM

2 491 969

80,1

1 167 021

43,4

1 217 054

41,9

1 217 054

41,9

6 093 098

52,5

Szczawa

296 700

9,5

1 293 598

48,1

1 533 353

52,8

1 533 353

52,8

4 657 004

40,1

Zalesie

207 658

6,7

107 183

4,0

106 800

3,7

106 800

3,7

528 441

4,6

Zbludza

87 846

2,8

79 312

2,9

26 000

0,9

26 000

0,9

219 158

1,9

Zasadne

27 165

0,9

44 708

1,7

21 000

0,7

21 000

0,7

113 873

1,0

3 111 338

100

2 691 822

100

2 904 207

100

2 904 207

100

11 611 574

100,0

RAZEM
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Oddano
nowy parking
w Zalesiu
14 sierpnia br. oddano w Zalesiu nowy
parking, przeznaczony dla samochodów
osobowych, znajdujący się przy tutejszym kościele. Budowę parkingu sfinansowano ze środków Wójta i Rady Gminy
w Kamienicy oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Zalesiu. Prace przy budowie wykonali społecznie mieszkańcy Zalesia.
S. F.

ODPUST PARTYZANCKI
W dniach 16-17 sierpnia br. w Szczawie odbył się
doroczny „Odpust Partyzancki”.
W sobotnie popołudnie, przy jednym z domów obok remizy OSP miała miejsce
historyczna inscenizacja wydarzeń z 1944 roku. Jej celem było przedstawienie
wybranych fragmentów z życia okupacyjnego wsi Szczawa – miejscowości,
której mieszkańcy współpracowali z oddziałami partyzanckimi AK.

Można było obejrzeć umundurowanie, wyposażenie oraz
uzbrojenie partyzantów i niemieckich żołnierzy.
Krótkie epizody z tamtych czasów przedstawiały ucieczkę
przed wywózką na roboty do Rzeszy, aresztowanie mieszkańców
a także akcje partyzanckie i potyczki z oddziałami niemieckimi.
Dla zgromadzonej młodzieży była to wyśmienita lekcja historii, dla turystów atrakcja, a dla starszych mieszkańców Szczawy przypomnienie ciężkich okupacyjnych czasów. Inscenizacja
wszystkim bardzo się podobała, a jej uczestnicy zebrali wielkie
brawa.
Po inscenizacji solistki ze Szczawy i uczniowie Szkoły Wojskowej z Tymbarku zaśpiewali kilka partyzanckich pieśni, a zgromadzeni przy ognisku widzowie mogli poczuć nastrój partyzanckiego życia.
Natomiast w niedzielę przy pomniku AK o godz. 9.30 odbył
się Apel Poległych, w którym udział wzięli: przedstawiciele sejmu, władze samorządowe powiatu, gminy oraz sołectwa Szczawa. Udział wzięli także bojownicy AK, ich rodziny, mieszkańcy
Szczawy, przybyli goście i kuracjusze.
Następnie odbył się przemarsz do kościoła, gdzie o godz. 11.00
odbyła się uroczysta Msza św. w intencji poległych, zmarłych
i żyjących żołnierzy 1 PSP AK.Oprawę muzyczną zapewnili
członkowie Orkiestry Dętej im. św. Floriana ze Szczawy. W tym
dniu można było zwiedzić muzeum AK. Po Mszy św. chętni mogli skosztować wojskowej grochówki przygotowanej przez KGW
Szczawa.
Z. Ch.
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Dożynki

Wspólnie działamy

w zaprzyjaźnionej Unia Europejska przyznała Polsce na lata 2007–2013
środki finansowe na realizację zadań i inicjatyw lokalnych.
gminie

Koordynatorem tych działań jest Lokalna Grupa Działania.

Na zaproszenie Wójta Gminy
Komorniki k/Poznania oraz Komitetu Dożynkowego w dniach 6 - 7 września
br. delegacja naszej gminy wzięła udział
w uroczystościach „Święta Plonów”.
Rozpoczęto je uroczystą Mszą św. polową z udziałem władz gminnych i samorządowych, posłów, pocztów sztandarowych, delegacji wsi oraz gości
i mieszkańców Gminy Komorniki.
Główne uroczystości dożynkowe
zorganizowane zostały na stadionie
sportowym.
Podczas części oficjalnej dr Władysław
Sadowski wręczył gospodarzowi gminy Komorniki – Janowi Brodzie nagrodę
specjalną Wójta Gminy Kamienica w postaci pamiątkowej statuetki.
(red)

Moje boisko –
ORLIK 2012
29 lipca br. rozpoczęto pierwsze prace budowy kompleksu boisk sportowych
w Kamienicy, w ramach programu ,,Moje
Boisko – Orlik 2012.
Program ,,Moje Boisko – Orlik 2012” to
projekt rządowo – samorządowy, realizowany z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ma on umożliwić dzieciom i młodzieży gminy uprawianie różnych dyscyplin
sportowych na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych.

Na terenie Powiatu limanowskiego działa Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”,
która oprócz samorządu powiatu limanowskiego oraz gmin: Dobra, Jodłownik,
Słopnice, Tymbark, Łukowica, Kamienica, Limanowa skupia przedstawicieli sektora gospodarczego (przedsiębiorcy) oraz
sektora społecznego (organizacje pozarządowe, KGW, OSP, kluby sportowe, zespoły regionalne).
Lokalna Grupa Działania będzie przyznawała wsparcie finansowe na działania,
które są zgodne z założeniami stworzonej
przez grupę Lokalnej Strategii Rozwoju
w następujących obszarach:
• Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej.
• Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
• Odnowa i rozwój wsi.
• „Małe projekty”.
Możliwość ubiegania się o dofinansowanie swoich pomysłów będzie miał każdy
mieszkaniec gmin wchodzących w skład
Lokalnej Grupy Działania. Jednak dofiZadanie będzie dofinansowywane
w 33% przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, pozostałe koszty pokryje budżet
Województwa Małopolskiego (w 1/3)
oraz jednostki samorządu terytorialnego
inwestorzy (1/3).
Zgodnie z założeniami projektu powstanie kompleks dwóch boisk – boisko
do piłki nożnej o nawierzchni z trawy
syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, wraz z
ogrodzeniem i oświetleniem, a także budynek sanitarno – szatniowy.
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S. F.

nansowanie zależy również od opracowanej i przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR). Chcąc poznać problemy i oczekiwania mieszkańców, zarząd LGD odbywa cykl
spotkań w gminach należących do LGD.
W dniu 02 września br. takie spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Kamienica, w którym udział wzięli wójt –
dr Władysław Sadowski, radni Gminy
Kamienica oraz przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”;
Marta Antkiewicz – wiceprezes zarządu
i Urszula Nowogórska – członek zarządu LGD, zarazem radna Województwa
Małopolskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie LGD, która mieści się
w Starostwie Powiatowym w Limanowej – w pokoju 347 lub pod numerami
telefonu:
018 33 70 129, 018 33 75 800,
e–mail: lgdlimanowa@op.pl,
marta.antkiewicz@powiat.limanowa.pl
S. F.

dziś I Jutro Kamienicy

Nagrodzeni
w powiecie

PSTRĄGI

W maju br. otrzymaliśmy narybek pstrąga potokowego
– była to szczęśliwa chwila dla miłośników wędkarstwa.

21 września br. w Rupniowie odbył się
doroczny X Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego KGW powiatu limanowskiego, połączony z obchodami „Powiatowego Dnia Działacza Kultury”. Gmina
Kamienica reprezentowana była przez
KGW z Kamienicy. Nasze Panie za przygotowany przysmak: „żeberka z grochem
i kapustą” i program artystyczny „Wiocha na imioniny u Michała” zdobyły II
miejsce. Nasze koło zostało wytypowane
na XXXV Przepatrzowiny Teatrów Regionalnym Małopolski, które odbędą się
w przyszłym roku w Czarnym Dunajcu.
Pamiątkową statuetkę Zasłużonego
Działacza Kultury Powiatu Limanowskiego z naszej gminy otrzymała pani
Iwona Czartowska, prowadząca Dziecięcy Zespół Regionalny „Gronicki” przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy.
Laureatom gratulujemy!
(red)

Narybek w ilości 60 tysięcy sztuk
wpuszczono w górnym biegu potoku Mogielickiego, – 20 tysięcy, w górnym biegu
potoku za Bulandówką - 20 tys. i do rzeki Kamienica 20 tys. W tych małych dopływach rzeki Kamienica są liczne organizmy planktonowe i sporo pożywienia
naturalnego. Nie ma dużych pstrągów i
zanieczyszczeń wody przez ścieki. Ten
narybek pstrąga to (wylęg) rybki około 2
cm. Gdy podrosną, woda ich zaniesie do
rzeki Kamienicy. Przy zarybieniu uczestniczyli: Franciszek Marmuszewski, Kazimierz Chlipała i Marcin Kozielec.
Należy przy tej okazji wspomnieć,
że na terenie gminy Kamienica działało Koło Wędkarskie. W roku 1984 liczyło 110 członków. Po wybudowaniu elektrowni i żelbetonowej tamy w dolnym
biegu rzeki Kamienica do zera zanikły
naturalne tarliska lipienia, a stan pstrągów obniżył się o 90%. Koło wędkarskie
też się rozpadło.
Teraz jesienią, kiedy dunajcowe piękne pstrągi tarłaki chcą odbyć tarło na
rzece Kamienica, to u pana
Kurzei przepławka na rze-

ce jest sucha, cały potok przepływa przez
jego posesję do elektrowni, a tamtędy
przez turbiny pstrąg nie przejdzie. Wielkim błędem było wydanie zezwolenia,
m.in. przez Zarząd Okręgu PZW Nowy
Sącz, na budowę tamy. Sytuację na rzece pogarsza dewastacja koryta przez nielegalną grabież żwiru. Pani Kamirska
z RZGW w Nowym Sączu powiedziała, że żwiru z rzeki to sobie można wziąć
do taczek na własne potrzeby. Właściciele koparek i sprzętu wywożą nielegalnie
setki samochodów ze żwirem, to dla nich
kopalnia złota (nawet porządku po sobie
nie zrobią). Pomijam potrzeby gminy Kamienica związane z naszym terenem.
Może tym tematem zajmie się któryś
z radnych do spraw ochrony środowiska,
jeżeli taka funkcja istnieje lub młodzi
wędkarze, których w Kamienicy przybywa. W Krakowie jest klub miłośników
Dunajca, to oni przywrócili ten narybek, za co serdecznie im
dziękujemy.
F. Marmuszewski
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Wywiad z panem

sierż. szt. Krzysztofem Pachem
Kierownikiem Posterunku Policji w Kamienicy
W poniedziałek 1 września 2008 r. sierż. szt. Krzysztof Pach został
powołany na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Kamienicy.
Akt nominacji wręczył mu Komendant Powiatowy Policji w Limanowej insp.
Ryszard Kozera w asyście naczelnika Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej w Limanowej nadkom. Józefa Krzyżaka. Gratulacje nowemu kierownikowi złożyli: Wójt Gminy – Władysław Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy – Stefan
Kuchnia, radna powiatu limanowskiego z Gminy Kamienica – Agata Zięba oraz pracownicy Posterunku Policji w Kamienicy.
Panie komendancie, proszę się przedstawić naszym czytelnikom.

–– Mam 34 lata, pochodzę z sąsiedniej
Gminy Słopnice, jestem żonaty, mam
dwie córki. Jestem w stopniu sierżanta sztabowego, posiadam wykształcenie
wyższe o kierunku pedagogika resocjalizacyjna i sądowa.

Co spowodowało, że został Pan
policjantem?

–– Szczerze powiedziawszy już jako młody chłopak marzyłem, aby zostać policjantem, podobało mi się, gdy policjanci
przyjeżdżali do Słopnic. Później tak się
potoczyły moje losy, że wstąpiłem do policji. Od samego początku mojej służby,
to jest od 20 lutego 1996 r. pracowałem
w ruchu drogowym Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, aż po dzień
1 września br., kiedy to zostałem kierownikiem posterunku policji w Kamienicy
Co skłoniło Pana do przyjęcia propozycji zostania szefem posterunku w
Kamienicy ?

–– Propozycją komendanta powiatowego
policji, pana inspektora Ryszarda Kozery, byłem bardzo zaskoczony. Tę ofertę
oczywiście przyjąłem, bo dla mnie jest to
awans i docenienie mojej policyjnej służby przez przełożonych. Zresztą rozkazem
komendanta zostałem mianowany na to
stanowisko.
Jakie są Pana pierwsze wrażenia po objęciu tej funkcji ?

–– Jak to w nowym miejscu pracy bywa,
niektórych rzeczy się spodziewałem,
a niektóre są inne niż te, dotychczas wykonywane. Pracując uprzednio w ruchu
drogowym, poruszałem się w określonych
granicach, wykonując zlecenia oficera dy-

żurnego czy swojego przełożonego. Generalnie było to skierowane w kierunku
ruchu drogowego, jak sama nazwa mówi.
Specjalizowałem się w przepisach dotyczących kontroli transportu drogowego,
to co między innymi wykonuje Inspekcja
Transportu Drogowego. A tu zaskoczony
jestem różnorodnością spływającej dokumentacji i zmuszony jestem przypomnieć
sobie różnorodne procedury z tym związane, z którymi zostałem zapoznany na
kursach policyjnych, ale dotąd niewiele
miałem z nimi do czynienia. Teraz muszę
sobie te procedury przypomnieć, aby ta
dokumentacja była dobrze sporządzana,
a posterunek funkcjonował prawidłowo.
Jaka jest obsada etatowa i co należy do
zadań posterunku policji w Kamienicy ?

–– Jeżeli chodzi o nasz posterunek, obsada jego jest 5-cio etatowa - trzech dzielnicowych, jeden dochodzenowiec oraz
kierownik. Posterunek ten podlega pod
Komendę Powiatową Policji w Limanowej. Stąd zlecane są nam różne czynności
do wykonania przez komendanta, oficera
dyżurnego, czy naczelników poszczególnych wydziałów. Ale przede wszystkim,
jeżeli są do nas zgłaszane różne sprawy
telefonicznie bądź wnoszone osobiście,
mamy za zadanie – dzielnicowi czy policjant obecny w danej chwili na posterunku – wyjaśniać te sprawy. Jeżeli to jest
przestępstwo, kierujemy sprawę do KPP
w Limanowej, zaś wykroczeniem zajmujemy się do końca na miejscu.
Panie komendancie, często się zdarza, że mieszkańcy naszej gminy chcąc
zgłosić sprawę na tutejszy posterunek
policji, nie mogą tego uczynić ze względu na „głuchy telefon” lub zamknięte
drzwi…
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–– Wiadomą rzeczą, że przy takiej obsadzie policjantów, jaką tu mamy, nie ma
możliwości zapewnienia dyżuru całodobowego. Rzeczywiście, rzadko się zdarza,
że na posterunku ktoś jest. Jeżeli ja mam
służbę, staram się być na posterunku, lecz
często również muszę wyjechać na różnego rodzaju interwencje w terenie czy
na patrol. Dzielnicowi, jak sama nazwa
mówi, powinni działać w terenie. Przeważnie w godzinach dopołudniowych, tj.
od 8-16 ktoś na posterunku jest (Tel. 018
33 23 007) albo policjant, który prowadzi
dochodzenia, albo ja. Generalnie jednak,
komisariat policji nie prowadzi służby
dyżurnej. Od tego jest dyżur całodobowy
komendy policji w Limanowej, dlatego
wszelkie sprawy proszę kierować na telefon o nr 112 lub 997 do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji. On
w pierwszej kolejności, jeżeli tego sytuacja wymaga, kontaktuje się z naszym patrolem, który podjedzie w celu interwencji czy wyjaśnienia sprawy. W wypadku
braku naszego patrolu do spraw ważnych
i pilnych kierowany jest służba patrolowa
z Limanowej.
Jakie inicjatywy i działania nowego komendanta będą w najbliższym czasie
najważniejsze?

–– Na chwilę obecną, chociaż pracuję tu
dopiero kilkanaście dni, zwróciłem się do
kierownika ruchu drogowego KPP w Limanowej z prośbą o zwiększenie patroli ruchu drogowego w gminie Kamienica ze względu na bardzo duże natężenie

Rozmowa z...

ruchu, zwłaszcza w weekendy na drodze wojewódzkiej Mszana Dolna – Zabrzeż. Tak samo zwróciłem się z prośbą
do Straży Granicznej w Nowym Sączu
o zwiększenie częstotliwości patroli na tej
drodze. Wszystko to jest związane z bezpieczeństwem, bo jednak złych zdarzeń
na tej drodze jest najwięcej. Jeżeli chodzi
o wykroczenia i przestępstwa, to po zapoznaniu się z dokumentacją posterunku
zauważyłem, że zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym bardzo często dochodzi tu do włamań i kradzieży. Stąd prośba
do mieszkańców: jeżeli na osiedlu pojawi się obcy samochód, który przystaje,
obserwuje, to proszę zapisać jego numer
i nam go zgłosić. Obecnie mamy zgłoszoną jedną kradzież z włamaniem do domu
jednorodzinnego, ale boję się, że jest to
początek serii, bo to się nasila w okresie
jesiennym - zła pogoda, opady deszczu,
szybko zapadający zmierzch, tylko sprzyja złodziejom, aby dokonywali tego rodzaju przestępstw. Nasze służby w tym
okresie też będą nasilone i przeważnie
nocne, aby chociaż w części zapobiec tym
kradzieżom. Nasz rewir obejmuje jednak
rozległy teren i jeden radiowóz nie jest
w stanie objechać go w całości. Wobec
tego jeszcze raz apeluję do mieszkańców
o czujność i szybkie informowanie policji o swoich spostrzeżeniach czy zauważonych włamaniach do domów sąsiadów,
którzy są w tym momencie nieobecni.
Zwracam się również z prośbą do mieszkańców, którzy opuszczają swoje domy,
aby poprosili sąsiadów o zwrócenie uwagi na ich obejście w czasie ich nieobecności. Bo jak się mówi, „wiedzą sąsiedzi jak
kto siedzi”, co często zapobiega lub przyczynia się do szybkiego wykrycia sprawców włamania czy kradzieży. Następnym

tematem, którym chciałbym się zająć (co
poniekąd wynika z mojego wykształcenia) to dzieci i młodzież. Tu najważniejsza jest profilaktyka. Już obecnie włączamy się w ogólnopolską akcję – bezpieczna
droga do szkoły. Przeprowadzamy prelekcję w szkołach na temat bezpiecznego korzystania z dróg. Również przy tej okazji
próbujemy dotrzeć do młodzieży i wytłumaczyć szkodliwości zażywania narkotyków czy spożywania alkoholu. Będziemy
się starali dotrzeć do młodzieży trudnej,
często z marginesu społecznego, która demoralizuje i negatywnie wpływa na pozostałą młodzież. Będziemy się starać objąć
ją „opieką” policyjną, jednak dopiero po
wcześniejszym zgłoszeniu tego typu przypadków przez wychowawcę czy pedagoga
szkolnego. Do nich należy rola zapobiegania różnego rodzaju negatywnym zjawiskom. Gdy mają one znamiona przestępstwa, wówczas to wychowawca winien
taki przypadek zgłosić nam w celu podjęcia czynności, które zazwyczaj kończą
się sądem rodzinnym. Dlatego też zwracam się do nauczycieli i rodziców z apelem o informowanie nas o tego rodzaju
przestępstwach, bo brak interwencji często prowadzi do przestępstw kryminalnych czy tragedii rodzinnych. Funkcjonuje takie przeświadczenie, że współpraca
z policją to donos. Nic bardziej mylnego
– jeżeli będziemy tkwić w tym przekonaniu i w odpowiednim momencie nie zareagujemy i nie podejmiemy współpracy
z policją, by już na starcie zapobiec przestępstwom, trudno będzie zadbać o własne bezpieczeństwo. Przecież policja nie
może być wszędzie i wszystko zauważyć.
Często jesteśmy świadkami sytuacji, gdy
nadjeżdża radiowóz, a chuligani czy przestępcy skaczą przez płot i ulatniają się.

Czy, korzystając z naszej rozmowy,
chciałby Pan przekazać coś naszym
czytelnikom?

–– Myślę, że najważniejszą sprawą jest
prośba o współpracę z tutejszymi policjantami i ze mną ze względu na to, by
łatwiej i bezpieczniej nam się żyło. Tak
jak wspominałem, o włamaniach i kradzieżach ludzie często się boją cokolwiek
powiedzieć, bo trzeba się „włóczyć” po
sądach, przesłuchania – nie wiadomo ile
razy. Często wystarczy anonimowo przekazać nam, że ktoś się kręci, „taki a taki”,
spisać numery rejestracyjne samochodu.
To nam ułatwi, a często pomoże wykryć
sprawcę przestępstwa. Czasami jest tak,
że wszyscy wiedzą i… policja wie, a zanim to dotrze do policji to jest długa droga. Przez to niejednokrotnie można by
było uchronić kolejne ofiary przestępstw
czy zapobiec tragediom.
My, ze swej strony życzymy Panu realizacji wszystkich zamierzeń, a po ich zrealizowaniu kolejnych awansów. Mam dylemat,
bo jeżeli one szybko nastąpią, szybko nam
Pan z Kamienicy ucieknie… na komendanta powiatowego, wojewódzkiego… ale wówczas, myślę, że będzie Pan dobrze Kamienicę
wspominał, a my Pana.
–– Myślę, że to tak szybko nie będzie, ale
zobaczymy, co życie przyniesie i jak się
to będzie wszystko układało. Jak na razie myślę, że jeżeli mi pozwolą przełożeni, chwilę tu popracuję, a współpraca i jej
efekty będą dobre.

Dziękuję za rozmowę.

M. Marek
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Résumé naszych pielgrzymek parafialnych
Jak zawsze w życiu – wszystko się kończy. Skończyły się
wakacje, kończy się rok kalendarzowy, kończy się też sezon
pielgrzymkowy dla naszej parafii. A był on – jak zwykle –

bogaty.

Pielgrzymowaliśmy – jak w poprzednich latach – śladami Ojca św. Jana
Pawła II po Podhalu, zwiedziliśmy jaskinię Bielańską na Słowacji, odwiedziliśmy „Księżówkę” w Zakopanem, Bachledówkę oraz Ludźmierz, modliliśmy się
na Mszy św. w Kalwarii Zebrzydowskiej,
pamiętaliśmy o miejscu urodzin największego z Polaków – Wadowicach, w Inwałdzie podziwialiśmy miniatury najsłynniejszych budowli świata z bazyliką św.
Piotra w Rzymie, wieżą Eiffla w Paryżu,
czy murem chińskim na czele. Przeżyliśmy zawroty głowy na skuterach i karuzelach, a kończyliśmy w Suchej Beskidzkiej, w sławnej karczmie „Rzym” – gdzie
Twardowski podpisał diabłu swój cyrograf: „Ale zemsta nierychliwa zagnała cię
w nasze sieci, ta karczma Rzym się nazywa, kładę areszt na Waszeci”.
Byliśmy z pielgrzymką u Matki Bożej w Jamnej, gdzie wśród wrażeń religijno – patriotycznych były także wrażenia
komiczne, bo np. szkolne dzieci zobaczyły swojego „kolegę szkolnego” – osiołka. Były też dwie ciekawe i awangardowe pielgrzymki. Jedna w Wał – Rudzie
gdzie urodziła się bł. Karolina Kózka,
w kościele w Zabawie, gdzie pod ołtarzem jest Jej grób, odwiedziliśmy kościół
właśnie bł. Karoliny na „Falklandach”
w Tarnowie, kościół na „Grabówce”, kościół Filipinów naprzeciw Seminarium
Duchownego i … rewelacja, zwiedziliśmy za przyzwoleniem Przełożonych budynki starego i nowego gmachu Uczelni,
uczestniczyliśmy we Mszy św. w nowej
kaplicy i obiedzie w refektarzu. Ludziska
miały uciechy co niemiara. Trzeba także wspomnieć, iż dwukrotnie odbyliśmy
pielgrzymkę do krakowskich Mistrzejowic, by pomodlić się u grobu Sługi Bożego ks. Józefa Kurzei.
Jednak najwyżej pielgrzymi ocenili –
nie wiem dlaczego – naszą pielgrzymkę
po ziemi limanowskiej. Rozpoczęliśmy ją
od przełęczy „Rydza - Śmigłego” w Chyszówkach. Tam w 1914 roku Wojsko Polskie pod dowództwem właśnie Rydza –
Śmigłego i marszałka Józefa Piłsudskiego
wzięło do niewoli batalion żołnierzy rosyjskich. Wydarzenie to upamiętnia krzyż

i obelisk. Rozciągają się stamtąd piękne
widoki na okoliczne szczyty, m.in. na Mogielicę i na Ćwilin. Celebrowaliśmy też
Mszę św. w kaplicy dojazdowej w Chyszówkach (parafia Jurków). Następnie podziwialiśmy ogromny kościół w Dobrej,
odwiedziliśmy Sanktuarium MB Pocieszenia w Pasierbcu, gdzie byliśmy witani
w kościele na Mszy św. przez tamtejszego Kustosza. Ale do Pasierbca trzeba jechać nie na godzinę, tylko na cały dzień,
bo jest to miejsce szczególne pod każdym
względem – zachęcam do prywatnych,
rodzinnych wyjazdów. Jest to miejsce
urzekające. W tej pielgrzymce naszym
celem głównym był krzyż papieski na
„Miejskiej Górze” w Limanowej. Podjechaliśmy ulicą Leśną, bardzo bystrą, dokąd się dało,
a potem prawie kilometr
szliśmy piechotą, prawie na czterech nogach.
Pomalutku,
z przystankami i odpoczynkiem,
wszyscy prawie w pół
godziny dotarli na miejsce. Nagrodą
za ogromny trud był
w s p a n i a ł y,
wręcz bajkowy widok
– jak z samolotu – na
Limanową, Tymbark, cały Beskid Wyspowy, piękny Gorc, a nawet Pieniny
i Beskid Sądecki. Sam krzyż podświetlany z kaplicą w środku robi niesamowite
wrażenie. W ogromny upał, jaki dokuczał nam wtedy, można się było orzeźwić
wodą, czy lodami w tamtejszym kiosku.
Wszyscy schodziliśmy z trasy bardzo
ukontentowani. Kto z naszych parafian
nie był tam jeszcze – radzę wybrać się
w niedzielę z rodziną.
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Ostatnim etapem naszej pielgrzymki
po ziemi limanowskiej był krzyż i oryginalna Droga Krzyżowa na szczycie między Młyńczyskami i Kicznią. Widok od
krzyża jest porównywalny z widokiem
spod krzyża limanowskiego. To miejsce
wraz z Drogą Krzyżową jest już miejscem
pielgrzymek i wycieczek z okolicy i z dalsza. Dojechać tam łatwo, bo do samego
krzyża prowadzi asfalt, ale jest bystro,
bardzo bystro, zaś powrót na „złamanie
karku”. W tym dniu byliśmy tak niedaleko, a zwiedziliśmy tak dużo, tak pięknych
miejsc. W drodze powrotnej słyszałem
od tych, którzy byli już np. we Włoszech,
że nasza ziemia polska, nasza limanowszczyzna jest równie piękna jak inne kraje
i dlatego mamy obowiązek wszędzie pro-

mować i opowiadać o pięknie naszych rodzinnych stron. Były też głosy, by powtórzyć taką pielgrzymkę – może się i uda!
Ten dzień był także dla nas dziękczynieniem i uświadomieniem sobie podstawowej prawdy: jak piękny, mądry i wszechmocny musi być Bóg, skoro dla nas ludzi
takie cuda stworzył. Do zobaczenia na
ziemi limanowskiej.
Przewodnik - ks. Kazimierz Pach

Przegląd Dorobku Kulinarnego i Kulturalnego Kół Gospodyń Wiejskich

Prezentacja kulinarna

KGW Zalesie przedstawia scenkę „Krążenie kapusty”

Program „Imioniny u Władka” przedstawia
KGW z Kamienicy

Spektakl „Wykopki” w wykonaniu KGW ze Zbludzy

Jubileusz 10 – lecia powstania Orkiestry Dętej
im. św. Floriana ze Szczawy

Przedstawienie „Pieczenie chleba” zaprezentowało
KGW z Zasadnego

Członkowie orkiestry uhonorowani zostali okolicznościowymi dyplomami i statuetkami

XXIX Dni Gorczańskie 

Uroczysta Msza Święta

Pan Józef Dawiec odbiera nagrodę
Wójta Gminy Kamienica

oficjalne otwarcie

Przemarsz korowodu do amiteatru „Saturn”

Jubileuszowy koncert orkiestry
Dętej im. św. Floriana ze Szczawy

Pan Mieczysław Franczyk otrzymuje nagrodę za 40 lat występów
w zespole "Gorce"
Honorowi Gazdowie Gminy Kamienica
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i występy estradowe
Program dla dzieci

Zespół KOCO RACIN z Macedonii

Zespół Regionalny „Gorce” z Kamienicy

Zespół Cover Band

Kabaret Pod Wrwigroszem

Zespół Whysky

Publiczność
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Gminne Dożynki w Zalesiu
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Srebrne jubileusze w parafii Kamienica

25 lat temu parafia Kamienica przeżywała rzadką uroczystość – czworo prymicji:
ks. Tadeusza Bieńka z Zabrzeży (parafia Kamienica); ks. Jana Farona z Kamienicy;
ojca Mariana Sopaty ze Zbludzy – karmelity bosego oraz ks. Józefa Wąchały z Zasadnego – Chrystusowca.
Minęło jak batem strzelił
ćwierć wieku i oto w niedzielę 6 lipca stanęli przy ołtarzu w Kamienicy ze
Mszą świętą dziękczynną ci sami, ale już
jako proboszczowie, wychowawcy kleryków, doktorowie teologii, misjonarze. Zabrakło nieodżałowanej pamięci Ks. Jana
Farona, który swój srebrny Jubileusz obchodzi w niebie od 17 miesięcy.
Sylwetki „Prymicjantów”:
• Ks. Tadeusz Bieniek – proboszcz i kapelan Wojska Polskiego w Dęblinie,
dr teologii, pułkownik i prałat. Pracował w diecezji tarnowskiej w Żegocinie i Krynicy, a następnie jako
kapelan w Katowicach, krótko w Warszawie, w Żarach, w Lublinie, a obecnie
w Dęblinie.
• Ojciec dr Marian Sopata – karmelita bosy po święceniach przez 5 lat
był sekretarzem Ojca Prowincjonała

w Warszawie, potem
przez 5 lat studiował
w Niemczech, następne 7 lat spędził jako
wychowawca kleryków w Krakowie, potem przez 6 lat pełnił posługę kapłańską
na parafiach w Niemczech, obecnie jest
wychowawcą kleryków w Lublinie.
• Ks. Józef Wąchała –
chrystusowiec – przez
rok pracował w Goleniowie, a potem we
Francji: Dunkerque, Escaudain, Bruay - la - Buissiere, a obecnie w Bagnolet w Paryżu, jako proboszcz, ma tytuł
doktora teologii.
Były oczywiście kwiaty, prezenty, gratulacje i życzenia dla czcigodnych Jubila-

tów oraz śpiew całego kościoła „Życzymy,
życzymy”. Nastrój był głęboki, a zarazem
radosny, zmuszał do zadumy, że po grecku „panta rei” – wszystko płynie, wszystko przemija.
Ks. Kazimierz Pach

Śluby Wieczyste w Kamienicy

15 sierpnia 2008 r. był pięknym dniem dla Parafii Kamienickiej, nie tylko ze
względu na dopisującą pogodę, ale również dlatego, że w tutejszym kościele
parafialnym miały miejsce śluby wieczyste sióstr zakonnych.
Wśród kandydatek była także i nasza rodaczka s. Józefa Majchrzak.
Matka Prowincjalna wyraziła zgodę,
aby śluby odbyły się u nas, w tej przepięknej górskiej okolicy. Siostra Józefa
ucieszyła się bardzo tą decyzją, a równoczesnie przyjęła ją z drżeniem serca w obawie, by jak najlepiej przygotować się do tej, jakże ważnej i wielkiej
uroczystości.
I tu nie zawiedli parafianie, którzy licznie pospieszyli z pomocą zarówno duchową jak i materialną: dzieci z DSM, chór,
kapela góralska „Gorce” oraz wielu innych ludzi dobrej woli.
O godzinie 1040 z Domu Sióstr udałyśmy się w procesji do kościoła na Mszę
świętą, której przewodniczył przyby-

ły prosto z Rzymu o. jezuita prof. Adam
Wolanin; towarzyszyli mu liczni kapłani
i proboszcz.
Śluby wieczyste złożyły 4 nasze Siostry
Służebniczki: s. Józefa Majchrzak, s. Ewa
Czepiżak, s. Iwona Kocemba i s. Sylwia
Osetek.
W ceremonii ślubów uczestniczyły
współsiostry, rodzice, najbliżsi, zaproszeni goście oraz wierni z naszej parafii. Dzień ten pozostanie w naszej pamięci jako „dzień łaski od Boga i dobroci od
ludzi”.
Bóg zapłać wszystkim parafianom za
ofiarność i pomoc!
s. Barbara Nowak
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Z życia Parafii

Z ŻYCIA GRUPY APOSTOLSKIEJ „EFFATA”
Po skończonych wakacjach,
bardzo często, z pewną nutką nostalgii
wracamy do tych wspaniałych, i niezatartych wspomnień i wrażeń, które przyniósł nam czas wakacji. Myślę
i mam nadzieję, że takim niezatartym
wspomnieniem dla młodzieży z Grupy Apostolskiej pozostanie trzydniowy
„rajd” po naszych pięknych Gorcach.
Naszą wyprawę rozpoczęliśmy 23
czerwca. W godzinach rannych dotarliśmy do Rabki Zdroju, skąd czerwonym
szlakiem przez Maciejową, Obidowiec
ruszyliśmy w kierunku Turbacza. Trochę zmęczeni (tu pragnę wspomnieć, że
każdy uczestnik wyprawy miał duży plecak, zapakowany aż po brzegi + namiot),
ale szczęśliwi na szczyt dotarliśmy w godzinach popołudniowych. Tam po odświeżeniu się i wspólnej kolacji zgromadziliśmy się przy ognisku, aby trochę
śpiewem i modlitwą podziękować Panu
Bogu, za ten dzień pełny wrażeń.
Na drugi dzień, rano, po wspólnej Eucharystii i posiłku, udaliśmy się w dalszą drogę. Tym razem naszym celem był
Lubań. Czekała nas bardzo długa droga,
przez Przełęcz Knurowską. Po prawie
10 godzinach marszu stanęliśmy przed
ostrym wejściem pod Lubań. Po krótkiej
przerwie, po ok. 40 minutach intensywnego wysiłku, udało nam się dotrzeć na

szczyt Lubania, skąd zeszliśmy do bazy
namiotowej.
Zmęczenie dało się we znaki chyba wszystkim uczestnikom, bo zaraz po
rozłożeniu namiotów, zapadli w głęboki
i spokojny sen.
W trzeci, ostatni już dzień naszej wyprawy z Lubania ruszyliśmy kawałek tym
samym czerwonym szlakiem, a potem
zielonym zeszliśmy do Ochotnicy Dolnej. Tam nad rzeką Ochotnicą, mocząc
sobie zmęczone nóżki w rzece, pokrzepi-

Jubileuszowy X Złaz Turystyczny
„MOGIELICA 2008”
24 sierpnia br. na szczycie Mogielicy odbył się Jubileuszowy X Złaz Turystyczny „MOGIELICA 2008”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12.00 Mszą św.
odprawioną w intencji zgromadzonych
turystów, którą sprawowali: proboszcz
Słopnic Dolnych – ks. Jan Gniewek oraz
proboszcz Ochotnicy Dolnej - Stanisław
Wojcieszak. Oficjalnego otwarcia w imieniu organizatorów dokonał wójt Gminy
Słopnice Adam Sołtys.
Najważniejszym punktem programu
tegorocznego złazu było otwarcie i poświęcenie wieży widokowej. Symbolicznie wstęgę przecięli: Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego – Leszek
Zegzda, główni pomysłodawcy i inicjatorzy budowy obiektu wójtowie gmin:
Kamienicy - Władysław Sadowski, Dobrej - Benedykt Węgrzyn i Słopnic –
Adam Sołtys. Swój udział w przecięciu

wstęgi mieli również główny wykonawca wieży – Jan Kożuch oraz inspektor
nadzoru – Dariusz Monasterski.
Jak zwykle nie zabrakło konkursów
i rywalizacji sprawnościowych. Nagrodzono także wszystkich zwycięzców
poprzednich edycji konkursów oraz
„złazowiczów”, którzy okazali kolekcję
wszystkich plakietek.
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S. F.

liśmy swoje siły posiłkiem, a potem przez
Młynne, Działek ruszyliśmy w kierunku
Kamienicy. Pomimo pewnych przeszkód
(wysokie pokrzywy i inne chaszcze) dotarliśmy do Kleniny, skąd zeszliśmy do
rynku w Kamienicy.
I tak zakończyła się nasza trzydniowa
eskapada po Gorcach. Mam nadzieję, że
za rok znów uda nam się gdzieś pomaszerować. Może na więcej dni.
Ks. P. Kita

Wioska Internetowa
Przy Świetlicy Środowiskowej w Kamienicy jest kontynuowany projekt „Wioska
Internetowa – Kształcenie na odległość,
na terenach wiejskich”. Od pierwszego
września bieżącego roku punkt jest czynny od poniedziałku do piątku; 12.00 –
20.00, w soboty od 14.00 – 20.00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych!
(red)

Wieści ze starostwa

Samochodowe Mistrzostwa
Polski
W dniu 25 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się spotkanie w sprawie przygotowań technicznych i organizacyjnych
zawodów górskich – Samochodowych
Mistrzostw Polski – PZM na trasie Limanowa – Przełęcz pod Ostrą, zaplanowanych na rok 2010. Gospodarzem spotkania był Starosta Limanowski – Jan
Puchała.
Pomysł stworzenia na Ziemi Limanowskiej trasy samochodowych wyścigów górskich zrodził się przed kilkoma
miesiącami – powiedział Prezes AMK
Limanowa – Jerzy Budacz. Dzięki przychylności Starosty Limanowskiego oraz
władz Miasta i Gminy Limanowa trasa ze Starej Wsi na Ostrą ma szansę stać
się najbardziej profesjonalną trasą samochodowych wyścigów górskich. Andrzej
Marcinkiewicz specjalista z dziedziny
torów i tras samochodowych przedstawił wszystkim obecnym krótką analizę
techniczną planowanej trasy, reasumując,
że byłaby to najdłuższa trasa wyścigów
górskich w naszym kraju. Pan Marcinkiewicz dodał, że przygotowanie trasy do
wyścigów to równocześnie poprawa warunków bezpieczeństwa drogowego dla
użytkowników tego odcinka trasy. Starosta Limanowski Jan Puchała przedstawił
argumenty, które zadecydowały o włączeniu się powiatu do planowanych działań w zakresie przygotowania trasy wyścigu. Przede wszystkim jest to szansa
dla promocji naszego regionu, takie
przedsięwzięcie może stać się jednym
z symboli powiatu, równocześnie poprawiając bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Trasa na Przełęcz pod
Ostrą może być areną zawodów nie tylko ogólnopolskich, ale i międzynarodowych. Chcemy w ten sposób nawiązać
do świetnej tradycji wielkich wyścigów
górskich rozgrywanych w okresie międzywojennym – jak choćby Tatrzańskie Wyścigi Automobilowe czy wyścigi Berest – Krzyżówka. To były imprezy
sławne na całą Europę – podkreślił Jan
Puchała. Zaznaczył jednak, że należy zadbać o bezpieczeństwo podczas planowanego wyścigu i należycie przystosować
pobocze i zapewnić bariery ochronne.
Dodatkowym argumentem za rozgrywaniem wyścigów ze Starej Wsi na Przełęcz
pod Ostrą jest prężna działalność Auto
Moto Klubu Limanowa.
B. Ludwiczek

Wakacyjna Sesja
Radni Powiatu Limanowskiego spotkali się 6 sierpnia br. na sesji Rady Powiatu. Krótkie i sprawnie poprowadzone posiedzenie zwołane było w związku
z potrzebą dokonania niezbędnych zmian
w budżecie powiatu. Ponadto radni podjęli uchwałę o nieodpłatnym przekazaniu
centrali telefonicznej na potrzeby Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Radziszowie,
a także uchwałę intencyjną o przystąpieniu powiatu do programu „Pociąg do aktywności”. Program ten kierowany jest
do usamodzielnionych wychowanków
rodzin zastępczych, placówek wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy. Polega on na dofinansowaniu szkoleń, które mają pomóc
w podniesieniu kwalifikacji i znalezieniu
zatrudnienia.
S. Stokłosa
XX Sesja Rady Powiatu
Sierpniowa Sesja Rady Powiatu Limanowskiego minęła pod znakiem
wspólnych inwestycji samorządowych.
Radni powiatowi przyjęli m.in. uchwałę
intencyjną o przystąpieniu do realizacji
wraz z Gminą Dobra i Gminą Słopnice
inwestycji pn. „Ochrona i promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru Przełęczy Rydza Śmigłego poprzez rozbudowę infrastruktury służącej rozwojowi
turystyki.” Jej efektem ma być renowacja
szlaków turystycznych, budowa na przełęczy punktu widokowego oraz parkingów, a także wykonanie nawierzchni na
istniejącej dotąd tylko na mapach drodze
powiatowej Słopnice
– Jurków.
W porządku obrad
na prośbę Wójta Gminy Dobra znalazła się
również uchwała dotycząca przystąpienia
powiatu do projektu dotyczącego kompleksowego zagospodarowania centrum
wsi Dobra.
Radni wysłuchali również informacji dotyczącej zagospodarowania strefy
aktywności gospodarczej. Na terenie
Sowlin, obejmują-

cym blisko 14 ha poprzemysłowych, od
2005 r. do czerwca br. prowadzone były
prace rewitalizacji terenu. Po uporządkowaniu i oczyszczeniu terenu Zarząd Powiatu Limanowskiego zaproponował, aby
jego część przeznaczyć na sprzedaż. Radni przychylili się na sesji do tego pomysłu
i przyjęli uchwałę upoważniającą Zarząd
Powiatu Limanowskiego do zbycia części
działek położonych przy ul. Fabrycznej –
po byłym CPN.
S. Stokłosa
Nowa pracownia gastronomiczna
Młodzi adepci sztuki kulinarnej kształcący się w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej
mogą już korzystać z nowoczesnej pracowni gastronomicznej. Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego na czele
ze Starostą Janem Puchałą 5 września br.
dokonali odbioru inwestycji, dzięki której uczniowie Technikum Gastronomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
będą mieli możliwość zdobywać umiejętności w prawdziwie profesjonalnych
warunkach. Nowa pracownia to nie tylko
odświeżone ściany, zmieniona posadzka
i nowa wentylacja, to przede wszystkim
nowoczesne urządzenia i nowa instalacja
elektryczna. Pomieszczenie ma dziewięć
w pełni wyposażonych stanowisk oraz jeden piec konfekcyjno - parowy. Takie zaplecze daje możliwość przeprowadzania
w tej pracowni egzaminów zawodowych.
Inwestycja ta zrealizowana w przeciągu
miesiąca kosztowała powiat limanowski
115 tys. złotych.
S. Stokłosa
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Na góralską nutę…
W dniach 24 – 30 sierpnia 2008 r. zespół „Gorce” odbył jedną z najwspanialszych
podróży do niewątpliwie najpiękniejszego miasta świata jakim jest stolica Francji,
Paryż.
Zanim zespół dotarł do Paryża, odwiedził na krótko stolicę nie
tylko Belgii ale i całej Unii Europejskiej,
Brukselę. W krótkim czasie, jakim dysponował, udało się zwiedzić wszystkie ważniejsze zakamarki tego pięknego miasta.
Jednakże celem podróży naszego zespołu
regionalnego był Paryż i wizyta u ks. Józefa Wąchały naszego rodaka, który niedawno obchodził 25 rocznicę posługi kapłańskiej. Należy tu także wspomnieć,
iż ksiądz Józef już od 8 lat związany
jest z Paryżem, a dokładniej z Parafią
Bagnolet.
Bardzo ciepłe i serdeczne przyjęcie naszego zespołu miało miejsce w kościele
polskim Wniebowzięcia NMP „na Con-

cordzie”. „Gorce” powitał ks. inf. Stanisław Jeż, Rektor Polskiej Misji Katolickiej
we Francji pochodzący, jak się okazało,
z Nowego Sącza. Zespół miał także okazję uczestniczyć we Mszy św. prowadzonej przez ks. Józefa Wąchałę w kaplicy
„Cudownego Medalika” jak i odwiedzić,
a także pomodlić się w kaplicy św. Wincentego a Paulo.
Nasz zespół wzbudził duże zainteresowanie wśród ludności Paryża, jako że
nasi kamieniccy górale zaprezentowali
swoje wspaniałe umiejętności nie tylko
muzyczno – taneczne ale i głosowe, dając
kilka publicznych występów, w tym także
na placu Trokuadero pod Wieżą Eiffla.

Kolejne dni upływały pod znakiem
zwiedzania. Czasu było niewiele, a zabytków do zwiedzania mnóstwo, więc
trzeba się było jakoś zorganizować. W tej
kwestii ks. Józef okazał się nie oceniony, wszyscy członkowie zespołu dostali plany miasta i numery telefonów (tak
na wszelki wypadek). Ponadto ksiądz był
także doskonałym przewodnikiem znającym odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie były zadawane. Pod przewodnictwem
ks. Józefa zespół zwiedził między innym
pałacowe ogrody Wersalu, które wprawiły wszystkich w zachwyt; bazylikę Najświętszego Serca Jezusowego – „Sacre
Coeur”, będącą jak się okazało ostoją katolicyzmu nie tylko dla Francuzów ale
i innych narodów z
całego świata, w tym
z Polski; katedrę Notre Dame położoną na Sekwanie, na
wyspie św. Ludwika, pierwszej stolicy
Francji; Wieżę Eiffla,
będącą ostoją Francji
i jej najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem. Nie był to jednak koniec atrakcji
związanych z pobytem w Paryżu. Zespół „Gorce” odbył
fascynującą podróż
po Sekwanie połączoną z lekcją historii zabytków Paryża,
wszyscy członkowie
zespołu mieli okazję zjeść kolację na Polach Marsowych pod Wieżą Eiffla, dając
przy tym upust góralskiej fantazji, tańcząc i śpiewając. Dla niektórych wycieczkowiczów sporą nowością była komunikacja podziemna – metro. Uczestnicy
wycieczki mogli na własne oczy zobaczyć jak wygląda nowoczesne centrum
Paryża nocą z nowoczesnym Łukiem
Triumfalnym tzw. Oknem na Świat w tle.
Niewątpliwie niespodzianką zrobioną zespoł0wi przez ks. Józefa był dzień wolny. W  ostatnim dniu pobytu w Paryżu
uczestnicy wycieczki musieli wykazać się
dobrą orientacją w terenie ponieważ każdy mógł zwiedzać miasto samodzielnie,
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z mapką w ręce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, iż pomimo dużej wielkości Paryża
poruszanie się po nim nie stanowi większego problemu. Jeżeli się wie, gdzie chce
się jechać, trafi się tam na pewno.
Każdego dnia zwiedzania Paryża nasi
górale byli coraz bardziej zmęczeni ale
i coraz szczęśliwsi. Warunki pobytu jakie przygotował ks. Józef, były bardzo dobre: kuchnia, łazienka, prysznice i pełna
swoboda poczynań w granicach zdrowego rozsądku oczywiście. Zespół „Gorce”
ulokowany został w ośrodku sportowym
Alsace de Bagnolet. Wszyscy byli zachwyceni tak doskonałym rozwojem infrastruktury sportowej i kultury fizycznej Paryża.
29 sierpnia był dniem pożegnania Paryża i powrotu do domu. W powietrzu
czuć było smutek i żal z powodu wyjazdu, ale ks. Józef obiecał, że przyjedzie do
nas, do Kamienicy w najbliższym czasie na spotkanie z zespołem na Gorcu.
W drodze powrotnej nie można było nie
odwiedzić choć na krótko zaprzyjaźnionej z naszą niemieckiej gminy Wurtha
Farnroda. Na miejscu okazało się, iż niemieccy przyjaciele przygotowali ciepły
posiłek dla całego zespołu, co było pozytywnym zaskoczeniem. Krótki pobyt
„Gorców” w zaprzyjaźnionej gminie zakończyły wspólne tańce i śpiewy. Zespół
„Gorce” zmęczony ale szczęśliwy wyruszył w drogę powrotną do domu.
Pobyt w Paryżu pozostawi jego uczestnikom niezliczoną ilość wspomnień na
długi czas. W końcu nie co dzień można
odbyć tak fascynującą podróż do serca historii, miasta miłości i centrum mody jakim jest Paryż.
W tym miejscu szczególne podziękowania należą się panu Wincentemu Szerszeniowi, który był sponsorem wycieczki
i dzięki któremu wyjazd zespołu „Gorce”
do Paryża był możliwy.
H. M.
W Paryżu zespół „Gorce” wystąpił
częściowo w nowych strojach, które
pozyskano w ramach „Projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.
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Jesteś Moją Wolnością

30 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Świetlicy Środowiskowej w Zbludzy
odbyło się otwarcie wystawy Stowarzyszenia Artystów fabs,
pn. „Jesteś Moją Wolnością”.
Artyści wywodzą się z różnych środowisk i zakątków świata, zajmującymi się
różnorodnymi środkami wyrazu, od performance przez malarstwo, instalację, po
działania efemeryczne.
Stowarzyszenie Artystów fabs w ciągu 9 lat działalności zorganizowało ponad 70 wystaw i spotkań poetyckich. Wystawy odbywały się w Łodzi, Warszawie,
Poznaniu, Lwowie, Alicante w Hiszpanii
i Pune w Indiach. Siedziba fabs znajduje
się w Warszawie przy ul. Brzeskiej 7.
W otwarciu wystawy w Kamienicy
i Zbludzy wzięli udział: Kim Donaldson
(Australia), Michael Micali (USA), Anja
Kaufmann (Szwajcaria), Terezá Kabůrkowa, Jan Freiberg i Thomáš Hrůza (Czechy) oraz grupa artystów z Polski – Małgorzata Sidor i Wieńczysław Sporecki.
S. F.

Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu
Od kilku lat Zespół Regionalny „Gorce”
jest zapraszany do udziału w Festiwalu
Folkloru Górali Polskich w Żywcu, który
odbywa się w ramach Tygodnia Kultury
Beskidzkiej, imprezy prestiżowej i z długoletnią tradycją.

Jest to największe spotkanie polskich górali; zespołów, kapel, śpiewaków, instrumentalistów, twórców sztuki ludowej,
specjalistów folklorystów i kochającej
góralski folklor publiczności. Sytuuje się
też wśród imprez największych - zarówno biorąc pod uwagę zasięg, czas trwania,

ilość wykonawców czy koncertów, jak też
liczbę widzów uczestniczących w jego
prezentacjach. Należy również do grona najlepszych - w ocenie specjalistów,
obserwatorów, wykonawców, a przede
wszystkim widzów. Podkreślają oni jego
niepowtarzalną atmosferę, urok wspólnej
zabawy, barwność, wreszcie różnorodność programową.
Festiwal odbył się w dniach od 2 do 5
sierpnia 2008 roku, a nasz zespół zaprezentował się na estradzie w dniu 4 sierpnia,
w programie „Imioniny u Janów”.
Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorzy zapewnili każdemu zespołowi
możliwość omówienia programu z członkami jury na specjalnie zorganizowanych
w tym celu konsultacjach. Konsultacje
te dotyczyły całokształtu problematyki
związanej z prezentacją programu folklorystycznego, tj. obejmowały zagadnienia
muzyki, tańca, stroju, obrzędowości i reżyserii scenicznej i stanowiły formę dokształcania instruktorów. Indywidualne
rozmowy przeprowadzono z kierownikami wszystkich zespołów.
S. F.
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XXIX Dni Gorczańskie
W dniach 26 – 27 lipca 2008 r. odbyły się główne
obchody XXIX Dni Gorczańskich w Kamienicy.
W sobotę 26 lipca uroczystość rozpoczęła się Mszą św. z intencji władz
samorządowych, z prośbą o błogosławieństwo dla turystów, gości oraz mieszkańców naszej gminy, podczas której do
Związku Podhalan zaprzysiężeni zostali
Władysław Sadowski – Wójt Gminy Kamienica oraz Józef Kuziel ze Szczawy.
Po uroczystej Mszy św. mieszkańcy gminy i zaproszeni goście w korowodzie prowadzonym przez Orkiestrę Dętą
ze Szczawy udali się do Amfiteatru „Saturn”, gdzie oficjalnego otwarcia dokonał
Wójt Gminy Kamienica – Władysław Sadowski, który powitał licznie przybyłych
gości, wśród których byli m. in.: poseł –
Wiesław Janczyk, starosta powiatu limanowskiego - Jan Puchała, Przewodniczący
Rady Powiatu - Jacenty Musiał, Członek
Zarządu Powiatu - Bolesław Żaba, a także
nasi goście z zaprzyjaźnionych regionów
Wutha - Farnroda z Niemiec, Erdohorovati z Węgier, Smiżan ze Słowacji, Antwerpii z Belgii oraz gminy Komorniki
z Wielkopolski. Następnie z racji, że Dni
Gorczańskie to również okazja do wyróżnień i odznaczeń osób szczególnie zasłużonych dla naszej gminy, Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Kamienica wręczyli
nagrody i listy gratulacyjne.
W tym roku uhonorowano:
Józefa Dawca – kierownika Zakładu Produkcji Drzewnej w Kamienicy za wieloletnią działalność społeczną
i wszechstronną pomoc na rzecz Gminy
Kamienica,
Mieczysława Franczyka – starostę Zespołu Regionalnego „Gorce” i zarazem
Wiceprezesa Związku Podhalan w Kamienicy, za wkład pracy w działalność
Zespołu Regionalnego „Gorce” przez
okres 40 lat.
Wśród uhonorowanych okolicznościowym dyplomem uznania znaleźli się trzej
księża wywodzący się z Parafii Kamienica, którzy w tym roku obchodzili jubileusz 25 – lecia kapłaństwa: ks. płk dr Tadeusz Bieniek – proboszcz i kapelan Wojska
Polskiego w Dęblinie, ojciec dr Marian
Sopata – karmelita bosy, obecnie wychowawca kleryków w Lublinie i ks. dr Józef
Wąchała – chrystusowiec, proboszcz parafii Bagnolet w Paryżu. Gratulacje odebrała także Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich ze Zbludzy Krystyna

Faron za zdobycie przez koło „srebrnej
maski” , podczas tegorocznych 33 Przepatrzowin Teatrów Regionalnych Małopolski w Czarnym Dunajcu oraz Bożena
Siekierczak ze Świetlicy Środowiskowej
w Kamienicy, przygotowującą grupę kolędniczą do występów, która w tym roku
w Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych w ramach XXXVI „Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej zajęła 3 miejsce – zdobywając tym
samym srebrną spinkę góralską.
Zaszczytny tytuł Honorowego Gazdy Gminy Kamienica otrzymali: Jacenty
Musiał – Przewodniczący Rady Powiatu
Limanowskiego, ks. płk Tadeusz Bieniek
- proboszcz i kapelan Wojska Polskiego
w Dęblinie, Kazimierz Więcławek – właściciel Ośrodka Rekreacyjno Wypoczynkowego „Osada” w Kamienicy, Grzegorz
Zając – właściciel Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego „ZIBUD” w Ka-

mienicy, Wiesław Wierzycki – radny
Gminy Kamienca, Władysław Drabik –
członek Zespołu Regionalnego „Gorce”
z Kamienicy i Marek Duda z Kapeli Regionalnej „Gorce” z Kamienicy.
Po oficjalnej części w Amfiteatrze „Saturn” rozbrzmiewała muzyka i śpiew
w wykonaniu Orkiestry Dętej im. św.
Floriana ze Szczawy, Zespołu Wokalnego „Aspirynki” z partnerskiej gminy Komorniki k/ Poznania, zespołów KOCO
RACIN z Macedonii i Grupy Regionalnej
MICHALCZOWA, a podczas dyskoteki,
którą prowadził DJ Sanchez wystąpił zespół MAJESTIC - reggae - ska band.
W niedziele po programie dla dzieci NIEZWYKŁE PRZYPADKI FOCZKI AKROBATKI wystąpił Zespół Regionalny „Gorce” z Kamienicy. Występ
estradowy zespołu COVER BAND był
zapowiedzią występu gwiazdy wieczoru - KABARETU POD WYRWIGROSZEM, który przywitano i pożegnano
gromkimi brawami.
Cała impreza zakończyła się występem
zespołu WHYSKY i pokazem sztucznych ogni.
S. F.

Przegląd Dorobku Kulinarnego i Kulturalnego kgw

Orkierstry Dętęj
im. św. Floriana ze Szczawy
oraz jubileusz 10-lecia

12 lipca 2008 r. odbył się w Szczawie siódmy z kolei doroczny
Przegląd Dorobku Kulinarnego i Kulturalnego Kół Gospodyń
Wiejskich z Gminy Kamienica.
Jak co roku swój kunszt kulinarny
i dorobek kulturalny zaprezentowały Koła
Gospodyń Wiejskich ze Szczawy, Kamienicy, Zasadnego, Zalesia i Zbludzy.
Zmagania ich oceniało jury MCK „Sokół” w Nowym Sączu pod przewodnictwem Benedykta Kafla.
Za prezentacje kulinarne jury przyznało wszystkim kołom równorzędne nagrody, gdyż dania przez nie przygotowane
były bardzo oryginalne i smaczne. Natomiast w kategorii „dorobku kulturalnego”
dwa równorzędne pierwsze miejsca zajęły panie z Kamienicy i Zbludzy, a dwa
równorzędne drugie miejsca KGW z Zasadnego i Zalesia. W tej kategorii KGW
Szczawa nie brało udziału. Nagrody wrę-
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czali przedstawiciele starostwa, gminy
oraz GOK w Kamienicy.
W tym dniu również swoje święto obchodziła Orkiestra Dęta im. św. Floriana
ze Szczawy.
Była to 10 rocznica jej powstania i aby
uroczyście ją uczcić, muzycy dali koncert, a licznie zgromadzona publiczność
nagrodziła ich gromkimi brawami.
Z okazji jubileuszu wszyscy członkowie
orkiestry uhonorowani zostali okolicznościowymi dyplomami i statuetkami.
Przy tej okazji jej prezes oraz członkowie dziękują wszystkim sponsorom, którzy pomogli zorganizować jubileusz10lecia orkiestry.
Z. Ch.

dla rolników

Agropromocja 2008
Ponad 30 stopni Celsjusza, ponad 350 wystawców, około 40 tys. zwiedzających
wystawę - oto podstawowe dane statystyczne mówiące o osiemnastej edycji
Agropromocji.
Tradycyjnie już we wrześniu Małopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach -we współudziale z Zespołem
Szkół Rolniczych CKP im. W. Witosa
w Nawojowej, Starostwem Powiatowym
w Nowym Sączu i Małopolską Izba Rolniczą, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, Wojewody Małopolskiego
Jerzego Milera i Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary – zorganizował w Nawojowej Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agropromocja
2008. Była to już osiemnasta edycja wystawy. Jest to największa tego typu impreza promocyjno-handlowa w południowej
Polsce, a zarazem jedno z najważniejszych i największych przedsięwzięć realizowanych corocznie przez MODR Karniowice. Już po raz osiemnasty podjęto
się organizacji wystawy ze względu na
fakt, że pełni ona ogromną rolę w sferze
promocji i rozwoju małopolskiego rolnictwa. Z  każdym rokiem wystawa cieszy
się coraz większym zainteresowaniem,
zarówno ze strony zwiedzających jak
i wystawców. W roku bieżącym Agropromocję zwiedziło około 40 000 rolników,
mieszkańców wsi i miast, a na wystawie
swoją działalność promowało ponad 350
firm i wystawców indywidualnych z kraju i zagranicy.
Wystawa ciągle się rozrasta, stąd w tym
roku kolejny raz (mimo znacznego powiększenia terenu wystawowego) wystąpił olbrzymi problem umiejscowienia
zgłaszających się wystawców. Największą grupę wśród nich stanowili twórcy
rękodzieła i rzemiosła ludowego oraz firmy produkujące lub dystrybujące ciągniki, maszyny rolnicze do produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz sprzęt ogrodniczy.
Ponadto, podczas tegorocznej wystawy,
swoje stoiska zaprezentowało również
wiele firm z wyposażeniem budynków
inwentarskich, ze środkami do produkcji
rolniczej, paszami, dodatkami paszowymi
i preparatami weterynaryjnymi, środkami
ochrony roślin, nawozami, itp. Nie zabrakło firm szkółkarskich, grup producentów
czy spółdzielni mleczarskich. Zaprezentowały się także gospodarstwa produkujące
żywność metodami ekologicznymi oraz
gospodarstwa agroturystyczne. Na wy-

stawie swoją działalność promowały między innymi instytucje takie, jak: Banki,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Urzędy Pracy oraz Agencje: Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Rynku Rolnego, Nieruchomości Rolnych. Urzędy gmin
i starostwa promowały swój region. Ważnym elementem Agropromocji była wystawa zwierząt.
Wystawa Agropromocja zlokalizowana
jest na terenach Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowego
Zespołu Doradztwa i terenach Zespołu Szkół Rolniczych w Nawojowej. Usytuowanie wystawy ma swój niepowtarzalny klimat z uwagi na położenie. Aby
w całości zwiedzić wystawę, należało poświęcić kilka godzin, przemieszczając się
po pięciu odrębnych terenach wystawowych. Drukując szczegółową informację
z mapką wystawy oraz katalog wystawców obecnych na wystawie, (materiały
te były dostępne dla zwiedzających bezpłatnie w punktach informacyjnych), zadbaliśmy o to, aby zainteresowani Agropromocją mieli ułatwione poruszanie się
po wystawie. Niewątpliwie, warunki, jakie panowały podczas trwania imprezy,
były ciężkie. Co prawda nie przeszkadzał
deszcz, jak podczas ubiegłorocznej Agropromocji, ale ponad 30 -stopniowy upał
dał się we znaki, zarówno wystawcom jak
i zwiedzającym. Taka pogoda sprzyjała
rekordowej frekwencji. Jak co roku, a nawet w większym stopniu trudno było dotrzeć do Nawojowej z uwagi na tworzące
się kilometrowe korki na trasie dojazdu
do wystawy. Szczególnie zatłoczonym
dniem okazała się sobota, bowiem stali bywalcy Agropromocji, chcąc uniknąć
spodziewanych trudności komunikacyjnych w niedzielę, pojawili się na sobotniej wystawie.
Tegoroczna Agropromocja składała
się z wielu wystaw branżowych: wystawy zwierząt, na której prezentowano 24
krowy w czterech rasach, owce, króliki,
szynszyle i inne zwierzęta, mechanizacyjnej – największej zorganizowanej jak
do tej pory w Nawojowej, bo obejmującej
45 ciągników rożnych marek i typów oraz
ponad 100 rodzajów dużych maszyn rolniczych, nie licząc drobnego sprzętu; bu-

downictwa, obejmującej najnowsze dostępne materiały i technologie; wystawy
twórców ludowych, prezentującej olbrzymi potencjał możliwości artystycznych;
wystawy instytucji i firm obsługujących
rolnictwo, przedstawiających ofertę dla
rolników i mieszkańców wsi. Wielkim
powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stoiska rolniczych firm przetwórczych, gdzie można było degustować
i kupować wytwarzane przez te firmy
produkty. Hitem tegorocznej wystawy
byli wystawcy węgierscy, którzy sprzedali wszystko to, co z Węgier na wystawę
do Nawojowej przywieźli. Oblegane też
były stoiska ogrodnicze, na których można było nabyć wszelkiego rodzaju materiał szkółkarski oraz kwiatowy, stoiska
pszczelarzy oraz promocyjne stoiska Kół
Gospodyń Wiejskich.
W trakcie Agropromocji wystąpiło
wiele zespołów artystycznych uatrakcyjniając zwiedzającym wystawę czas.
Witold Ćwikowski – PZDR Limanowa

INFORMACJA
HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ
Powiatowy Lekarz weterynarii w Limanowej przypomina o obowiązku rejestracji siedzib stad świń w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W związku z wprowadzeniem programu
zwalczania choroby Aujeszky’ego na terenie województwa małopolskiego badaniem będą objęte tylko świnie pochodzące z zarejestrowanych siedzib stad.
Świnie pochodzące ze stad niezarejestrowanych nie mogą być przedmiotem
sprzedaży.
Obowiązek rejestracji siedzib stad wynika
z art. 9 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (dz. U. Nr 91, poz. 872 z póź. zm.).
Nie zgłoszenie siedziby stada kierownikowi biura AriMR zagrożone jest karą
grzywny, zgodnie z art. 33.1 w/w ustawy.
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Sport

MUKS „Halny” Międzynarodowy Turniej
przy Szkole Podstawowej nr 1
Tenisa Stołowego
w Kamienicy

M U KS „ H a l ny” w roku szkolnym
2008/2009 prowadzi zajęcia w szkółce piłkarskiej już od początku września.
Zajęcia odbywają się na boisku piłkarskim LKS „Gorce” dwa razy w tygodniu
we wtorek i czwartek - rocznik 1998 2000 od godz. 1500 – 1630 oraz rocznik
1996 – 1997 od godz. 1630 – 1800. Zajęcia prowadzi mgr Janusz Piotrowski.
Na w/w zajęcia zapraszamy dzieci z
Gminy Kamienica.
W lipcu czterej nasi zawodnicy: Jan
Lasyk, Piotr Więcek, Marek Głód, Kamil
Bugajski przebywali w Barcicach na obozie sportowym dla uzdolnionych piłkarsko dzieci, zorganizowanym przez OZPN
Nowy Sącz.
Oprócz piłki nożnej MUKS prowadzi
zajęcia w sekcji piłki siatkowej, jest też
zespół taneczny „Lambada prowadzony
przez mgr Danutę Kalicińską – dziewczęta z „Lambady” wielokrotnie już występowały na wielu imprezach sportowych i nie tylko.
Klub prowadzi obecnie bezpłatną naukę pływania na basenie krytym w Nowym Sączu dla dzieci ze SP nr 1 w
Kamienicy.
W ostatnich miesiącach 2008 r. MUKS
Halny proponuje dla dzieci, młodzieży
oraz dorosłych trzy imprezy sportowe:
11.10.2008 r. – Turniej Piłki Nożnej
„Orlik 2012” – dla chłopców ur. 1996 r.
27 – 28.12.2008 r. – Otwarty Sylwestrowy Turniej Tenisa stołowego dzieci,
młodzieży i dorosłych .
30.12.2008 r. – Zawody w slalomie narciarskim dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Na w/w imprezy organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy
Kamienica.
MUKS „Halny” chciałby serdecznie
podziękować panu prof. Jerzemu Hausnerowi oraz jego drużynie piłkarskiej
z Akademii Ekonomicznej z Krakowa
za wspaniały gest, to jest podarowanie
5.000 tys. złotych, którą to kwotę drużyna pana profesora wygrała na Turnieju Piłki Nożnej na Śląsku.

J. Piotrowski

W dniach 19 – 20 lipca 2008 r. w Hali Sportowej ZSS
nr 3 w Limanowej został rozegrany III Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Limanowa.

Organizatorami zawodów
byli: Burmistrz Miasta Limanowa, Urząd
Miasta Limanowa, UKS Płomień Limanowa, Gniewek Table Tennis - organizator V Międzynarodowego Obozu Tenisa
Stołowego w Nowym Targu.
W turnieju uczestniczyli poza zawodnikami z całej Polski przedstawiciele 7
państw (Irlandia, Szwecja, Łotwa, Słowacja, Ukraina, Francja, Izrael). Uczestników turnieju zaszczycił swoją obecnością Prezes PZTS Jerzy Dachowski, który
wręczył Puchar dla miasta Limanowa za
wkład w rozwój, popularyzację i promocję tenisa stołowego w regionie.
Nasz powiat godnie reprezentowali zawodnicy i zawodniczki: UKS „Płomień”
Limanowa (3 miejsce w rankingu Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w klasyfikacji ogólnej) i
KS „SZCZAWA” Szczawa (5 miejsce w
rankingu Krakowskiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego w klasyfikacji ogólnej).
Wyniki turnieju indywidualnego:
Młodziczki:
I m - Aleksandra Bonikowska, KS Elta Łódź;
IX m - Patrycja Mikołajczyk, KS „Gorczańska Krynica” Szczawa.

26 Gorczańskie Wieści lipiec sierpień wrzesień 2008

Młodzicy:
I m - Zych Szymon, KS Bronowianka Kraków;
IX m - Artur Opyd, KS „TALAR TEAM”
Szczawa.
Juniorzy:
I m - Białek Artur, LITS Anders Jedność
Żywiec;
II m - Konrad Talar, KS „TALAR TEAM”
SZCZAWA;
IX m - Krzysztof Tomera, KS „TALAR
TEAM” SZCZAWA.
Wyniki turnieju drużynowego:
Dziewczyny:
I m - KS Elta Łódź;
IX m - KS „Gorczańska Krynica” SZCZAWA (Lucyna Mikołajczyk, Patrycja Mikołajczyk, Katarzyna Talar).
Chłopcy:
I m - 7 DAYS TEAM;
V m - KS „TALAR TEAM” SZCZAWA I (Konrad Talar, Marcin Gierczyk, Artur Opyd);
IX m - KS „TALAR TEAM” SZCZAWA II
(Krzysztof Tomera, Mateusz Opyd, Roman Sopata).
P. Talar

Sport

Kronika Policyjna

PIŁKA NOŻNA Gorce

liderem

Znakomicie spisują się w rozgrywkach limanowskiej
klasy A drużyny z naszej gminy.
Po sześciu kolejkach Gorce Kamienica są liderem, natomiast Zalesianka Zalesie plasuje się na piątym miejscu, tracąc
do lidera 1 pkt. Derby Gminy Kamienica odbędą się 28 września na boisku LKS
„Gorce”. Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy. Emocji na pewno nie
zabraknie.
Intensywnie na boisku czas spędzają
także oldboye „Gorców”. Byli zawodnicy

pierwszej drużyny wzięli udział w turnieju rozegranym w ramach „Dni Gorczańskich”, zmierzyli się z zaprzyjaźnioną
drużyną ze Słowacji, rozegrali towarzyski mecz z oldboyami Zyndramu Łącko
oraz uczestniczyli w Wojewódzkim Turnieju Oldboyów, który odbył się w Tymbarku, zajmując tam 5 miejsce.

W dotychczasowych rozegranych meczach
nasze drużyny uzyskały wyniki:

Gorce Kamienica
Jaworzanka Jaworzna
Płomień Limanowa
Gorce Kamienica
Laskovia Laskowa
Zalesianka Zalesie
Zenit Kasinka Mała
Gorce Kamienica
Sokół Słopnice
Zalesianka Zalesie
Witów Mszana Górna
Gorce Kamienica

Płomień Limanowa
Zalesianka Zalesie
Zalesianka Zalesie
Turbacz Mszana Dolna
Gorce Kamienica
Błyskawica Rupniów
Zalesianka Zalesie
AKS Ujanowice
Gorce Kamienica
LKS Mordarka
Zalesianka Zalesie
Krokus Przyszowa

4:0
1:3
1:3
6:1
3:1
0:2
1:2
6:0
0:2
0:3
2:3
2:2

M. Hyrc
Tabela rozgrywek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gorce Kamienica
Błyskawica Rupniów
Laskovia Laskowa
AKS Ujanowice
Zalesianka Zalesie
Sokół Słopnice
LKS Mordarka
Turbacz Mszana Dolna
Krokus Przyszowa
Jaworzanka Jaworzna
Śnieżnica Kasinka Wielka
Zenit Kasinka Mała
Płomień Limanowa
Witów Mszana Dolna

6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
5
6

13 21-16
13 15-6
12 19-8
12 15-12
12 11-10
10 17-10
10 13-7
9 9-11
8 14-8
6 14-15
6 12-18
4 4-16
1 2-17
0 8-20

W okresie od 10 czerwca do 10 września 2008 r. na terenie służbowym Posterunku Policji w Kamienicy odnotowano 23 przestępstw, w tym m. in..:
• zatrzymano ośmiu nietrzeźwych kierowców
• odnotowano dwa wypadki drogowe
• przyjęto dwa zawiadomienia o znęcaniu się nad rodziną
• trzy kradzieże
• jedna kradzież z włamaniem
• dwa przypadki uszkodzenia mienia
• jeden przypadek pobicia
• pięć przypadków uszkodzenia ciała
• Ponadto odnotowano trzy kolizje drogowe.
• Skierowano dwa wnioski do Sądu Rejonowego w Limanowej przeciwko
nietrzeźwym opiekunom kolonii oraz
trzy wnioski za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Skierowano
również cztery wnioski do Sądu Rodzinnego w Limanowej dla Nieletnich.
• W/w okresie Policja interweniowała na
prośbę mieszkańców w 47 przypadkach.
sierż. szt. Krzysztof Pach

Wspólne zdjęcie drużyn z charytatywnego turnieju piłki nożnej im.
Benedykta Franczyka, rozegranego w ramach Dni Gorczańskich.
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Różne
Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy składa podziękowanie wszystkim,
którzy finansowo i rzeczowo wsparli XXIX Dni Gorczańskie.
Są to:
• Wójt i Rada Gminy w Kamienicy
• Starostwo Powiatowe w Limanowej
• Wincenty Szerszeń – Firma „WIGMORS” z Wrocławia
• Andrzej Stawiarski – Firma Gastronomiczna „Raj”
z Gołkowic
• Elżbieta i Jan Maciejkowicz oraz Iwona i Władysław
Gancarczyk – Stacja Auto Eko Gaz
w Mysłowicach
• Firma STRABAG Sp. z o. o. z Warszawy
• Kazimierz Więcławek – Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy „Osada” w Kamienicy
• Grzegorz Zając – Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ZIBUD” w Kamienicy
• Eugeniusz Wojak – Firma „WOLIMEX” z Limanowej
• Barbara Matlęga i Stanisław Pięta – PHU KAMINEX
SP. J. w Kamienicy
• Józef Dawiec z Kamienicy
• Józef Faron – Zakład Elektroinstalacyjny w Zasadnem
• Bank Spółdzielczy w Limanowej
• Spółdzielnia Usług Rolniczych w Kamienicy
• Ochotnicza Straż Pożarna z Kamienicy, Szczawy, Zalesia, Zasadnego i Zbludzy
• Jan Kulig – Usługi Wodno Kanalizacyjne i CO
w Kamienicy

• Nadleśnictwo Limanowa
• Firma „PARTNER”– Fabryka okien i drzwi z Limanowej
• Wacław Majchrzak - Firma „INFOnet” – Sprzedaż
i Serwis Komputerowy w Kamienicy
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Kamienicy
• Bogdan Grabiec i Wspólnicy S. J. – Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych w Kamienicy
• Koło Łowieckie „Gorce” z Kamienicy
• Alicja Pałka - Studio Kosmetyczne „ALICJA”
w Kamienicy
• Marian Kuziel – Piekarnia w Szczawie
• Kinga Cedzidło – Salon Fryzjerski „MATRIX”
w Kamienicy
• Marian Kuziel – Skład Materiałów Budowlanych
w Kamienicy
• Jadwiga Majchrzak – Sklep z Materiałami Biurowymi
w Kamienicy
• Maria Chlipała z Kamienicy
• Ignacy Gromala z Kamienicy
• Małgorzata Tokarczyk – Sklep Wielobranżowy
w Kamienicy

dyr. GOK – Mieczysław Marek

Najnowsza oferta
Ubezpieczeń i kredytów
w Kamienicy
• Dwanaście firm ubezpieczeniowych
• Szybkie kredyty
• Sprzedaż ratalna towarów i usług
• Kredyty samochodowe
• Fundusze emerytalne
• Inne na dowolny cel

Specjalna oferta najtańszych ubezpieczeń dla rolników
Biuro w Kamienicy nad delikatesami „Groszek”
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Tel. 509 163 979 lub 503 124 083
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Różne

Projekt
Przekonaj się jakie masz możliwości
Limanowskie Targi Edukacyjne
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EUROPARTNER oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej

serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Targach Edukacyjnych
zorganizowanych w ramach realizowanego Projektu pt.

„Przekonaj się jakie masz możliwości – Limanowskie Targi Edukacyjne”
Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na obszarach wiejskich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do mieszkańców
powiatu limanowskiego.
Każdy z zarejestrowanych uczestników
obecnych na targach otrzyma:
Informator z regionalną bazą
szkoleniowo – edukacyjną, poczęstunek,
gadżety reklamowe

Miejsce odbywania targów:
KAMIENICA - 11 października 2008 r. godz. 10.00 - 14.00
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamienicy, Kamienica 490, 34 - 608 Kamienica
MSZANA DOLNA - 18 października 2008 r. godz. 10.00 - 14.00
Budynek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych, ul. Starowiejska 4, 34 - 730 Mszana Dolna
LIMANOWA - 25 października 2008 r. godz. 10.00 - 14.00
Budynek II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Reymonta 3, 34 - 651 Limanowa 3

Przyjdź i zapoznaj się z aktualnymi ofertami instytucji edukacyjnych!!!
Udział w Limanowskich Targach Edukacyjnych jest bezpłatny
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Kontakt i rejestracja:
Biuro rekrutacyjne – Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Reymonta 3, 34-651 Limanowa, tel. 608 101 561
Biuro projektu, ul. Gliniana 12, 43-600 Jaworzno, tel. 694 401 178, email: europartner_krk@o2.pl
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Zatrzymane w obiektywie
SREBRNY JUBILEUSZ

Wspólnie stanęli przy ołtarzu w Kamienicy ze Mszą świętą dziękczynną,
obchodzący 25 – lecie kapłaństwa: ks. Józef Wąchała,
ks. Tadeusz Bieniek i ojciec Marian Sopata.
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Śluby Wieczyste

15 sierpnia 2008 r. w kościele parafialnym w Kamienicy miały miejsce śluby wieczyste sióstr zakonnych.
Wśród kandydatek była także i nasza rodaczka s. Józefa Majchrzak.
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Zatrzymane w obiektywie

Na góralską nutę w Paryżu

Występ „Gorców”
na placu Trokaudero

„Gorce ” w ogrodach Wersalu

Ks. dr Józef Wąchała, nasz rodak i przewodnik po Paryżu wraz
z ks. inf. Stanisławem Jeżem,
Rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji – wręczenie upominków okolicznościowych księżom rodakom

Zespół „Gorce” w kaplicy „Cudownego Medalika”

Zespół „Gorce” przed bazyliką Sacre Coeur

