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Początkowe klasy szkoły normalnej 
ukończył w rodzinnym miastecz-
ku, dalsze z kolei wraz z gimna-

zjum, w Podolińcu na Spiszu, w dawnym 
pijarskim gimnazjum, wówczas prowa-
dzonym przez władze państwowe. Po 
ukończeniu podolinieckiego gimnazjum 
podjął studia z filozofii i teologii we Lwo-
wie, w stolicy Galicji. Tam też studiował 
trzy lata, a ostatni rok teologii w Tarno-
wie. W stolicy diecezji dnia 17 sierpnia 
1837 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
biskupa Franciszka Zachariasiewicza.

Po święceniach podjął posługę wikare-
go w Niepołomicach, a od 1838 r. w kate-
drze tarnowskiej, będąc jednocześnie 
katechetą w żeńskiej szkole w Tarnowie. 
Pod koniec pobytu w tym mieście był 
seniorem kolegium wikarych i spowied-
nikiem kleryków Tarnowskiego Semina-
rium Diecezjalnego. Dnia 16 marca 1847 
r. w wyniku przeprowadzonego konkur-
su, objął probostwo w Kamienicy. Był 
gorliwym duszpasterzem, wicedzieka-
nem dekanatu łąckiego aż do 1882 roku., 
kiedy to prosił o zwolnienie z tej funkcji 
z racji podeszłego wieku.

Parafia kamienicka, nieco okrzepła 
zdawała się być idealnym miejscem pra-
cy dla wprawionego przez 10 lat kapłana. 
Niestety, w roku przybycia ks. Hudzickie-
go nad Kamienicę, cała Galicja doświad-
czyła największej w  swej historii fali 
głodu, nieurodzajów a w ich następstwie 
epidemii tyfusu. Trzylet-
ni nieurodzaj w latach 1844-
1846, do którego przyłączyła 
się jeszcze zaraza ziemniacza-
na, doprowadził do epidemii 
tyfusu, w trakcie którego tylko 
w 1847 roku zmarło w Galicji 
380 000 ludzi, gdy przecięt-
na liczba zgonów za poprzed-
nie piętnastolecie wynosiła 
153 000. Ta straszna choroba, 
grasująca w latach 1847-1848 
zebrała ogromne żniwo. Jak się 
szacuje, zmarło około 20-30% 
populacji w  każdej parafii 
galicyjskiej. Najwięcej ofiar 
zanotowano na terenie die-
cezji tarnowskiej. Umierały 

całe rodziny (dzieci, młodzież, rodzice 
i  dziadkowie). Każdego dnia urządza-
no po kilkanaście pogrzebów, a niekiedy 
zbiorowe pochówki. Jedna z kronik para-
fialnych tak opisuje tą epidemię.

Poniżej przedstawiam oryginalny 
zapis: „Strach i okropa wspomnieć jak nas Pan 
Bóg biczował. Niespotykane wylewy, nieuro-
dzajne żniwa, gnicie ziemniaków przez 3 lata 
się ponawiały. Drożyzna tak się wzmogła, że 
czasem korzec żyta do 40 złotych reńskich, owsa 
30 złotych reńskich, ziemniaków do 15 złotych 
reńskich i więcej kosztował. Głód panował nie-
znośny, który ubożsi ludzie trawą, korzonka-
mi itp. niezdrową żywnością zaspokoić była 
zmuszona. Powstała ztąd zaraza morowa pod 
imieniem tyfus, zagnieździła się po wszystkich 
miejscach. Tysiące tą chorobą złożeni, opusz-
czeni zostali od krewnych, przyjaciół, sąsiadów, 
nie mając obsługi, lekarstw, żywności. Zginęło 
wszelkie czucie ludzkości, zgasła miłość bra-
terska, rodzicielska, synowska, nawet staran-
ność o własne utrzymanie. Środki lekarskie, 
rady, ostrożność nie zachowały od zarażenia 
się. Bojaźń tak okropna panowała powszechnie, 
że oprócz Kapłana, nikt nie zajrzał do domu 
chorego. Mąż z żoną, matki z dziećmi wspólnie 
konali. A gdy szczęśliwie choroba się przesiliła, 
nie mieli czemby shorzałe ciało pokrzepić, gdyż 
z odrazy nie podawano im chleba, opału, nie-
raz ani wody. Niejeden wyzdrawiając dla zasi-
lenia dokuczliwego głodu zakradł się do cudzej 
kuchni lub spiżarni, i nagłą śmiercią przypła-
cił niewczesne obżarstwo swoje. Ludzie, nibyto 

zdrowi, czołgali się więcej niżeli chodzili, wle-
cząc schorzałe członki swoje, lękając się grobu 
niedalekiego.

Nie masz prawie żadnego domu, gdzieby 
kto nie był umarł, albo przynajmniej śmiertel-
nie zachorował. Kapłan i  lekarz pełniąc obo-
wiązki swoje, podpadli tej epidemi. Całe rodzi-
ny powymierały, domy stanęły pustkami, albo 
już za bezcen sprzedano (np. 5 złotych reńskich). 
Trupów formalnie wyrzucano, nie troszcząc się 
o ich pogrzebanie, znajdowano ciała zmarłych 
nie wiedząc zkąd pochodzą i brakowało tru-
mien, nie starczyło story dla obwinięcia trupów 
i w takich łakmanach, w jakich umarli, albo 
i nago je grzebano. Zgraje sierot, wdów i ubo-
gich, między nimi mnóstwo próżniaków, nie 
mając dachu, chleba i odzienia błąkały się po 
ulicach i gościńcach, żebrząc wśród słoty i mro-
zów, nieraz i z przeraźliwym wrzaskiem wymu-
szając chwilowego posilenia. Do tyfusu przyłą-
czyła się czerwonka”. 

Każda miejscowość, zgodnie z zarzą-
dzeniem władz, zmuszona była grzebać 
ofiary tej epidemii na krańcach admini-
stracyjnych gromad, z dala od kościoła, 
cmentarza, czy nawet gospodarstw ludz-
kich. Śladem tych działań są zachowane 
do dzisiaj, aczkolwiek mocno zaniedba-
ne, czy nawet zapomniane, tzw. cmenta-
rze choleryczne w Kamienicy, Zbludzy, 
niesłusznie zresztą tak nazywane. Ślady 
tych zbiorowych mogił są jednak dziś sła-
bo widoczne, a istniejące na nich niegdyś 
krzyże, zjadł „ząb czasu”. 

Sześć wieków parafii w Kamienicy
Przemysław Stanko

Ksiądz Józef Hudzicki, obejmując w 1847 r. parafię w Kamienicy, miał 35 
lat. Urodził się w 1812 r. w Makowie Podhalańskim, był synem Jana i Anny 
Zielmańskiej, jego brat był również kapłanem diecezji tarnowskiej.

(10)

Fot. 1. Oryginalny podpis księdza Józefa Hudzickiego proboszcza kamienickiego w księgach 
metrykalnych wsi Kamienica.
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Ksiądz Hudzicki, jak była o  tym 
w poprzedniej części mowa, zastał w para-
fii rozwijające się Bractwo Wstrzemięźli-
wości. Prawo sprzedaży alkoholu miały 
w parafii dwie karczmy, dworska i ple-
bańska, jakkolwiek ta druga od dłuższego 
czasu nie miała arendatora, a sam ksiądz 
Hudzicki nie kwapił się do prowadzenia 
jej przez zaufanych ludzi kościelnych. 

Z  tego też powodu dnia 14 lutego 
1848 r. proboszcz zawarł umowę z Kor-
nelią Marszałkowiczową, dziedziczka 
dóbr klucza kamienickiego, dotyczącą 
dzierżawy plebańskiej karczmy. Jak głosi 
treść zawartej wtedy umowy: „Jego Mosci 
ksiądz Jozef Hudzicki pleban kamienicki mając 
prawo propinacyi trunków w karczmie własnej 
w Kamienicy zwaziwszy iż trudnienie się oso-
biscie tą gałęzią gospodarstwa przy zaprowa-
dzonym Towarzystwie Wstrzemięźliwości jemu 
jako duchownemu nie byłoby właściwem, zwa-
ziwszy ze większa jest do pijanstwa ułuda przy 
dwóch propinatorach jakoteż łatwe zatargi 
i nieporozumienie, zwaziwszy na koniec, że ta 
dzierżawa jak się to niżej pokaże jest z wielkim 
dobrem dla plebanii kamienickiej połączona 
wypuszcza Wielmożnej Jego Mości Pani Kor-
nelii Marszałkowiczowej”. 

Kornelia zobowiązała się płacić corocz-
nie księdzu proboszczowi za dzierżawę 72 
korony i 48 krajcarów, a także dawać swo-
ich ludzi z końmi do prac w polu plebań-
skim przez okres 156 dni w roku. Współ-
praca kolatorki kamienickiego kościoła 

z miejscowym proboszczem układała się 
w następnych latach znakomicie.

Szkoła w  Kamienicy w  początko-
wym okresie sprawowania posługi dusz-
pasterskiej przez ks. Hudzickiego była 
jeszcze parafialna. Prowadził ją Antoni 
Milewski, który w 1865 r. popadł w kon-
f likt z  wikarym kamienickim Janem 
Bileckim. Osią sporu były przekleń-
stwa wypowiadane przez Milewskiego 
w miejscach publicznych pod adresem 
wikarego, ten zaś napiętnował porywczy 
charakter nauczyciela w domu i w szko-
le. Sprawa oparła się nawet o Konsystorz 
Tarnowski, który polecił obu zwaśnio-
nym stronom ugodę. Placówka oświato-
wa w Kamienicy dopiero po 1867 r. stała 
się szkołą państwową (publiczną). Zgod-
nie z ówczesnymi przepisami organem 
prowadzącym szkołę była Rada Szkolna 
Miejscowa, na czele której stał zazwy-
czaj proboszcz kamienicki, co było wyra-
zem wielkiego szacunku dla duchownego 
ze strony mieszkańców, jak i elementem 
poszanowania historii, nawiązując ponie-
kąd do sytuacji, że Kościół zawsze był 
odpowiedzialny za edukację najniższych 
warstw społecznych. 

Nowy (od 1848 r.) cesarz Franci-
szek Józef I  dążył do rozluźnienia 

dotychczasowego napięcia w stosunkach 
wewnętrznych w prowincjach i ich relacji 
z Wiedniem, stąd też kwestią czasu stało 
się ułożenie poprawnych relacji z Kościo-
łem. Po podpisaniu przez Austrię kon-
kordatu ze Stolicą Apostolską w 1855 r. 
stosunki Państwo-Kościół w monarchii 
habsburskiej zelżały. Anulowano wszel-
kie rozporządzenia z okresu józefińskie-
go czy z czasów cesarza Franciszka II. 
Usunięto język niemiecki z administra-
cji świeckiej i  kościelnej oraz w  litur-
gii, zniesiono ustawodawstwo czyniące 
z kapłanów urzędników stanu cywilne-
go, itp. Chłopi w Galicji uzyskali w 1848 
r. zniesienie poddaństwa i pańszczyzny, 
ale sprawa nieuregulowana pozostały 
serwituty i wszelkiego rodzaju roboci-
zny, często o średniowiecznym rodowo-
dzie. Niemniej konsystorz diecezjalny 
żądał częstego przesyłania sprawozdań 
fundacyjnych, dochodowości, uposaże-
nia kościoła i  szkoły, wykazu legatów, 
itp. Wszystko to absorbowało znacząco 
ks. Hudzickiego, nieraz do tego stopnia, 
iż pochłonięty pracą społecznikowską 
i funkcją wicedziekana dekanatu łąckie-
go, nie mógł znaleźć wystarczającej ilo-
ści czasu na bieżące sprawy remontów 
kościoła w Kamienicy.

Fot. 2. Fragment umowy z 24 lutego 1848 r., zawartej pomiędzy ks. Józefem Hudzickim, 
a Kornelią Marszałkowiczową.
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Uroczystość rozpoczął Prezes LKS Gor-
ce Kamienica – Feliks Piwowar, który 
przywitał zaproszonych gości, zawodni-
ków i działaczy klubu. 

Obchody Jubileuszu uświetnił fakt 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświę-
conej pamięci Stefana Kuliga – wielo-
letniego działacza społecznego, samo-
rządowca, który w latach 80 i 90 pełnił 
funkcję Prezesa Klubu. Na uroczystość 
przybyli m.in.: członek Zarządu PZPN – 
Stefan Majewski, laureat tegorocznego 
Championa – plebiscytu TVP i Przeglą-
du Sportowego, pełnomocnik PZPN ds. 
Uczniowskich Klubów Sportowych, czło-
nek Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego 
PZPN – Tomasz Zabielski, Członek Zarzą-
du Małopolskiego ZPN w Krakowie, 

a zarazem Prezes LPPN Limanowa – 
Stanisław Strug wraz z członkami Pre-
zydium LPPN, Prezes Honorowy KS 
Zakopane – Marek Malczewski, Wicesta-
rosta Limanowski – Franciszek Dziedzi-
na, Wójt Gminy Kamienica – Władysław 
Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy 
– Stefan Kuchnia, Radni Gminy Kamie-
nica, Prezes MUKS Halny Kamienica – 
Janusz Piotrowski oraz sponsorzy i sym-
patycy klubu. 

Na uroczystość odsłonięcia tablicy 
przybyli także: żona po zmarłym Pre-
zesie LKS Gorce Jadwiga Kulig wraz 
z synami Marcinem i Robertem oraz 
Ksiądz Proboszcz Parafii Kamienica 
– Jan Betlej, który dokonał poświęce-
nia tablicy. Była obecna także delegacja 

Zespołu Regionalnego GORCE, OSP 
Kamienica i LKS GORCE Kamienica.

W dalszej części uroczystości przed-
stawiono krótką informację o działal-
ności klubu, była także przygotowana 
wystawa nt. historii „Gorców” w Karcz-
mie Młyn, gdzie odbywało się spotkanie.

W wystąpieniach zaproszonych gości 
głos zabierali: Stefan Majewski – czło-
nek Zarządu PZPN w Warszawie, któ-
ry pogratulował zebranym członkom 
klubu jubileuszu i wręczył z tej okazji 
od Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej – Brązową Honorową Odznakę 
PZPN oraz podziękowanie i gratulacje 
z okazji Jubileuszu 60-lecia LKS Gor-
ce od władz PZPN. Kolejnym mówcą 
był Tomasz Zabielski, który wręczył 

Obchody 60-lecia LKS GORCE Kamienica
W sobotę, 29 września br., obyła się uroczysta gala finałowa obchodów 60-lecia LKs GORCE 
Kamienica. spotkanie było okazją do podsumowania działalności klubu piłkarskiego oraz uhono-
rowania zasłużonych działaczy i zawodników.
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trenerom: Januszowi Piotrowskiemu, 
Wiesławowi Tokarczykowi i Dariuszo-
wi Żakowi książki poświęcone szko-
leniu piłkarskiemu dzieci i młodzieży 
– jego współautorstwa. Życzył kole-
gom trenerom wielu sukcesów w pracy 
z młodzieżą. Przekazał także gratulacje 
i upominki dla Wójta Gminy – Włady-
sława Sadowskiego, Przewodniczącego 
Rady Gminy – Stefana Kuchni, gospo-
darza Karczmy Młyn – Józefa Zboźnia, 
Prezesa LKS Gorce – Feliksa Piwowara 
oraz Prezesa MUKS Halny Kamienica – 
Janusza Piotrowskiego.

Gratulacje i życzenia wielu sukcesów 
w działalności LKS Gorce składał także 
Wicestarosta Powiatu Limanowskiego 
– Franciszek Dziedzina, który wręczył 
pamiątkową rzeźbę i List Gratulacyj-
ny od Starosty Limanowskiego – Jana 
Puchały. 

Następnie wręczono wyróżnienia, 
odznaki i podziękowania dla władz Klu-
bu, zawodników i działaczy za zasłu-
gi dla rozwoju Piłki Nożnej od Władz 
PZPN, MSZS i LPPN w Limanowej. 
W ich imieniu głos zabrał członek Zarzą-
du MZPN i Prezes LPPN – Stanisław 
Strug.

Odznaki, medale i podziękowania 
otrzymali:
•	 Srebrną	odznakę	PZPN: Władysław 

Bulanda. 
•	 Brązową	odznakę	PZPN:	Wincenty 

Tokarczyk, Jacek Franczyk, Piotr Jasiń-
ski, Wiesław Tokarczyk, Dariusz Żak 
i Tadeusz Kuta. 

•	 MEDAL	90-lecia	MZPN:	LKS Gorce 
Kamienica, Rada Gminy Kamienica, 
Władysław Sadowski, Janusz Piotrow-
ski i Feliks Piwowar.

•	 Srebrną	 odznakę	 MZPN: Stefan 
Kuchnia, Marek Hyrc, Krzysztof Gau-
ra, Józef Zbozień, Wacław Faron, 

•	 Brązową	odznakę	MZPN:	Władysław 
Rutka, Marek Kuziel, Piotr Masiarz, 
Eugeniusz Rutka, Mieczysław Maj-
chrzak, Tadeusz Zasadni, Marek 
Wąchała, Rafał Hyrc i Piotr Bolsęga.

•	 Medal	 25-lecia	 Limanowskiego	

Podokręgu	 Piłki	 Noż-
nej: Jacek Franczyk, Stefan 
Masiarz, Jan Franczyk, Fran-
ciszek Sadowski, Stanisław 
Stręczyk, Stanisław Kuta, 
Władysław Bulanda, Włady-
sław Rutka, Marek Hudzic-
ki, Marcin Kulig, Piotr Bol-
sęga, Krzysztof Gaura, Janusz 
Pierzchała i Piotr Jasiński

•	 Listy	gratulacyjne,	podzię-
kowanie	–	od	Zarządu	LPPN	
Limanowa: Tadeusz Wierzyc-
ki, Rafał Franczyk, Szymon 
Wąchała, Marek Hyrc, Tade-
usz Kuta, Dariusz Żak, Wła-
dysław Sadowski, Janusz Piotrowski, 
Wiesław Tokarczyk i Feliks Piwowar.
W  imieniu Zarządu LKS Gorce 

Kamienica wręczono podziękowania dla 
osób wspierających działalność klubu. 
Podziękowania otrzymali m.in.: Tomasz 
Zabielski, Stefan Majewski, Jan Puchała, 
Stanisław Strug, Włodzimierz Nowak, 
Władysław Sadowski Stefan Kuchnia, 
Janusz Piotrowski, Lidia Piotrowska - 
dyrektor SP 1 Kamienica, Jan Gromala – 
dyrektor SP Zbludza, sponsorzy: Wacław 
Faron, Jan Franczyk, Piotr Masiarz, Józef 

Zbozień, Zbigniew Kwit, Władysław 
Rutka, Piotr Bolsęga, Wiesław Adam-
czyk, Stanisław Poręba, Stanisław Fal-
tyn - GOK Kamienica, Wiesław Tokar-
czyk, Jacek Franczyk, Marek Hudzicki, 
Marek Hyrc oraz Helena i Dariusz Żak. 

Medale Jubileuszowe LKS Gorce 
otrzymali: Wicestarosta Powiatu Lima-
nowskiego - Franciszek Dziedzina, 
Marek Malczewski, członkowie prezy-
dium LPPN: Stanisław Strug, Włady-
sław Szczypka, Stanisław Białoń, Józef 
Król, Stanisław Olesiak, Henryk Paz-
dur oraz Dyrektor GOK - Mieczysław 
Marek, Jadwiga Kulig - żona śp. Stefana 
Kuliga, Radni Gminy Kamienica oraz 
zawodnicy zasłużeni dla Klubu: Wie-
sław Adamczyk, Piotr Bolsęga, Wła-
dysław Bulanda, Jakub Celusta, Maciej 
Celusta, Piotr Chlipała, Wiesław Duda, 
Zbigniew Duda, Łukasz Dudzik, Rafał 

Faltyn, Piotr Faron, Damian Faron , Jaro-
sław Faron, Łukasz Faron, Jacek Fran-
czyk, Marcin Franczyk, Rafał Franczyk, 
Zbigniew Franczyk, Rafał Gabryś, Jan 
Gancarczyk, Krzysztof Gaura, Piotr 
Gorczowski, Czesław Groń, Marek 
Hudzicki, Franciszek Hudzicki, Marek 
Hyrc, Rafał Hyrc, Łukasz Jasiński, 
Piotr Jasiński, Krystian Kowalczyk, 
Artur Kulig, Marcin Kulig, Robert 
Kulig, Sławomir Kulig, Kamil Kusyk, 
Maciej Kusyk, Stanisław Kuta, Tade-
usz Kuta, Zbigniew Kwit, Arkadiusz 

Lasyk, Czesław Łabuz, Mieczysław Maj-
chrzak, Piotr Majchrzak, Jacek Maje-
rek, Ryszard Majewski, Marek Miko-
łajczyk, Jan Mrówka, Tomasz Mrówka, 
Kazimierz Opyd, Ryszard Paszkowski, 
Janusz,Pierzchała, Kazimierz Pierzcha-
ła, Janusz Piotrowski, Stanisław Poręba, 
Eugeniusz Postrożny, Bogdan Rabiański, 
Zbigniew Rajnfus, Marek Rusnarczyk, 
Władysław Rutka, Franciszek Sadowski, 
Stanisław Stręczyk, Piotr Szczepaniak, 
Mieczysław Szewczyk, Mariusz Świn-
ka, Wincenty Tokarczyk, Tadeusz Tokar-
czyk, Wiesław Tokarczyk, Marek Wącha-
ła, Grzegorz Wąchała, Paweł Wąchała, 
Paweł Wąchała, Szymon Wąchała, Tade-
usz Wierzycki, Dawid Więcek, Wojciech 
Zachara, Tadeusz Zasadni, Piotr Zasadni 
i Dariusz Żak.

F. Piwowar
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Diamentowy Jubilat
Przygoda z tradycją zaczęła się w 1952 roku, kiedy 
grupa ludzi rozmiłowanych w miejscowym folklorze, 
powołała do życia zespół przy Świetlicy Wiejskiej 
w Kamienicy.

Wśród nich byli: Rozalia Wójcik (Rajn-
fus) – wówczas kierowniczka świetli-
cy, Anastazja Jawor (Wojcieszak), Wła-
dysław Opyd, Stanisław Chmielowski, 
Stanisław Kurzeja. Początki jak zwy-
kle były bardzo trudne, ale organizato-
rom i młodzieży nie brakowało zapału 
do pracy. Wszyscy członkowie zespołu 
włączyli się w poszukiwanie u najstar-
szych mieszkańców gminy Kamienica 

Warszawa – lata 60 na Placu św. Piotra – 1999 r.

Kamienica – 2011 r.
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dawnych melodii, tańców i przyśpiewek, 
by następnie wprowadzić je do progra-
mu. Wśród najbardziej aktywnych, mło-
dych, pełnych pomysłów i  poświęceń, 
gorących głów, czasem „zwariowanych”, 
należy wymienić Stanisława Kurzeję, 
Wła dysława Opyda, Cze sława Kyrcza, 
Zbi gniewa Tokarczyka, Jó zefa Rusnar-
czyka, Czesława Kukuczkę i dziewczęta: 
Stanisławę Cepielik, Marię Opyd, Józe-
fę Cepie lik I, Józefę Ce pielik II, Anasta-
zję Jawor (Wojcie szak), Eleonorę Kucię. 
Liczni postronni, mający zrozumienie 
dla działań grupy zapaleńców, poma-
gali w pokonywaniu trudności, których 
nie brakowało. Największy problem sta-
nowiły stroje, które początkowo poży-
czane były w Ochotnicy i Czorsztynie; 
przy okazji przeoczono fakt, że były 
inne, nie z naszego regionu. Ponieważ 
wśród ludności miej scowej najła twiej 
było zdobyć stroje gó ralskie dla dziew-
cząt, po wstał w końcu pomysł, że powsta-
nie ze spół góral ski, ale znów trzeba było 
zdobywać re pertuar. Stanisław Kurze-
ja na uczył chłopców „zbójnic kiego”, ale 
to nie wystarczyło, poszukiwania trwały 
dalej. Ro zalia Kotasowa nauczyła zespół 
„krzesanego”, na Kleni nie nauczono się 
„zielo nej”. Kilku piosenek góralskich 
nauczył Jan Franczyk z kapeli „Zalesie”, 
zasłyszane one były od pasterzy pasą-
cych owce i od starszych kobiet. Wszyst-
ko opracowane i zebrane w program, two-
rzyło repertuar młodego ze społu. Wtedy 
nie miał on jesz cze na zwy „Gorce”, był 
po prostu z Ka mienicy, ale ważne, że już 
o nim słyszano i  zapra szano na różne 
imprezy. Drugi problem, z którym bory-
kała się folklorystyczna grupa, to brak 
kapeli. Na początku muzycznie wspo-
magali zespół różni grajkowie (oczywi-
ście bez zapłaty, „społecznie”). Cza sem 
do współpracy udało się pozyskać człon-
ków wspaniałej kapeli z Zalesia - Stefana 
i Franciszka Franczyków, cza sem organi-
stę Juliana Hudzickiego, Izydora Kuliga, 
Jana Farona, Jana Rusnarczyka, braci – 
Jana i Józefa Faronów oraz wielu innych. 

W  pierwszym okresie działalności 
zespół liczył 30 osób, do naj ważniej-
szych osiągnięć nale żało otrzymanie na 
wła sność proporca „Mi nisterstwa Kul-
tury i Sztuki”- który przypadał zespoło-
wi, zdobywającemu w kolejnych trzech 
latach I miejsca w eliminacjach powia-
towych. Ogromnym wyróżnieniem 
w tym czasie był udział w 1953 i 1954 
w  Dożyn kach Central nych w Szczecinie 
i Lublinie, a w 1954 r, udział w po chodzie 
1-majowym w  Kra kowie, występ 
w No wej Hu cie (jeszcze bu dują cej się), 
a na stępnie występ w Sali Kon gresowej 

w Warszawie z okazji Kon gresu Związ-
ku Zawodowego Pracowników Han dlu 
(program reżyserowała prof. Jadwiga. 
Mie rzejewska) oraz udział w „Dniach 
Mło dości” w Kruszwicy nad Jeziorem 
Go pło. Oprócz tego zespół wy stępował 
w  Limano wej, Nowym Sączu, Kry-
nicy, Krako wie z  okazji obchodów 
świąt państwo wych i  in nych uroczy-
stości. Zmieniali się członkowie, jedni 
odchodzili, inni przycho dzili, zmieniał 
i do skonalił się repertuar. Zespół nadal 
w pożyczanych strojach wystę pował na 
wszystkich uroczystościach gmin nych, 
powiatowych, wojewódzkich i  znajdo-
wał się w czołówce kolejnych przeglą dów. 
Koszty przejazdu pokry wali organizato-
rzy wy stępów. Za zdobyte nagrody pie-
niężne zaku piono kilka spódnic i spodni 
od mieszkańców gminy. 

Po 2 latach kierowania świetlicą 
i ze społem Rozalia Wójcik (Rajnfus) wró-
ciła do pracy w szkole. 

Jako nauczycielka w  Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Ka mienicy, założyła tam 
dziecięcy ze spół góral ski „Gronicki”, 
ale nadal współ pracowała z „Gorcami”, 
przygotowując im m. in. mło dych człon-
ków. Po odejściu z  pracy świetlicowej 
Ro zalii Rajnfus zespół pracował nadal, 
tym razem pod kie rownictwem Anasta-
zji Jawor (Wojcieszak). 

Powoli zespół „Gorce” przestawał się 
borykać z   problemami finan sowymi, 
gdyż w 1958 r. pa tronat nad nim obję-
ła Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska w Ka mienicy. GS za opatrzył 

zespół w  stroje, organizował wyjazdy 
w  lepszych wa runkach. Prezes Fran-
ciszek Wąchała był wielkim entuzja-
stą ze społu i   został jego kierownikiem 
organiza cyj nym, grał również w ka peli 
na „ba sach”. Oprócz niego w  składzie 
kapeli byli: Józef Duda (kierownik kape-
li), Józef Mikołajczyk, Franciszek Wącha-
ła i Włady sław Kulig .Następnie zespół 
przeszedł pod opiekę Za rządu Główne-
go Związków Zawodowych Pracowni ków 
Handlu i Spółdzielczości w War szawie, 
a szczególną opieką objęła go pani Wacła-
wa Muratów - pracownik Wydziału Kul-
tury przy Zarządzie Głównym w Warsza-
wie. Pani Wa cława, chociaż już była na 
eme ryturze, żywo in teresowała się losem 
zespołu. Dzięki niej „Gorce” otrzymały 
dotację na zakup strojów. Zespół ciągle 
wyjeżdżał i ak tywnie działał, zajmując 
czołowe miejsca na różnego rodzaju kon-
kursach i festiwalach.

W 1967 r. „Gorce” zdobyły III miej sce 
na Festiwalu Jesień Tatrzańska w Zako-
panem, za program „Tarcie lnu”, a w roku 
1969 I nagrodę na tym festiwalu za pro-
gram „Łogra bek” . Wtedy to do zespołu 
wpro wadzono starszą parę gazdów. Była 
to Zofia Majew ska - kierowniczka Szko-
ły Podstawowej w Zbludzy i Mie czysław 
Marek mieszkaniec tej miejscowości. 
Również wtedy pierwszy raz wystąpił 
Mieczy sław Franczyk, który do chwili 
obecnej tańczy i śpiewa w zespole jako 

25-lecie zespołu
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starosta i  jest laureatem licznych kon-
kursów in dywidualnych (gawędziar-
skich i  śpiewaczych ), na festiwalach 
folklorystycznych o zasięgu regionalnym 
i ogólnopolskim.

W latach 1967 – 1975 zespół co roku 
wyjeżdżał na 14 – dniowe zgru powania 
przed Dożynkami Centralnymi w War-
szawie. Na lata siedemdziesiąte przypa-
da także czynny udział we wszyst kich 
przeglądach powia to wych, wojewódzkich 
i centralnych. 

 Na przykład w roku 1973, „Gorce” dały 
18 występów m.in.: w Łodzi, Krasnymsta-
wie, Krynicy, Muszynie, Piwnicznej, 
Nowym Są czu, Głogowie, Limanowej, 
Krakowie, a w 1979 r. w Nowym Sączu, 
Żywcu, Mako wie, Suwałkach, Węgorze-
wie, Krynicy, czy na „Dniach Głogowa”.

Od roku 1974 kie rownikiem artystycz-
nym zespołu był Stefan Kulig, a kierow-
nikiem organizacyjnym nadal Franci-
szek Wąchała, kierownikiem kapeli Jó zef 
Duda. Członkowie kapeli to: Władysław 
Ścia nek, Władysław Du dzik, Marian 
Dudzik, Józef Mrówka. W  tych latach 
praca w  zespole była łatwa, bo zespół był 
pod patronatem GS w Kamienicy, a pra-
wie wszyscy młodzi pracownicy spół-
dzielni byli jego człon kami.

W  1975 r. zespół otrzymał dyplom 
Ministra Kultury oraz nagrodę pienięż-
ną za całokształt swojej działalności.

Od 1987 r. sytuacja zespołu zaczę-
ła zmieniać się na gorsze. Przyczyniła 
się do tego choroba i śmierć Franciszka 
Wąchały (1988 r.) oraz zmiany ustrojo-
we w naszym kraju. Nastą piła przerwa 
w  występach. Wyjazdy zarob kowe się 
skończyły, ponieważ nie miał się tym kto 
zająć. Ograniczono się jedynie do udziału 
w przeglądach po wiatowych. 

W  roku 1992 patronat nad zespo-
łem objął Gminny Ośrodek Kultury 
w Kamienicy. Całokształtem pracy arty-
stycznej w ze spole za jęli się Anastazja 
Wojcieszak i  Stefan Kulig. Kierowni-
kiem i prymistą kapeli został Władysław 
Ścianek. Zespół corocznie uczestniczy 
w  Festiwalu Folklorystycznym „Lima-
nowska Słaza”, zajmując w  latach 1995, 

W plenerze – 1975 r.

słaza 2012
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1996 i 1997 – I miejsce. Zespół wystę-
pował także na Festiwalu Folkloru 
Górali Polskich w Żywcu, gdzie w 1994 
i w 1995 r. grupa śpiewacza dziewcząt 
zajęła I miejsce. 

W 1998 r. kierownikiem zespołu zosta-
ła ponownie jego założycielka – Roza-
lia Rajnfus, a sprawami organizacyjny-
mi zespołu zajął się Mieczysław Marek 
– dyrektor GOK.

W roku 1999 „Gorce” zapisały na swo-
im koncie jedno z największych osiągnięć 
zdobywając „Złote Serce Żywieckie” (kapela 
i grupa śpiewacza) na Festiwalu Folklo-
ru Górali Polskich w Żywcu, natomiast 
na Międzynarodowym Festiwalu Ziem 
Górskich w Zakopanem kapela zdobyła II 
miejsce „Srebrny Zbyrcok”, a zespół otrzy-
mał specjalną nagrodę im. prof. Romana 
Reinfussa – „Żelaznego Koguta” i „Parzenicę 
Góralską” za kultywowanie tradycji. 

Niezapomnianym przeżyciem dla 
członków zespołu w  roku 1999 był 
występ podczas wizyty Ojca Święte-
go Jana Pawła II w Starym Sączu oraz 
współudział w nagraniu płyty „Życzy-
my, życzymy”. 

W 2000 r. z powodu choroby Włady-
sława Ścianka, prymistą kapeli „Gor-
ce” zostaje słynny skrzypek z Kiczni – 
Franciszek Kurzeja, a jej kierownikiem 
Marian Dudzik. 

W 2001 r. kapela i  grupa śpiewacza 
ponownie zdobyła „Złote Serce Żywieckie” 
na Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu.

W roku 2003 r. zespół wystąpił z wido-
wiskiem plenerowym pt.„Wesele Górali 
Gorczańskich” w Sądeckim Parku Etno-
graficznym, które zostało powtórzone 
w  roku 2005 w  Muzeum Narodowym 
Wsi i Rolnictwa w Szreniawie k/Pozna-
nia. We wrześniu 2003 r. podczas występu 
zespołu zachorowała nagle kierowniczka 
zespołu Pani Rozalia Rajfus, dlatego też 
od roku 2004 prowadzenie prób zespo-
łu, a z biegiem czasu kierowanie spra-
wami artystycznymi powierzono tancer-
ce zespołu Irenie Hyrc przy współpracy 
z Anastazją Wojcieszak , która do tej pory 
jest autorką większości programów arty-
stycznych zespołu. 

Ostatnie lata to coroczne występy na 
Festiwalu Folklorystycznym „Limanowska 
Słaza” i ogólnopolskim Festiwalu Górali 
Polskich w Żywcu, gdzie oprócz zespołu 
w konkursach biorą udział również soli-
ści, grupa śpiewacza i kapela zespołu, zaj-
mując zawsze czołowe miejsca, niejedno-
krotnie będąc ich laureatami. 

Należy tu wspomnieć choćby ostatnie 
sukcesy kapeli zespołu „Gorce” z Fran-
ciszkiem Kurzeją jako prymistą w roku 

1999, (po których on ze względu na pode-
szły wiek – 90 lat zakończył współpracę 
z naszym zespołem). W roku tym kape-
la zdobyła w konkursie muzyk na „Dru-
zbacce” w Podegrodziu nagrodę głów-
ną „Zlote Basy”, I miejsce na Konkursie 
Muzyk Podhalanskich w Nowym Tar-
gu i nagrodę główną „Karpackiego Grajka” 
na Międzynarodowym Festiwalu Karpat 
w Trzcinicy k/Jasła.

Do sukcesów „Gorców” w 2012 r. nale-
ży zaliczyć występ grupy śpiewaczej, 
która zajęła I  miejsce na „Druzbacce” 
w Podegrodziu, I miejsce (Złotą Spinkę 
Góralską) na Festiwalu Folkloru Polskiego 
w Bukowinie Tatrzańskiej oraz I miejsce 
grupy śpiewaczej i II miejsce dla zespołu 
na „Limanowskiej Słazie”. 

 Na przestrzeni 60 lat – oprócz swo-
ich występów na krajowych przeglądach 
i festiwalach zespół ma na swoim kon-
cie kilkanaście zagranicznych podróży. 
Od pierwszego wyjazdu do Czechosło-
wacji w 1964 r. szlak podróżniczy prze-
biegał przez wiele krajów Europy. „Gor-
ce” wyjeżdżały na tournee arty styczne 
do Węgier (1969 r., 2003 r., 2007 r.), Buł-
garii (1973 r.), Szwecji (1980 r.), Włoch 
(1999  r.), Chorwacji (2007 r.), Francji 
(2008 r.), Belgii (2007 r., 2008 r., 2010 r.) 
– zawsze wzbudzając zachwyt publicz-
ności oraz promując nasze dziedzictwo 
kulturalne.

W  ciągu 60 lat swojej działalno-
ści zespół wystąpił w  Telewizji Łódź 
(1965 r.), brał udział w programie tele-
wizyjnym o obrzędach regionu Gorców 

(w 1984 r. – w programie „Śmigus Dyn-
gus” oraz w roku 2009 – w programie 
„Wigilia”), które były wyemitowane przez 
TVP Kraków.

Piękno stroju, żywiołowość i  swo-
boda interpretacji wykonawców, przy 
dużej rozpiętości wiekowej, pozwa-
la pokazać całe piękno folkloru górali 
łącko-kamienickich.

Oprócz programów okolicznościowych 
– pojawiają się ocalone od zapomnienia 
dawne obyczaje i obrazki z życia codzien-
nego. Można tu wymienić: ,,Wesele góral-
skie’’, „Z wiuchą na imieniny do Jonów”, „Tarcie 
lnu”, „Kumotry”, „Obigrowka u Pona Młodego”, 
„Ocepiny” czy „Łogra bek”.

Dzięki 60-letniej działalności Zespo-
łu Regionalnego „Gorce”, który wiele 
razy prezentował się publiczności pol-
skiej i zagranicznej, polski folklor staje się 
obiektem fascynacji dla coraz większego 
grona osób nim zainteresowanych. Idea 
krzewienia kultury i obyczaju daje zespo-
łowi sukcesy i  satysfakcję, a dostojnej 
kulturze ludowej przynosi sławę w kraju 
i poza jego granicami.

Obecnie Zespół Regionalny „Gorce” 
nadal działa przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w  Kamienicy. Kierownikiem 
artystycznym jest Irena Hyrc, a sprawa-
mi organizacyjnymi zajmuje się Elżbie-
ta Citak, natomiast kierownikiem kapeli 
(prymistą) jest Paweł Miśkowicz.

Oficjalne obchody 60-lecia odbędą się 
1 grudnia br.

(red)

Zespół z widowiskiem plenerowym „Weselem Górali Gorczańskich” w sądeckim Parku 
Etnograficznym – 2003 r.
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Mieszkańcy gminy przy realiza-
cji przedsięwzięć często zgła-
szają swoje uwagi, spostrzeże-

nia, które wpływają na jego ostateczny 
wymiar, a  także brane są pod uwagę 
przy realizacji kolejnych przedsięwzięć 
w przyszłości. Często jednak przy nie-
których inicjatywach część mieszkań-
ców stara się zakłócić równowagę, har-
monię życia lokalnego społeczeństwa. 
I  takie właśnie odczucia 
mamy w stosunku do inicja-
torów referendum w sprawie 
podziału gminy Kamienica 
i  utworzenia gminy Szcza-
wa. Na zewnątrz wydaje się, 
że gmina w spokoju, harmo-
nii realizuje swoje przedsię-
wzięcia. Jest wiele pozytyw-
nych opinii osób z zewnątrz, 
obiektywnie oceniających 
działania samorządu gminy. 
A tu co jakiś czas pewna gru-
pa ludzi wychodzi ze swoją 
inicjatywą i zaburza dotych-
czasowy spokój. Dwa wnioski 
w  sprawie podziału gminy 
Kamienica i utworzenia gmi-
ny Szczawa zawierały błędy 
formalne, dlatego musiały 
być odrzucone. Ostatnio ini-
cjatorzy referendum złożyli 
kolejny wniosek w  sprawie 
podziału gminy Kamienica 
z tym, że ten trzeci wniosek 
burzy dotychczasową har-
monię w naszej lokalnej spo-
łeczności, harmonię obszaro-
wą. Inicjatorzy	referendum	
włączyli	w obszar	przyszłej,	
hipotetycznej	gminy	Szcza-
wa	21	działek	z miejscowości	Kamieni-
ca	i ponad	100	działek	z Zasadnego	i to	
z terenów	Gorczańskiego	Parku	Naro-
dowego, które	zawsze	stanowiły	o atrak-
cyjności	gminy	Kamienica. Ten obszar 
parku narodowego wprowadzał do życia 
lokalnej społeczności harmonię, atrak-
cyjność turystyczną. Pozbawienie tych 
terenów gminy Kamienica zdecydowa-
nie zmniejszy możliwości rozwoju gmi-
ny, zmniejszy atrakcyjność turystyczną 
i tym samym zakłóci harmonijny rozwój 
gminy Kamienica. W związku z powyż-
szym osobiście wyrażam zdecydowany 
sprzeciw tym działaniom i mam nadzie-
ję, że mieszkańcy gminy Kamienica nie 

wyrażą poparcia inicjatorom w planowa-
nym referendum w tej sprawie. 

Korzystając z miejsca na łamach naszej 
lokalnej gazetki, chciałem przekazać jesz-
cze kilka ważnych informacji. Zakończy-
liśmy budowę Szkoły Podstawowej i sali 
gimnastycznej w Zalesiu. Od 3 paździer-
nika dzieci z Zalesia uczą się w nowej 
szkole. Obecnie jesteśmy na etapie odbio-
ru technicznego sali gimnastycznej, po 

czym będziemy rozpoczynać procedu-
rę uzyskania pozwolenia na jej użytko-
wanie. W dniu 5 listopada br. odbędzie 
się oficjalna uroczystość otwarcia szko-
ły. Na tej uroczystości potwierdził obec-
ność Pan marszałek województwa, które-
mu zawdzięczamy pozyskanie znacznych 
środków finansowych z programu MRPO 
(2,85 mln zł). Podpisana została umowa 
na budowę I etapu wodociągu gminnego 
w Kamienicy i w Szczawie, który będzie 
realizowany z programu PROW 2007-
2013 oraz na modernizację oczyszczalni 
ścieków w Kamienicy (3,3 mln zł). Jesz-
cze w tym roku rozpoczynamy budowę 
parku przyrodniczego w Kamienicy przy 

Saturnie, boiska ze sztuczną nawierzch-
nią w  Szczawie. Na boisko sportowo-
-rekreacyjne przy SP2 w  Kamieni-
cy otrzymaliśmy wstępne zapewnienie 
o środkach z programu Leader/PROW/, 
jego realizacja planowana jest w przy-
szłym roku. Budowę boiska rekreacyjno 
sportowego przy SP w Zasadnem rozpo-
czynamy w tym roku, więc w roku 2013 
powstaną w gminie 4 boiska sportowo-

-rekreacyjne. Rozstrzygnięto konkurs 
na dzierżawę pomieszczeń w  nowym 
Ośrodku Zdrowia w Kamienicy. Prze-
targ wygrał lekarz Ryszard Kaim, z któ-
rym zawarto umowę najmu pomieszczeń 
od 2 stycznia 2013 r. W trakcie realizacji 
jest również remont 1 km chodnika od 
SP w Kamienicy w kierunku Kamieni-
cy Dolnej oraz budowa zatoki przy tar-
taku w Kamienicy Górnej. To najważ-
niejsze bieżące informacje dotyczące 
realizowanych inwestycji na terenie gmi-
ny Kamienica.

Władysław Sadowski – wójt gminy Kamienica

Problemy lokalne

nowa szkoła w Zalesiu
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Praca samorządowca napotyka często na szereg trudności czy zewnętrznych uwarun-
kowań, od których zależy powodzenie wielu podejmowanych przedsięwzięć. 



Dotychczasowy system nie przy-
nosił oczekiwanych efektów, 
w związku z czym wprowadzono 

reformę systemu gospodarki odpadami. 
Nowy system zakłada, że to samorząd jest 
odpowiedzialny za odbieranie i właściwe 
zagospodarowanie odpadów i  to gmina 
będzie miała całkowity wpływ na każdy 
element nowego systemu i będzie mogła 
kształtować sposób gospodarowania odpa-
dami komunalnymi na swoim terenie. 

Każda gmina dla wdrożenia nowego 
systemu gospodarki odpadami komunal-
nymi zobowiązana będzie do wprowadze-
nia następujących elementów systemu:
•	Metodę ustalenia opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.
•	 Terminy, częstotliwość i tryb uiszcza-

nia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.
•	Wzór deklaracji o  wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, który muszą składać wła-
ściciele nieruchomości oraz informa-
cji o miejscu i terminach jej składania, 
a także o terminie złożenia pierwszej 
deklaracji.

•	 Szczegółowy sposób i zakres świad-
czenia usług w  zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczo-
ną opłatę.
Zgodnie z  tymi wymogami Gmina 

Kamienica planuje wprowadzenie opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi (tzw. opłaty śmieciowej) od 1 stycznia 
2013 r. w wysokości ok. 4,50 zł na jeden 
miesiąc od jednej osoby w gospodarstwie 
domowym oraz zróżnicowane stawki dla 
przedsiębiorców w zależności od rodzaju 
i wielkości przedsiębiorstwa (podmiotu 
gospodarczego). 

Ta kwota wydaje się być dość dużym 
obciążeniem dla mieszkańców gminy jed-
nak ci, którzy będą segregować odpady, 
będą mogli liczyć na dosyć duże zniżki 
w tych opłatach. Na terenie gminy pla-
nuje się wprowadzenie 3 punktów zbiór-
ki odpadów segregowanych. Dwa na tere-
nach oczyszczalni ścieków (w Kamienicy 
i Szczawie) i trzeci punkt w Zalesiu (loka-
lizacja w trakcie ustaleń) W tych punk-
tach w określonych godzinach w tygodniu 
mieszkańcy będą mogli oddać odpady 
segregowane i dostaną potwierdzenie co 

do ilości oddanego odpadu segregowa-
nego. Można również niektóre odpady 
sprzedać w punkcie skupu złomu i innych 
materiałów w Kamienicy. Po sześciu mie-
siącach mieszkańcy gminy, dokumentując 
segregację materiałów w odpowiednich 
ilościach w Urzędzie Gminy, będą mogli 
liczyć na ulgi w opłatach śmieciowych. 

Dlatego samorząd gminy Kamieni-
ca prosi o wyrozumiałość mieszkańców 
gminy. Przez pierwsze pół roku „opłata 
śmieciowa” będzie z pewnością dużym 
obciążeniem finansowym dla wszystkich 
mieszkańców, jednak osoby, które będą 
systematycznie segregować odpady, mogą 
je odsprzedać w punkcie skupu w Kamie-
nicy lub przekazać do punktów selektyw-
nej zbiórki i uzyskają odpowiednie zniżki 
w tych opłatach. Ten nowy system ma na 
celu poprawę czystości środowiska i uzy-
skiwanie wyższych poziomów segrega-
cji i recyklingu. Teraz mieszkańcom nie 
będzie się opłacało wyrzucać odpadów 
do lasu czy nad rzekę, gdyż każdy będzie 
ponosił koszty wywozu i gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi. Opłacalna 
będzie natomiast segregacja.

Władysław Sadowski – wójt gminy Kamienica

nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
Od wielu lat Polska borykała się z problemem usuwania, utylizacji czy recyklingu 
odpadów komunalnych.

Umowę na wsparcie zadania fundusza-
mi unijnymi podpisał z Wójtem Gminy 
Kamienica - Władysławem Sadowskim, 
Marszałek Województwa Małopolskiego 
– Marek Sowa.

Dofinansowanie projektu „Budowa 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu” zostało 
przyznane w ramach Osi Priorytetowej 
6. Spójność Wewnątrzregionalna Mało-
polskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007 – 2013 (Działanie 
6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat 
B: Infrastruktura społeczna, w tym edu-
kacyjna i sportowa), współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Całkowita wartość projektu to ponad 
4,3 mln zł, w  tym wysokość dotacji 
wyniesie prawie 2,9 mln zł. (70% kosz-
tów kwalifikowanych).

Podpisy pod doku-
mentem zapewniają-
cym dofinansowanie 
złożyli 28 lipca br. Mar-
szałek Województwa 
Małopolskiego – Marek 
Sowa oraz Wójt Gminy 
Kamienica – Władysław 
Sadowski, w obecności 
Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Zalesiu - Marii Buczek oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy Kamie-
nica - Stefana Kuchni.

W  ramach projektu powstał cztero-
kondygnacyjny budynek z poddaszem 
użytkowym. Na kondygnacji przyzie-
mia ulokowano stołówkę z  zapleczem 
kuchennym i gospodarczym, pomiesz-
czenia kotłowni oraz sanitariaty i szat-
nie. Na parterze znajdują się 3 sale 

lekcyjne, pomieszczenia 
dla nauczycieli i dyrek-
cji oraz zaplecze sani-
tarne. Piętro zajmują 
4 sale lekcyjne i zaple-
cze sanitarne. Na pod-
daszu – biblioteka wraz 
z  czytelnią, 2 pracow-
nie komputerowe oraz 
sanitariaty. W  budyn-

ku sali gimnastycznej powstała sala do 
ćwiczeń o wymiarach 23,86 x 12,62 m, 
2 szatnie, sanitariaty, pokój dla nauczy-
cieli oraz magazyn sprzętu sportowego. 
Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Od 3 października br. dzieci z Zalesia 
uczą się już w nowoczesnym budynku.

S. F.

Europejskie środki na budowę szkoły w Zalesiu
Budowa szkoły wraz z salą gimnastyczną w Zalesi została dofinansowana ze środków Małopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
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Radio prezentuje Mało-
polskę jaką pewnie więk-
szość z Was zna, ale nie 
miała okazji o niej posłu-
chać na antenie. Prezen-
tujemy ginące zawody, 
zanikające tradycje, obrzędy, świat Kół 
Gospodyń Wiejskich, muzykę ludową, 
ciekawych ludzi i  ich początki ze świa-
tem Etno.

U nas posłuchacie pasjonującej roz-
mowy z kowalem z Pisarzowej, dowie-
cie się o sekretach przepisu na smaczny 
jodłownicki kołacz, posłuchacie prawdzi-
wego starosty weselnego i  jego gawęd, 
etnograf przybliży Wam różnorodność 
folkloru Małopolski, dowiecie się skąd 

gminy czerpią środki na 
kulturę, dowiecie się jakie 
zastosowanie ma filc i spo-
tkacie się z projektantem 
mody w stylu Etno. Poza 
tym na antenie relacje na 

żywo z imprez z Małopolski. 
Świat Etno to chyba jedna z bardziej 

fascynujących dziedzin otaczającej nas 
rzeczywistości. Tworzą go ludzie z pasją, 
których wytwory wyobraźni urzeka-
ją swoją prostotą i  artyzmem. Radio 
powstało, aby uchronić od zapomnie-
nia zanikające tradycje, udokumentować 
przemijający czas, ludzi którzy odchodzą, 
powstało przede wszystkim z szacunku 
dla kultury chłopskiej. 

Budowa Etno FM Małopolskiego 
Radia Kulturalnego promującego ręko-
dzieło, sztukę ludową i  dorobek Kół 
Gospodyń Wiejskich w Małopolsce jest 
możliwa dzięki wsparciu finansowemu 
Województwa Małopolskiego w ramach 
otwartego konkursu ofert w  dziedzi-
nie kultury w 2012 r. pn. „MECENAT 
MAŁOPOLSKI” oraz wsparciu Gmi-
ny Kamienica oraz dzięki współpracy 
z instytucjami i organizacjami z regionu.

Etno FM pozostaje otwarte na kolejnych 
twórców i  wyjątkowe miejsca inicjaty-
wy, zapraszamy do kontaktu i współpracy. 
Zapraszamy do słuchania: www.etnofm.pl

P. T.

Na stoisku Gorczańskiej Organizacji 
Turystycznej z Kamienicy każdy z odwie-
dzających mógł poznać smak miodu wie-
lokwiatowego z  Kamienicy, produk-
tów grupy producenckiej Owoc Łącki, 
soków Maurera oraz śliwowicy z Łącka. 
Była okazja do degustacji wyśmienitych 
małopolskich przysmaków przygotowa-
nych przez małopolskich przedsiębiorców 
i producentów żywności, w  tym m.in.: 
precli, paluszków, kiełbasy lisieckiej, 

chleba prądnickiego, jodłownickiego koła-
cza z serem, miodów wielokwiatowych, 
soków oraz śliwowicy łąckiej. 

Walory turystyczne i kulturowe Mało-
polski zostały zaprezentowane na sto-
isku promocyjnym Województwa 
Małopolskiego, tu również było moż-
na zdobyć cenne informacje na temat 
Kopalni Soli Wieliczka wpisanej na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kultu-
ralnego i  Przyrodniczego UNESCO. 

W  strefie uzdrowiskowej zaprezento-
wano ofertę małopolskich uzdrowisk, 
natomiast osoby zainteresowane stu-
diowaniem w Małopolsce miały okazję 
zasięgnąć fachowych informacji doty-
czących małopolskich uczelni wyższych 
na stoisku edukacyjnym. A wszystko to 
odbyło się przy akompaniamencie góral-
skiej muzyki i tańców.

P. T.

Etno Fm małopolskie Radio Kulturalne z Kamienicy
Etno Fm Małopolskie Radio Kulturalne to inicjatywa Gorczańskiej Organizacji Turystycznej 
z Kamienicy. 

Gmina Kamienica na stoisku 
małopolski w Pradze!
Mieszkańcy i turyści z Pragi mieli okazję 10 października br. w godzinach od 12.00 do 17.00 
w Instytucie Polskim na spotkanie z Małopolską.
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Na początek poproszę o „notkę biograficzną”.
 – Urodziłem się 29 stycznia 1957 roku w Łąc-

ku, ale do Szkoły Podstawowej uczęszcza-
łem w Kamienicy Dolnej, ponieważ ta część 
Zabrzeży, z której pochodzę, należy do para-
fii Kamienica. Po ukończeniu Szkoły Podsta-
wowej w 1972 r. za namową ówczesnego kie-
rownika szkoły, pana Jana Kurzei wybrałem 
dalszą naukę w  Technikum Elektrycznym 
w Nowym Sączu. Po zdaniu egzaminu matu-
ralnego w  1977 r. otrzymałem od dyrektora 
technikum pana Edwarda Wierzbickiego pro-
pozycję indeksu - bez egzaminów wstępnych 
na WSP w Krakowie. Zrezygnowałem i wybra-
łem drogę powołania… Pragnę też dodać, że 
spośród absolwentów Technikum Elektryczne-
go wywodzi się najwięcej kapłanów w porów-
naniu do wszystkich szkół średnich Nowego 
Sącza. Pierwszym był ojciec Kazimierz Trojan 
- znakomity matematyk, później z mojej klasy 
ks. Zbigniew Klimek i ja oraz z klasy równole-
głej trzech jezuitów i tak worek z powołaniami 
sie rozwiązał…

Jak wyglądała droga do kapłaństwa? 
 – W czasie nauki w szkole średniej pod wpły-

wem katechety ojca Piotra Czerniaka SJ zaczą-
łem myśleć o wstąpieniu do Zakonu Jezuitów. 
Brałem też udział w rekolekcjach i dniach sku-
pienia organizowanych przez Jezuitów w Kra-
kowie i  Czechowicach Dziedzicach. Kiedy 
oznajmiłem mojemu proboszczowi ks. prała-
towi Kazimierzowi Pachowi zamiar wstąpie-
nia do Seminarium Duchownego, On uradowa-
ny odpowiedział: „to pojedziesz do Tarnowa”, 
a  ja nie zdążyłem nawet powiedzieć, że chcę 
do Jezuitów i tak się to zaczęło, ale nie żałuję...

kiedy przyjął ksiądz świecenia kapłańskie?
 – Święcenia kapłańskie przyjąłem razem z nie-

żyjącym już kolegą z Kamienicy z ks. Janem 
Faronem z rąk ks. abp dr Jerzego Ablewicza 
w Tarnowie w dniu 22 maja 1983 roku.

w jakich parafiach ksiądz posługiwał?
 – W Diecezji Tarnowskiej pracowałem w para-

fiach: Żegocina i Krynica Zdrój od 1983 do 
1 czerwca 1990 roku. W tych parafiach spotka-
łem wspaniałych ludzi i bardzo dobrych pro-
boszczów – księży prałatów: Antoniego Porębę 
i Franciszka Kostrzewę. W tym czasie anga-
żowałem sie także w działalność opozycyjną 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ Huty Bochnia. Blisko 
współpracowałem z legendarnym kapelanem 
solidarności ks. Adolfem Chojnackim z Bieża-
nowa Starego k/Krakowa, którego siostra była 
nauczycielką w Łąkcie Górnej w parafii Żego-
cina, gdzie ja byłem wikarym.

Rozmowa z  
ks. płk. dr. tadeuszem bieńkiem, 
naszym rodakiem – proboszczem parafii 
wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej 
w Dęblinie
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Co spowodowało, że wybrał 
Ksiądz służbę jako kapelan Woj-
ska Polskiego?
 – Rok 1990 był czasem przemian 

społeczno-politycznych zacho-
dzących w Ojczyźnie, otwierały 
się także nowe możliwości pra-
cy duszpasterskiej w  Wojsku 
Polskim. Potrzeba było nowych 
Kapelanów WP. Administra-
tor Diecezji Tarnowskiej ks. bp 
dr Piotr Bednarczyk oddelego-
wał mnie jako pierwszego wów-
czas kapłana z diecezji do pracy 
w Ordynariacie Polowym WP.

Jak wyglądała Księdza kapelań-
ska „droga”?
 – Byłem pierwszym probosz-

czem w  nowej rzeczywisto-
ści politycznej, którego miano-
wał Biskup Polowy WP Sławoj 
Leszek Głódź. W  maju 1991 
roku objąłem Parafię Wojsko-
wą w Katowicach. Przez ponad 
22 lata pracowałem w różnych 
stronach Polski: w  Warszawie, 
Katowicach, Żarach, Lublinie 
i Dęblinie. Była to niesamowita 
przygoda i szczęście poznawa-
nia nowych ludzi oraz rozwią-
zywanie skomplikowanych pro-
blemów duszpasterskich. Pracę 
duszpasterską w  Wojsku Pol-
skim uważam za wielką łaskę od 
Boga, ponieważ spełniły się moje 
najskrytsze marzenia; zostałem 
kapłanem i oficerem WP. Pełni-
łem różne funkcje duszpasterskie, byłem: 
kapelanem pomocniczym garnizonu, 
proboszczem, dziekanem i wikariuszem 
biskupim ds. kombatantów i weteranów.

A czy mógłby Ksiądz wskazać specyficz-
ne cechy pracy duszpasterskiej w tak 
nietypowej parafii złożonej z dwóch spo-
łeczności: wojskowej i cywilnej 
 – W  strukturze Ordynariatu Polowe-

go WP istnieją parafie: wojskowe i woj-
skowo-cywilne. W Lublinie byłem pro-
boszczem parafii cywilno - wojskowej. 
Na terenie mojej parafii należącej do 
Dekanatu Lublin Centrum było wów-
czas 18 szkół, w których uczyło się ponad 
10 tysięcy dzieci i młodzieży, w tych szko-
łach pracowało wówczas 35 katechetów. 
Parafia liczyła 15 tysięcy wiernych: cywi-
lów i wojskowych, do współpracy miałem 
trzech wikariuszy z diecezji lubelskiej 
i  jednego kapelana wojskowego. Podle-
gałem dwom biskupom: ks. abp Józefowi 
Życińskiemu i ks. bp, Sławojowi Głódzio-
wi. Troszkę było pracy, ale dałem radę…

Oprócz kapłaństwa i kapelaństwa jest 
jeszcze kariera naukowa, bo jest Ksiądz 
doktorem nauk?
 – W  latach 1994-1998 studiowałem 

na Wydziale Nauk Społecznych KUL. 
21  września 1998 roku zostałem dok-
torem nauk humanistycznych z zakre-
su socjologii. Badałem postawy świato-
poglądowe Żołnierzy WP na podstawie 
wybranych kategorii Jednostek Wojsko-
wych. Promotorem mojej pracy doktor-
skiej był niezapomniany, wybitny socjo-
log religii pochodzący z naszej diecezji 
ks. prof. dr hab. Władysław Piwowarski.

Czym dla Księdza są rodzinne strony 
i czy chętnie Pułkownik do nas wraca?
 – Kocham bardzo swoje strony rodzin-

ne, góry, folklor, naszą gwarę i poboż-
ność, bo jak to ktoś powiedział: „Małopol-
ska – to region fantastyczny, połączenie 
pięknego krajobrazu z wielowiekowym 
dziedzictwem kultury. Pejzaż znaczo-
ny szczytami Tatr, Pienin i Beskidów, 
wodnymi szlakami Wisły i Dunajca, ale 

także ziemia możnowładców, 
świętych i zbójników, legioni-
stów i partyzantów, literatów 
i artystów”.

ma ksiądz swoje życiowe motto, 
jakąś myśl przewodnią?
 – Moim mottem życiowym 

są słowa z  mojego obrazka 
prymicyjnego „Aby	Bóg	 był	
wszystkim	 we	 wszystkich”	
/1 Kor.15,28/, które nieudolnie 
staram się realizować w moim 
życiu kapłańskim.

Jakie są Księdza zaintereso-
wania, hobby?
 – Pasjonuję się historią woj-

skowości i patriotyzmem Pola-
ków na przestrzeni dziejów, 
lubię dobrą książkę historycz-
ną i przyrodę.

Czy to możliwe, że dobiega 
właśnie kres posługiwania 
Księdza jako kapelana i czeka 
przejście na wojskową emery-
turę?
 – Trwająca restrukturyzacja 

w Wojsku Polskim i w duszpa-
sterstwie wojskowym skłoniły 
mnie do odejścia z ukochanej 
armii i przejścia do duszpaster-
stwa diecezjalnego.

Ja w imieniu Gok dziękuję za 
przekazany nam oficerski mun-
dur, bo jest przecież ksiądz Ho-

norowym Gazdą naszej gminy, ale moż-
na było jeszcze poczekać z rok czy dwa 
i zamiast munduru pułkownika byłby ge-
neralski?
 –  Stopień generalski… zostawmy w sfe-

rze marzeń.

Jakie ma Ksiądz plany na  najbliższą 
przyszłość?
 – Nasz Biskup Ordynariusz dr Andrzej 

Jeż pozwolił mi podjąć jeszcze pra-
cę duszpasterską za granicą. Będzie to 
chyba praca duszpasterska wśród ludu 
góralskiego, ale zamieszkałego w Szwaj-
carskich Alpach.

Bóg zapłać za rozmowę i za zaprosze-
nie mnie i naszej kapeli na pożegnanie 
do Dęblina, mam nadzieję, że z dalekiej 
Szwajcarii także Ksiądz będzie nas od-
wiedzał i uświetniał nasze uroczystości, 
my zaś dalej będziemy dumni, że mamy 
takiego rodaka.

M. Marek
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wiEŚCi ZE StaROStwa

wieści ze starostwa



Wydajniejsza i  skuteczniejsza, to po 
pierwsze, umożliwiająca rolnikom opła-
calną produkcję wysokojakościowej 
żywności, w takiej ilości by jej w Euro-
pie nie brakowało, a po drugie pobudza-
jąca obszary wiejskie do dynamicznego 
i harmonijnego rozwoju, z jednoczesnym 
poszanowaniem środowiska naturalnego 
oraz zachowaniem tożsamości przyrod-
niczej i kulturowej.

Z opublikowanego dokumentu wyni-
ka, że WPR po 2013 roku podobnie jak 
obecnie opierać się będzie na dwóch uzu-
pełniających się filarach. Pierwszy filar 
wspierał będzie dochody rolników, w for-
mie corocznych płatności bezpośrednich 
i dodatkowo poprzez zestaw instrumen-
tów interwencji rynkowej. Drugi nato-
miast skoncentrowany będzie na finan-
sowaniu zadań związanych z  ochroną 
środowiska, zmianami klimatycznymi, 
restrukturyzacją rolnictwa i wdrażaniem 
innowacji.

Równych dopłat we wszystkich krajach 
UE , na co liczyli polscy rolnicy niestety 
nie będzie. Wprawdzie z każdym rokiem 
stawki dopłat na hektar mają stopniowo 
wzrastać o kilkanaście euro, ale i tak do 
2020 r. nie zostaną wyrównane. Wyrów-
nywanie różnic w  wysokości dopłat 
bezpośrednich obejmie państwa, które 
obecnie otrzymują poniżej 90 % średniej 
unijnej stawki na hektar, która aktualnie 
wynosi 271 euro. 

Od 2014 roku w  całej UE zostanie 
wprowadzony system płatności jednolitej 
liczonej na gospodarstwo. Tym samym 
zostanie wycofany system jednolitej płat-
ności obszarowej – SAPS, który jest sto-
sowany w nowych krajach członkowskich 
w tym również w Polsce. Oznacza to, że 
od 2014 roku znikną dotychczasowe 
dopłaty JPO finansowane z unijnej kasy 
oraz dopłaty UPO finansowane z krajo-
wego budżetu. 

Kolejna zaproponowana zmiana, 
w obrębie dopłat obszarowych dotyczy 
wprowadzenia tzw. zazielenienia czyli 
nowych zobowiązań podejmowanych na 
rzecz ochrony środowiska.

Przyszła płatność bezpośrednia, 
będzie się składać z dwóch komponen-
tów: podstawowego i zielonego. Pierwszy, 
będzie stanowić płatność podstawowa, 

wspierająca dochody rolników, podobnie 
jak teraz JPO. Płatność ta będzie wynosić 
70 % dopłaty . Pozostałe 30 % dopłaty rol-
nik będzie mógł uzyskać jeśli zobowią-
że się do wprowadzenia trzech zielonych 
wariantów:

Dywersyfikacji kultur czyli stosowania 
zróżnicowanego płodozmianu, w ramach 
którego będzie obowiązek uprawy co 
najmniej trzech roślin, przy czym żad-
na z nich nie może mieć mniej niż 5 % 
i więcej niż 70 % udziału w strukturze 
upraw. Prawdopodobnie wymóg ten, nie 
będzie dotyczył małych gospodarstw 
mających mniej niż 3 ha GO oraz gospo-
darstw posiadających wyłącznie użytki 
zielone i grunty odłogowane.

Zachowania powierzchni trwałych 
użytków zielonych w gospodarstwie na 
niezmienionym poziomie. Prawdopodob-
nie tylko 5 % tych gruntów będzie można 
zamienić na inny sposób użytkowania. 

Zachowanie lub wprowadzenie infra-
struktury ekologicznej. Według propozy-
cji KE co najmniej 7 % gruntów rolnych 
uprawnionych do płatności będzie musia-
ło stanowić użytki ekologiczne, a więc 
odłogi, miedze, strefy buforowe, zadrze-
wienia i zalesienia śródpolne, elementy 
krajobrazowe itp. Nie wiadomo czy do 
tej infrastruktury, będzie można zaliczać 
użytki występujące na terenie gospodar-
stwa, które aktualnie są całkowicie wyłą-
czone z dopłat obszarowych takie jak np. 
oczka wodne większe niż 100 m2, zaro-
śla, mokradła i  inne tego typu grun-
ty. To jest ważne, bo jeśli nie, to rolnik 
będzie musiał wyłączać 7 % powierzchni 
z dotychczasowego areału uprawy na cele 
ekologiczne np. na odłogi. Wykaz użyt-
ków, które będzie można przeznaczać na 
cele ekologiczne komisja określi w odręb-
nym rozporządzeniu.

Na uprzywilejowanej pozycji jeśli cho-
dzi o dopłaty obszarowe, będą młodzi rol-
nicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia 
w momencie przejmowania gospodarstwa 
i którzy prowadzą gospodarstwo nie dłu-
żej niż 5 lat. Będą oni otrzymywać o 25 % 
wyższe dopłaty od pozostałych, ale tylko 
do pow. 25 ha. W przypadku gdy młody 
rolnik będzie miał więcej , to do pozostałej 
powierzchni otrzyma normalną dla dane-
go kraju stawkę.

Są też propozycje zmian w odniesieniu 
do małych gospodarstw. Proponuje się dla 
nich możliwość korzystania z uproszczo-
nego systemu dopłat. Ma on polegać na 
tym, że gospodarstwo, które dobrowolnie 
wybierze taki uproszczony system dopłat 
otrzyma jednorazowo od 500 do 1000 
euro rocznie, bez konieczności poddawa-
nia się kontrolom cross compliance , które 
obecnie bez wyjątku obowiązują wszyst-
kich beneficjentów dopłat 

Będzie wsparcie rolno-środowiskowo - 
klimatyczne w ramach, którego mieścić 
się będą programy rolnośrodowiskowe, 
ale należy liczyć się z ich modyfikacją. Na 
pewno będzie też wsparcie inwestycyj-
ne w ramach proponowanego działania 
„Inwestycje w środki trwałe”, przy czym 
znaczny nacisk zostanie położony na 
kwestie klimatu i innowacyjności. Z tego 
działania będą mogli korzystać mikro-
przedsiębiorcy wiejscy oraz rolnicy, podej-
mujący modernizację swoich gospodarstw 
lub różnicowanie działalności rolniczej. 
Nowe odrębne działanie inwestycyjne ma 
być uruchomione dla młodych rolników, 
w ramach którego będą oni mogli wspierać 
nie tylko rozwój gospodarstwa rolnego jak 
to jest dotychczas , ale również działalność 
pozarolniczą.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi pojawia się projekt pomocy dla małych 
gospodarstw. Przewiduje on dwie formy 
wsparcia. Pierwsza ma powodować rozwój 
gospodarstw i zwiększanie ich dochodo-
wości. Nie będzie to wsparcie socjalne dla 
gospodarstw nierentownych, lecz pomoc 
tym, które mają szanse na integrację z ryn-
kiem chociażby lokalnym.

Druga forma pomocy, co do zasady 
przypomina nieco rentę strukturalną, któ-
rej po roku 2013 projekt reformy nie prze-
widuje. Drobni rolnicy, którzy nie będą 
zainteresowani dalszym prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, będą mogli je prze-
kazać na rzecz innego rolnika, w zamian 
za co, otrzymają specjalną płatność, któ-
ra będzie wypłacana na poziomie 120 %  
kwoty zryczałtowanych dopłat obszaro-
wych dla małych gospodarstw. Płatność 
taka, wypłacana będzie od momentu prze-
kazania gospodarstwa, aż do końca 2020 r.

Pakiet reform WPR zaproponowany 
przez Komisję Europejską na lata 2014 
– 2020 otwiera debatę, która toczyć się 
będzie pomiędzy państwami członkowski-
mi, co najmniej do końca bieżącego roku. 

 Opr. Witold Ćwikowski  
na podstawie „Top Agrar Polska” 

Jaka będzie wspólna Polityka Rolna po 2013 roku

Komisja Europejska opublikowała projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 
2013 roku. Przyszła WPR ma być wydajniejsza, skuteczniejsza, bardziej spra-
wiedliwa i bardziej zielona. Ma uwzględniać oczekiwania zarówno producen-
tów jak i konsumentów żywności oraz podatników zasilających unijną kasę.
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Powoli do świadomości społecznej do-
ciera informacja, że podniesienie wieku 
emerytalnego uprawniającego do przej-
ścia na emeryturę stało się faktem, czy 
możemy przybliżyć kilka szczegółów 
tych zmian, które dotyczą zwłaszcza 
mieszkańców wsi i rolników o których 
przyszli emeryci jeszcze nie mieli się 
okazji dowiedzieć?
 – Skutki rządowych propozycji przy-

jętych większością koalicyjną w Sejmie 
pomimo sprzeciwu opozycji zaczną dzia-
łać od przyszłego roku. Stopniowo wiek 
emerytalny zostanie zrównany i  pod-
niesiony do 67 roku życia. Skutki tych 
zmian będą odczuwane z każdym kolej-
nym rokiem, aż do czasu kiedy w 2020 r. 
dla mężczyzn i 2040 r. dla kobiet nastąpi 
całkowite zrównanie wieku przejścia na 
emeryturę.

Dla rolników, którzy opłacają KRUS 
najistotniejsza zmiana polega na tym, że 
wiek uprawniający kobiety do przejścia 
na emeryturę rolniczą zostanie wydłu-
żony, aż o 12 lat! z dzisiejszych 55 do 67.

Miliony podpisów sprzeciwu obywa-
teli wobec tej zmiany i liczne manife-
stacje społeczne jak również postawa 
opozycji parlamentarnej doprowadziła 
do tego, że rząd złagodził nieco, bar-
dzo surową formułę zmian i zgodził się 
jedynie na tzw. wypłatę emerytury czę-
ściowej dla ludzi, którzy nie będą mogli 
pracować jeszcze przed osiągnięciem 
tego wieku i tak dla kobiet może ona 
być wypłacana w wysokości ½ świad-
czenia docelowego w wieku od 62 roku 
życia a dla mężczyzn w ½ świadcze-
nia od 55 roku życia. Po przekrocze-
niu wieku 67 lat. świadczenie zostanie 
podniesione do pełnej kwoty. Dla osób 
w KRUS wypłacone kwoty emerytury 
częściowej nie pomniejszą zgromadzo-
nego kapitału, stanie się tak w przypad-
ku wszystkich innych osób, które dzisiaj 
płacą ZUS.

Może podajmy przykład, jak to będzie 
wyglądało?
 – Bardzo proszę. Gdy dziś wypłacana 

emerytura rolnicza wynosi 800 zł a 62 
letnia pani Alicja zdecydowałaby się 
pójść na emeryturę częściową to przez 
5 lat będzie dostawała 400 zł miesięcznie, 
następnie KRUS po osiągnięciu wieku 67 
lat będzie jej wypłacał zwykłą emeryturę 

czyli 800 zł świad-
czenie końcowe nie 
będzie dla rolników 
zmniejszone pomi-
mo tego, iż pani Ali-
cja dostanie już 24 
tys. zł. Inaczej jed-
nak będzie dla osób 
w  ZUS nie pracu-
jących na roli będą 
one w  dużo gor-
szej sytuacji. Przez 

potrącenia spowodowane wypłatą eme-
rytury częściowej osoby w  miastach 
utracą nawet 300 – 400 zł miesięcznie 
bowiem wypłata emerytury częściowej 
automatycznie pomniejszy ich zebrany 
na emeryturę kapitał.

Warto nadmienić również, że wpro-
wadzono tzw. okres przejściowy i dzi-
siaj rolnicy, którzy mieli uprawnie-
nie przejścia na emeryturę w wieku 55 
kobiety i 60 mężczyźni bo wystarczają-
co długo byli płatnikami składki KRUS, 
a także byli gotowi przekazać gospodar-
stwo, zachowają ten przywilej jeszcze 
przez 4 lata do końca 2017 r. Dotyczy to 
według szacunków ministerstwa pracy 
ponad 1 mln rolników.

Sejm jak zwykle jesienią zajmie się przy-
gotowaniem budżetu na nowy rok 2013 
czy te prace już ruszyły.
 – Na najbliższym posiedzeniu Sejmu 

odbędzie się pierwsze czytanie tej usta-
wy. Wstępne założenia jakie przyjęło 
Ministerstwo Finansów to wzrost PKB 
o 2.2% i wzrost stopy bezrobocia do 13%. 
Wszystkie dochody kasy Państwa mają 
wynieść 299.2 mld zł, a założony deficyt 
określa kwota 35,6 mld zł. Na zasiłki dla 
bezrobotnych rząd przeznacza 3,7 mld 
zł a na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu 4,65 mld zł. Do tego budżetu 
będę zgłaszał poprawki dotyczące inwe-
stycji lokalnych.

Co Pana zdaniem zostanie jako nauczka 
po aferze Amber Gold?
 – Amber Gold to lekcja ostrożności za 

ok. 700 mln zł dla kilkudziesięciu tysię-
cy Polaków. Niedawno Limanowa mia-
ła „swoją” piramidę finansową. Do tej 
pory instytucje para bankowe działające 
skutecznie w cieniu rynku regulowane-
go objętego nadzorem Komisji Nadzoru 

Finansowego były kojarzone z pożyczka-
mi pieniędzy na bardzo wysoki procent 
i z agresywną windykacją zobowiązań 
przeterminowanych. Ostatnia afera ujaw-
niła kolejne ryzyko kontaktu z tymi pod-
miotami jakie może spotkać zwykłego 
obywatela. Powierzanie środków depo-
zytowych i zakładanie lokat w tych insty-
tucjach na wysoki procent jest wysoce 
ryzykowne. Żądamy powołania sejmowej 
komisji śledczej w tej sprawie z uwagi na 
niewyjaśnioną do końca rolę syna Pre-
miera w tej sprawie. Już w czasie debaty 
Sejmowej dowiedzieliśmy się o licznych 
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu 
firm Amber Gold oraz OLT Expes, bo 
nikt nie zauważył, że firma, która była 
reklamowana w telewizji i na wielkich 
bilbordach przez ok. 3 lata nie składa-
ła sprawozdań finansowych nie płaci-
ła podatku VAT i odpowiednie urzędy 
tego nie widziały!? Na końcu prowokacja 
dziennikarska ujawniła słabość systemu 
sądowniczego, deklarację o możliwym 
wpływie na działanie i decyzje organów 
niezawisłej władzy sądowniczej.

Pada szereg gorzkich pytań o stan Pań-
stwa.
 – Polacy mają prawo oczekiwać od 

władz publicznych wykonywania funk-
cji kontrolnych i  nadzorczych wobec 
podmiotów, które przyjmują środki od 
ludności. Wymagają tego elementarne 
zasady poczucia bezpieczeństwa oby-
wateli o  stan ich oszczędności o zasa-
dy i warunki kredytowania. Zwracałem 
uwagę z mównicy Sejmowej, że 2.5 mln 
obywateli zostało w Polsce wypchnię-
tych poza regulowany segment bankowy 
i są oddani na pastwę umów o pożycz-
ki zawieranych pokątnie na niejasnych 
warunkach bo nie mają tzw. zdolności 
kredytowej.

To lekcja smutna i nie zakończona, 
myślę że po niej Polacy tęsknią jeszcze 
bardziej do silnego Państwa w którym 
sprawiedliwość nie działa wybiórczo 
względem obywateli w którym w ogó-
le jest więcej Prawa i Sprawiedliwości.

Rozmawiała Agnieszka Setlak-Mąka
Więcej informacji na www.janczyk.pl

Zapraszam do biura Poselskiego  
przy ul. Wąskiej 2 w Limanowej. 

Z Posłem wiesławem Janczykiem 
o zmianie zasad emerytalnych dla rolników, aferze – Amber Gold 
i Budżecie na 2013 r.
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Po jej zakończeniu zaproszeni goście 
i mieszkańcy gminy w korowodzie pro-
wadzonym przez Orkiestrę Dętą im. św. 
Floriana ze Szczawy i Zespół Regional-
ny Gorce udali się do amfiteatru „Saturn”, 
gdzie oficjalnego otwarcia imprezy doko-
nał wójt gminy Kamienica – Władysław 
Sadowski. Przywitał licznie przybyłych 
gości, wśród których byli m. in.: senator 
RP – Stanisław Kogut,  marszałek woje-
wództwa małopolskiego – Marek Sowa, 
starosta powiatu limanowskiego – Jan 
Puchała, wicestarosta powiatu limanow-
skiego – Franciszek Dziedzina, sekre-
tarz powiatu – Andrzej Matlęga, prze-
wodniczący Rady Powiatu – Tomasz 
Krupiński, wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu – Wojciech Włodarczyk, czło-
nek zarządu – Mieczysław Uryga, rad-
ni powiatu – Agata Zięba, Mieczysław 
Kuziel, Paweł Talar, Jacenty Musiał, 

przedstawiciel PZPN – Tomasz Zabielski, 
pochodzący z Zasadnego proboszcz para-
fii w Paryżu ks. Józef Wąchała, samorzą-
dowcy z sąsiednich gmin, a także goście 
z  zaprzyjaźnionych regionów Wutha - 
Farnroda z Niemiec z burmistrzem Tor-
stenem Gies, Smiżan ze Słowacji ze sta-
rostą - Michalem Kotrady, Erdohorvati 
z Węgier z wójtem - Takácsem Gáborem, 
Komornik z wójtem - Janem Brodą, rad-
ni gminy Kamienica z przewodniczącym 
Stefanem Kuchnią.

Tegoroczne obchody Dni Gorczań-
skich miały szczególny wymiar. Jubile-
usz 60-lecia działalności zainaugurowa-
ły: Ludowy Klub Sportowy GORCE oraz 
odnoszący sukcesy na różnego rodzaju 
przeglądach i festiwalach Zespół Regio-
nalny GORCE. Gratulacje zespołom 
składał marszałek Marek Sowa w towa-
rzystwie starosty limanowskiego Jana 

Puchały oraz wójta gminy Kamienica 
Władysława Sadowskiego.

Po oficjalnej części w  amfiteatrze 
rozbrzmiewała muzyka, taniec i śpiew 
w  wykonaniu Zespołu Regionalnego 
GORCE i kapeli góralskiej, a podczas 
dyskoteki prowadzonej przez DJ’a SAN-
CHEZ’a wystąpił zespół GÓRALSI.

Dużą popularnością cieszyły się tak-
że prezentacje i degustacje tradycyjnych 
potraw regionalnych kuchni góralskiej, 
niemieckiej i węgierskiej.

W niedzielę przed publicznością wystą-
pili: „Ruphert & Rico” – w programie 
estradowym dla dzieci, Zespół Regio-
nalny ZASADNIOKI,   Zespół Regio-
nalny SKALNIK, Kabaret RAK, Zespół 
GetUP i Zespół CIUPAGA. Cała impre-
za zakończyła się koncertem Zespołu 
JARE ZYTKO.

S. F.

Dni Gorczańskie
W dniach 28 – 29 lipca 2012 r. odbyły się główne obchody XXXIII Dni Gorczańskich w Kamienicy. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. z intencji władz samorządowych – z prośbą o błogosła-
wieństwo dla turystów, gości oraz mieszkańców naszej gminy.
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Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy skła-
da podziękowanie wszystkim, którzy finan-
sowo i rzeczowo wsparli XXXIII Dni Gorczań-
skie. są to:

•	 Województwo Małopolskie
•	 Powiat Limanowski
•	 Wójt i Rada Gminy Kamienica 
•	 Andrzej stawiarski – Firma Gastro-

nomiczna „RAJ” z Gołkowic
•	 nadleśnictwo Limanowa
•	 Grzegorz Zając – Przedsiębiorst-

wo Budowlano – Usługowe „ZIBUD” 
w Kamienicy

•	 Wacław Majchrzak - Firma „InFOnet” 
- sprzedaż i serwis Komputerowy 
w Kamienicy

•	 Ignacy Zając – Firma Usługowa „Geodez” 
w Kamienicy

•	 spółdzielnia Usług Rolniczych 
w Kamienicy

•	 Firma sTEFAR z siedzibą w Zabrzeży 
– Transport Międzynarodowy i spedy-
cja oraz skład Materiałów Budowlanych 
i Opału

•	 Barbara Matlęga i stanisław Pięta - PHU 
KAMInEX w Kamienicy

•	 Willa TULIPAn w Kamienicy
•	 Bank spółdzielczy w Limanowej
•	 Gminna spółdzielnia „samopomoc 

Chłopska” w Kamienicy
•	 Jan Kulig – Usługi Wodno Kanalizacyjne 

i CO w Kamienicy
•	 PPHU „EURO CODE” Rozlewnia Wód 

Mineralnych w szczawie
•	 Kazimierz Więcławek – Ośrodek 

Rekreacyjno Wypoczynkowy „Osada” 
w Kamienicy

•	 Józef Zbozień – Karczma „Młyn” 
w Kamienicy

•	 Józef Faron – Zakład Elektroinstalacyjny 
w Zasadnem

•	 Ochotnicza straż Pożarna z Kamienicy, 
szczawy, Zalesia, Zasadnego i Zbludzy

•	 Anna i Wacław Mikołajczyk – Apteka Pry-
watna w Kamienicy

•	 Marian Kuziel – skład Materiałów Budow-
lanych MAR KUZ w Kamienicy

•	 Bogdan Grabiec i Wspólnicy s. J. 
w Kamienicy

•	 Ignacy Gromala – Pracownia rzeźbiarska 
w Kamienicy

•	 Jan Waz – Zakład Ogólnobudowlany 
w Koniuszowej

Dyrektor GOK – Mieczysław Marek
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Jak co roku na scenie Limanowskiego 
Domu Kultury wystąpiły: zespoły regio-
nalne, grupy obrzędowe, muzyki ludowe, 
instrumentaliości, śpiewacy soliści, gru-
py śpiewacze, gawędziarze oraz mistrzo-
wie z uczniami. Festiwal jak zawsze miał 
charakter konkursu, a  występujących 
oceniała komisja w  składzie: Aleksan-
dra Szurmiak Bogucka – etnomuzyko-
log, Michalina Wojtas – choreograf, Bene-
dykt Kafel – etnograf oraz Artur Czesak 

– dialektolog. Komisja podkreśliła duże 
znaczenie festiwalu folklorystycznego 
Limanowska Słąza dla aktywacji ruchu 
regionalnego Ziemi Limanowskiej. 
W tym roku na scenie zaprezentowało się 
648 wykonawców, a komisja oceniła 84 
punkty programu. Na festiwalu nie zabra-
kło również naszych zespołów regional-
nych, muzyków, gawędziarzy i śpiewa-
ków, którzy w poszczególnych kategoriach 
zdobyli nagrody i wysokie miejsca.

ZESPOŁY	REGIONALNE:	
Kategoria Dorosłych - II miejsce i nagrodę 
pieniężną w wysokości	1000 zł. ufundowa-
ną przez Starostwo Powiatowe w Limano-
wej – Zespół Regionalny „Gorce” z Kamie-
nicy za program pt. „Trocki” – tarcie lnu.
Kategoria Dziecięca – III miejsce wraz 
z medalem i nagrodą rzeczową (książ-
ka) Zespół Regionalny „Zasadnioki” za 
program „Na łobłorze przed chałupom”.

GRUPY	ŚPIEWACZE:	
I miejsce i nagroda w wysokości 300 zł. 
– grupa śpiewacza „Gorce” z Kamienicy. 

MISTRZ	I UCZEŃ:	
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 
400 zł – Marek Duda wraz z córką Iloną 
z Szczawy. 

GRUPY	OBRZĘDOWE:	
III miejsce wraz z  medalem KGW 
z Zasadnego za program „Ryktuwonie 
do wiosny”.

MUZYKI	LUDOWE:	
specjalne wyróżnienie za doskonałą tech-
nikę gry – Kapela „Gorce” z Kamienicy.

INSTRUMENTALIŚCI	 LUDOWI: 
II miejsce wraz z  medalem i  nagrodę 
rzeczową otrzymała Izabela Cedzidło 
z Kamienicy.

ŚPIEW	SOLOWY:	
III miejsce wraz z  medalem – Dawid 
Faron z Zalesia.

GAWĘDZIARZE:	
III miejsce wraz z medalem – Karolina 
Wierzycka z Zalesia.

Zwycięzcom gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów w krzewieniu naszej 
regionalnej kultury. Po występie zespołu 
„Gorce” w dniu 26.X. ( piątek) nastąpiła 
spontanicznie, bardzo miła chwila, kiedy 
to przedstawiciele zespołów regionalnych, 
które występowały w tym dniu tj. Lima-
nowianie, Jurkowianie i  „Spod Kicek”, 
a także Limanowski Dom Kultury zło-
żyli „Gorcom” życzenia z okazji 60 - lecia 
powstania, zaś zgromadzona na widowni 
publiczność wyraziła swoje uznanie dla 
naszego zespołu owacją na stojąco. 

E. Citak

Limanowska Słaza
W dniach 25 – 28 października br. w Limanowej odbył się już XXXVIII Festiwal Folklorystyczny 
„Limanowska słaza”.
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Zgodnie z regulaminem składał się on 
z trzech części - prezentacji kuchni regio-
nalnej, prezentacji programów artystycz-
nych oraz konkursu plastyki obrzędowej 
- wykonywanie różdżek/rózg weselnych.

Przegląd rozpoczął się od 
prezentacji kulinarnych. Na 
przygotowanych stoiskach 
można było skosztować wspa-
niałe potrawy m.in. rosół 
z koziny z ziemniakami, tra-
dycyjną grochówkę wiejską, 
kwasicę na żeberkach, sapkę 
ze skwarkami, wiejską kiełba-
sę, razowy chleb ze smalcem, 
czy też słodkie wypieki – koła-
cze, drożdżówki, ciasta z owo-
cami oraz regionalne nalewki.

Po prezentacjach kulinarnych Koła 
rozpoczęły prezentacje na scenie. Można 
było zobaczyć takie programy artystycz-
ne jak: „Ryktuwonie do wiosny” - KGW 
Zasadne, „Maglowanie” - KGW Męcina, 

„Kiszenie kapusty” - KGW Pasierbiec, 
„Ubieranie podłaźnicki”- KGW Miasto 
Mszana Dolna, „Odwiedziny noworodka” 
- KGW Podłopień oraz „Cza by łobyjś do 
doktora” - KGW Laskowa.

Komisja artystyczna po degusta-
cji i  ocenie zgłoszonych do konkursu 
potraw regionalnych, obejrzeniu progra-
mów artystycznych oraz wykonanych 
rózg weselnych przyznała następujące 

nagrody i wyróżnienia: I miejsce 
– KGW Męcina, dwa równorzęd-
ne II miejsca – KGW	Zasadne 
i  KGW Laskowa, trzy równo-
rzędne III miejsca – KGW Pasier-
biec, KGW Miasto Mszana Dolna 
i KGW Podłopień.

Ponadto komisja zakwalifiko-
wała na „Festiwal Folklorystycz-
ny Limanowska Słaza” – Koło 
Gospodyń Wiejskich z Zasadnego. 

S. F.

Powiatowy Przegląd Dorobku Kulturalnego 
i Kulinarnego KGw
9 września br. na stadionie sportowym w Pasierbcu odbył się 
„XIV Powiatowy Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego 
Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Limanowskiego”.
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Zajęcia taneczne (sala taneczna GOK w Kamienicy)
Dzieci 4 - 8 lat - taniec połączony z rytmiką i zabawami, wspa-
niałe 45 minut uśmiechu (35 zł miesięcznie),
Dzieci 9 - 12 lat - zajęcia taneczno - gimnastyczne przygotowu-
jące do cheerleaderingu w dywizji CHEER (40 zł miesięcznie),
Młodzież 13 - 16 lat - zajęcia taneczne hip hop, street dance, 
lady dance - przygotowanie do zawodów tańca nowoczesne-
go (40 zł miesięcznie),
Dorośli - nauka tańca towarzyskiego (I  - VI stopień) - 50 zł 
miesięcznie.

Zajęcia poprowadzi Mirosław Haczek – trener I klasy Cheerle-
aders i Międzynarodowy Instruktor Tańca.
Zapisy w gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy tel. 18 33 23 
082 lub 533 327 778.
Planowane rozpoczęcie zajęć listopad 2012 r. (w każdą środę 
w godzinach popołudniowych).

Szydełkowanie dla dorosłych oraz zajęcia plastycz-
ne dla dzieci – informacja w Świetlicy Środowiskowej w Zale-
siu tel. 533 327 775

Zajęcia aerobik dla pań, siłownia, możliwość sko-
rzystania z komputerów – zapisy w Świetlicy Środowisko-
wej w Kamienicy, tel. 18 33 23 192.
tenis stołowy, bilard, gry planszowe, możliwość 
skorzystania z komputerów – świetlica w Zalesiu, tel. 
533 327 772.
Zespół Regionalny „Gorce” (nabór) – mile widziani byli 
członkowie i członkinie zespołu - próby w każdy piątek o godz. 
20.00.
Zespół Regionalny „młode Gorce” (nabór) – zapra-
szamy młodzież klas V, VI sP oraz Gimnazjum, zapraszamy 
szczególnie chłopców - informacja GOK w Kamienicy tel.18 33 
23 082 lub 533 327 778.
Ognisko muzyczne – nauka gry na instrumentach 
(akordeon, flet, fortepian, gitara saksofon, klarnet, skrzypce, 
trąbka), od poniedziałku – piątku, wg harmonogramu znajdu-
jącego się w GOK w Kamienicy. 
Projekt „Wspomóżmy talenty” – uczestnikami są dzieci ogni-
ska muzycznego. 
Kurs samoobrony, tenis stołowy – informacja w Świetli-
cy Środowiskowej w Zbludzy, tel. 533327771.

W ognisku prowadzony jest czteroletni cykl nauczania (zaję-
cia praktyczne i teoretyczne 2 x 45 min/tyg.), a każdy rok koń-

czy się egzaminem z instrumentu 
głównego.
Naukę gry na instrumentach: 
skrzypce, fortepian keyboard, akor-
deon, gitara (klasyczna, elektryczna, 
basowa), klarnet, saksofon, trąbka, 
kontrabas prowadzić będzie wykwa-
lifikowana kadra pedagogów.

S. F.

sukcesem zakończył się występ Grupy Śpiewaczej 
GORCE z Kamienicy, podczas 46. sabałowych Bajań 
w ramach Festiwalu Folkloru Polskiego, który odbył się 
w dniach 7 – 12 sierpnia 2012 r. w Bukowinie Tatrzańskiej. 
nasza grupa wyśpiewała  I miejsce i przywiozła złotą 
spinkę góralską, z tego prestiżowego festiwalu.

Sabałowe Bajania z roku na rok cieszą się coraz większą popu-
larnością, biorą w nim udział artyści z różnych stron Polski. 
W tym roku w tatrzańskim festiwalu udział wzięło blisko	900	
ludowych	artystów.

Tradycja i folklor góralski są jednym z największych skarbów 
kultury polskiej, czymś, co wyróżnia nas na tle innych narodów.

S. F.

27 września br. 67 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny 
w Ognisku Muzycznym, działającym przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kamienicy.

Złota spinka góralska

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowanych do udziału w różnego rodzaju zajęciach organizowanych dla  

dzieci, młodzieży oraz dorosłych w naszych placówkach.

Ognisko muzyczne
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Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego w Gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Kamienicy przyjęły postać projektu. Poszczególne oddziały 
(klasy I i II) przygotowały prezentacje, które obejmowały plakaty, wystąpienia 
ustne, pokaz slajdów na temat życia, posługi kapłańskiej, pontyfikatu Jana Pawła 
II i historii Dnia Papieskiego. Trzecioklasiści zajęli się interpretacją Papieskiego 
Dekalogu Młodych, a szkolne Caritas kwestowało na rzecz najuboższych. Narrację 
wiążącą prowadzili – Ania Syjud i Artur Majchrzak, a gimnazjalny zespół instru-
mentalno-wokalny zaśpiewał „Barkę”.

(fal)

DZiEŃ PaPiESKi

Sportowa atmosfera

Grupa kamienickich gimnazjalistów 
dołączyła do młodych kibiców, zasia-
dając 20 października na krakowskim 
stadionie podczas meczu Wisły z Jagiel-
lonią Białystok. Celem głównym organi-
zatora akcji sektora szkolnego E11 była 
nauka kulturalnego dopingu i wiślackich 
pieśni.

opr. (fal)

w innym świetle

Jak co roku, nasi uczniowie i tym razem 
pamiętali o Dniu Nauczyciela. Z tej 
okazji wystąpili przed Gronem Pedago-
gicznym i innymi pracownikami szkoły 
z mini – spektaklem, ukazującym  gim-
nazjalną codzienność w nieco innym 
świetle; okrasili ją dużą dawką humoru, 
co przyjęte zostało z niewymuszonym 
aplauzem.

Z ŻYCIA GIMNAZJUM W KAMIENICY
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O GODZINIE 1600 PARTYZANCKIE ŚWIęTO 
zainaugurowano II Międzynarodowym 
Biegiem Górskim „Szlakami 1 Pułku 
Strzelców Podhalańskich Armii Krajo-
wej”, który odbył się na cześć żołnierzy 
walczących o niepodległość Ojczyzny.	
Wzięło w  nim udział 90 uczestników 
z czołówką polskich biegaczy górskich. 
Oni też jako pierwsi pokonali 10 kilome-
trową, bardzo urozmaiconą. Następnie 
odprawiona została Msza św. w intencji 

Ojczyzny, a po niej odbył się Festiwal 
Pieśni Partyzanckiej i  spotkanie przy 
ognisku.

Niedzielne uroczystości rozpoczęto Ape-
lem Poległych i Mszą św., po której można 
było złożyć wizytę w Muzeum 1 PSP AK. 

Szczególną atrakcją oprócz zwiedza-
nia budynku muzeum, była ekspozycja 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Histo-
rycznych – 1 Pułk Strzelców Podha-
lańskich AK. Można było zapoznać się 

z historią zrzutów alianckich na terenie 
Beskidu Wyspowego. Obejrzeć repliki 
broni, m. in.: Stena Mk II, StG 44,Mau-
ser 98k, Mp40, pistoletu Luger P08 Para-
bellum, Walther P38 lub rkm DP-28 
Diegtiariowa.

Uroczystość uświetniła Kompania 
i Orkiestra Reprezentacyjna Karpackiego 
Oddziału Straży Granicznej w Nowym 
Sączu.

S. F.

Partyzanckie święto

W dniach 18 – 19 sierpnia br. w szczawie odbył się doroczny Odpust Partyzancki. Uroczystość 
o charakterze religijno-patriotycznym, poświęconą 1 PsP AK rozpoczęto w sobotę.
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Tradycyjnie już, wzorem lat poprzed-
nich, 2 września br. w Zalesiu odbyły się 
Dożynki Gminy Kamienica. Uroczysto-
ści rozpoczęła Msza święta dziękczyn-
na, którą sprawowali ks. dr Marek Kluz 
– wykładowca teologii moralnej ogólnej 
i szczegółowej na Wydziale Teologicz-
nym (Sekcji w Tarnowie) Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 
ks. Ryszard Kochanowicz - proboszcz 
Parafii Zalesie, ks. Jan Betlej - proboszcz 
Parafii Kamienica i ks. prałat Kazimierz 
Pach - rezydent z Parafii Kamienica.

Podczas liturgii Słowa Bożego, ks. dr 
Marek Kluz wygłosił homilię, w której 
poruszył szereg wątków osnutych wokół 
kwestii chleba – Chleb to symbol dostat-
ku i pomyślności. Wszystkie nasze życiowe 
zmagania i troski koncentrują się właśnie 
na tym, żeby „chleb leżał na stole”, żeby 
go nikomu nie brakowało… – Chleb, któ-
ry powstał z wielu ziaren oznacza również 
jedność. Chleb, będąc symbolem jedności, 
jest również znakiem społecznego zaan-
gażowania na rzecz drugiego człowieka 
– podkreślił kaznodzieja.

Po zakończeniu Mszy św. barw-
ny dożynkowy korowód przy akompa-
niamencie Orkiestry Dętej Brass Band 
z Grobli przemaszerował na plac przy 

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, 
gdzie odbyła się dalsza część rolnicze-
go święta. 

Wójt Gminy wygłosił słowa uzna-
nia dla ciężkiej pracy na roli i przywi-
tał   zgromadzonych gości, m.in.: posła 
na sejm RP – Wiesława Janczyka, sena-
tora RP – Stanisława Koguta, starostę 
powiatu limanowskiego – Jana Puchałę, 
radnego sejmiku województwa małopol-
skiego – Grzegorza Biedronia oraz rad-
nych powiatu limanowskiego i  gminy 
Kamienica.

Następnie odbył się tradycyjny 
obrzęd dożynkowy, podczas którego na 
ręce gospodarza, wójta – dr Władysła-
wa Sadowskiego starostowie dożynek 

– Bogumiła Duda i  Wojciech Kurze-
ja złożyli tradycyjny bochen chleba 
wypieczony z tegorocznej mąki, którym 
zostali obdarowani uczestnicy dożynek. 
Wieniec dożynkowy zaprezentowali 
przedstawiciele sołectwa Zalesie – osie-
dla: Kominy, Staronie, Franki i Wier-
chy, a poszczególne sołectwa z naszej 
gminy wręczyły gospodarzowi doży-
nek bochen chleba „z owocami z naszej 
gminnej ziemi”.

Oprawę artystyczną zapewnił występ 
Chóru Canticum Iubilaeum z Limano-
wej, Orkiestry Dętej Grobla (Brass Band), 
grupy tanecznej dziewcząt (Marioli Kli-
mek, Pauliny Marcisz i Eweliny Wierzyc-
kiej) i grupy gitarzystek (Sylwii Sopaty, 
Doroty Dudy, Patrycji Marcisz, Anety 
Wierzyckiej, Kingi Gaura i Patrycji Gau-
ra) z Zalesia oraz Zespołu Regionalnego 
„Gorce” z Kamienicy.

Równolegle dużym zainteresowa-
niem cieszyła się degustacja potraw 
regionalnych, przygotowana przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z  terenu Gminy 
Kamienica.

Tradycyjna zabawa taneczna zakończy-
ła doroczne obchody Święta Plonów.

S. F.

Dożynkowe świętowanie w Zalesiu
najważniejszym w roku świętem rolników, będącym ukoronowaniem ich całorocznego trudu, związanego z uprawą 
ziemi, obchodzonym zawsze po zebraniu plonów są uroczyście świętowane dożynki, czyli „święto chleba”. 
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Na początku oddano hołd przeszłości 
i uczczono Patrona szkoły - Bohaterów 
Warszawy. Przez niemal dwa tygodnie 
uczniowie poznawali wojenną historię 
stolicy, poszerzali wiedzę o roli kobiet 
w  Powstaniu Warszawskim, wykony-
wali plakaty i  rozważali losy młodych 
warszawiaków.

Obchody Święta Patrona Szkoły 
zwieńczyła uroczysta Msza Św., na któ-
rą przybyła cała społeczność szkolna oraz 
zaproszeni na tę uroczystość Goście. 
Eucharystia przeplatana była akcenta-
mi patriotycznymi odnoszącymi się do 
bohaterstwa mieszkańców Warszawy. 
Uczniowie klasy VI b wraz z kilkoma 
koleżankami z innych klas zaprezento-
wali program artystyczny poświęcony 
tragedii z 1944 roku. Zebrani obejrzeli 
również prezentacje multimedialne, na 
które składały się archiwalne zdjęcia, 
fragmenty filmów oraz piosenki o tema-
tyce powstańczej skomponowane w hoł-
dzie poległym. Przedstawione obrazy 
były tak wstrząsające, że zrobiły na przy-
byłych niezapomniane wrażenie i wywo-
łały falę wzruszenia. Niejeden, patrząc 
na tragedię „Kolumbów” i wsłuchując się 
w słowa piosenek, ukradkiem ocierał łzy.

Poległym Bohaterom oddano hołd… 
Bogu podziękowano za dar niepodległej 
Ojczyzny i poproszono Go o błogosła-
wieństwo w codziennej pracy… Uczniom 
przybliżono tragedię narodu polskiego 
i uświadomiono, że wolność jest wielką 

wartością, która nie jest nam dana raz na 
zawsze.

Po uroczystości, która miała miejsce 
w kościele wszyscy udali się na salę gim-
nastyczną do szkoły, aby tam kontynu-
ować świętowanie. 

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kamienicy stali się peł-
noprawnymi członkami społeczności 
szkolnej i zostali pasowani na Ucznia. 
Z ogromną radością oficjalnie przyjęli-
śmy do grona uczniów naszej szkoły 37 
pierwszoklasistów.

Uroczystość rozpoczęto wprowa-
dzeniem sztandaru szkoły i odśpiewa-
niem hymnu państwowego. Następnie 

uczniowie klas pierwszych przedstawi-
li program artystyczny, w czasie którego 
z ogromnym zaangażowaniem recytowali 
wiersze i śpiewali piosenki. Kulminacyj-
nym momentem uroczystości było złoże-
nie przez najmłodszych uczniów naszej 
szkoły uroczystej przysięgi uczniowskiej. 
Po ślubowaniu każdy z  pierwszaków 

dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia 
dokonanego symbolicznym ołówkiem 
przez Panią Dyrektor. Świadkami tej 
podniosłej chwili byli: rodzice, dziadko-
wie i rodzeństwo pierwszaków, nauczy-
ciele oraz starsi koledzy i  koleżanki. 
Dzieci świetnie prezentowały się w stro-
ju galowym i wzorowo zdały swój pierw-
szy egzamin udowadniając, że zasłużyły 
na zaszczytne miano ucznia Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy.

Po części oficjalnej nastąpił moment 
wręczenia uczniom pamiątkowych 
dyplomów i słodkiego poczęstunku.

Nie tylko dla pierwszoklasistów i  ich 
rodziców, ale również dla nas nauczycieli 
była to chwila bardzo wzruszająca, wyjąt-
kowa i ważna. Życzymy naszym milusiń-
skim radosnego wkroczenia w tajemni-
czy i fascynujący świat nauki.

Kolejnym punktem uroczystości był 
występ uczniów klasy Vb, którzy, pra-
gnąc uczcić święto swych przewodników 
po świecie wiedzy, przygotowali montaż 
słowno-muzyczny. W tym dniu nauczy-
ciele usłyszeli wiele serdecznych słów 
i utwierdzili się w przekonaniu, że wyko-
nywana przez nich praca ma szczególny 
charakter, bo kształtuje młode pokolenie 
Polaków. 

M.C., E.B.

Potrójny blask kaganka oświaty
W tym roku szkolnym dniem, w którym kaganek oświaty świecił 
potrójnym blaskiem był 12 października. Odświętnie ubrani 
uczniowie zgromadzili się, aby wziąć udział w uroczystości 
o trójdzielnym charakterze. 
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W  Małopolskim	 Święcie	 Plonów	
udział	wzięła	również	delegacja	Gminy	
Kamienica	z Przewodniczącym	Rady	
Gminy	-	Stefanem	Kuchnią	na	czele.

Wojewódzkie Święto Plonów rozpo-
częła Msza święta dziękczynna cele-
browana przez ordynariusza diecezji 
tarnowskiej biskupa Andrzej Jeża, odpra-
wiona w Grocie Najświętszej Marii Pan-
ny z Lourdes.

Wszystkim rolnikom biskup tarnowski 
podziękował za gorliwą, sumienną pra-
cę, za to, że „żywią i bronią” tego co pol-
skie i katolickie. Przypomniał, że posia-
danie ziemi, własność jest ciągle źródłem 

wolności. - Nie wiemy, jak potoczą się losy 
Polski i świata. Nie daj Boże, że zdarzy się głód. 
Może być jednak tak, że będziemy jeszcze pie-
lęgnować każdą cząstkę tej naszej ziemi, która 
teraz popada w odłogi. Może trzeba będzie zno-
wu z szacunkiem pochylić się nad ziemią, która 
daje życie - dodał bp Andrzej Jeż.

Po Mszy św. kolorowy korowód dożyn-
kowy przeszedł na stadion Victorii Porąb-
ka Uszewska, gdzie odbył się tradycyj-
ny obrzęd chleba. Starostowie dożynek 
przekazali bochen chleba marszałkowi 
Markowi Sowie i wójtowi gminy Dęb-
no Grzegorzowi Brachowi z życzeniami, 
aby dzielili go sprawiedliwie. Marszałek 

Marek Sowa dziękował rolnikom za ich 
codzienny trud i ciężką pracę, dzięki któ-
rej mieszkańcy Małopolski mają zapew-
niony chleb. 

Nie zabrakło także artystycznych 
wydarzeń. Jak co roku, uczestnicy doży-
nek mogli podziwiać prace biorące udział 
w konkursie wieńca dożynkowego. Do 
rywalizacji zgłosiły się 24 gminy, a na 
zwycięzców obu kategorii (wieniec tra-
dycyjny i współczesny) czekały nagrody 
w wysokości 2 tys. zł. 

Jury w swoich kategoriach pierwszymi 
miejscami nagrodziło wieniec przygoto-
wany przez Klub Seniora z Radłowa oraz 
wieniec zrobiony przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Glichowa koło Myślenic.
GRUPA	WIEŃCOWA	 z  Zasadne-

go,	która	reprezentowała	naszą	gminę	
otrzymała	od	marszałka	Województwa	
Małopolskiego	–	Marka	Sowy	pamiąt-
kowy	dyplom	za	udział	w konkursie	
oraz	czek	w wysokości	500	zł. 

Oprawę muzyczną zapewniły zespoły 
regionalne: „Łoniowiacy”, „Niedźwiedzo-
ki” i „Brynioki”. Główną atrakcją wieczo-
ru był występ Andrzeja Sikorowskiego 
z zespołem „Pod Budą” . Imprezie towa-
rzyszyła prezentacja ginących zawodów, 
stoiska twórców ludowych, potraw regio-
nalnych i przedsiębiorców związanych 
z rolnictwem.

S. F.

małopolskie Święto Plonów

Seminarium poprzedziła uroczysta Msza 
św. w Kościele Parafialnym w Kamieni-
cy, której przewodniczył ks. Mirosław 
Żak – duszpasterz trzeźwości archidie-
cezji krakowskiej.

Obecny na spotkaniu dr Władysław 
Sadowski – wójt gminy Kamienica pod-
kreślił wagę spraw społecznych w zada-
niach gminy. Przypominał, że troską gmi-
ny jest również rodzina i jej problemy. 

Licznie zebrani goście mogli wysłu-
chać wykładów o tematyce: „Profilaktyka 
zintegrowana na podstawie gry „Cuder”, 
„Jak pomóc dziecku w rodzinie z proble-
mem alkoholowym”, „O wychowaniu do 
czystości”.

Organizatorami seminarium byli: 
Duszpasterstwo Trzeźwości Archidie-
cezji Krakowskiej, Gminna Komisja 

Profilaktyki i  Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Mszanie Dolnej, 
Gminna Komisja Profilaktyki i  Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kamienicy oraz Komenda Powiatowa 
Policji w Limanowej.

S. F.

Seminarium – trzeźwa rodzina

W niedzielę 2 września br. do Porąbki Uszewskiej w gminie Dębno zjechali 
rolnicy z całego województwa, by jak co roku podziękować za rolnicze plony. 

29 września br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy odbyło się 
seminarium pn. „Trzeźwa rodzina gwarancją satysfakcji osobistej i społecz-
nej”, w którym udział wzięli m.in.: przedstawiciele miejskich i gminnych ośrod-
ków pomocy społecznej, służby zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, szkół i policji z terenu powiatu limanowskiego. 
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Gorce sprzątali miłośnicy gór. W akcji 
wzięli także udział uczniowie z Małopol-
skich szkół, m.in. z Zasadnego. 

Chętni do sprzątania dotarli na Polanę 
Pod Skały, tam pracownicy Gorczańskie-
go Parku Narodowego przeprowadzili 

prelekcje dla uczestników i rozpoczęto 
Wielkie Sprzątanie Gorców.

Akcja wystartowała z  Polany Tru-
siówka (Lubomierz Rzeki - Papieżówka) 
o godz. 10.00, w czwartek 18 październi-
ka br. Przewodnicy Gorczańskiego Parku 

Narodowego wraz z dziećmi i młodzie-
żą wędrowali po  szlakach  parku  któ-
re sprzątali.

Temat wyrzucanych i podrzucanych 
śmieci na szlakach turystycznych jest 
wszystkim dobrze znany. W Gorczań-
skim Parku Narodowym kilkanaście razy 
w roku szlaki turystyczne są monitoro-
wane i sprzątane. Na pewno to nie ostatnia 
tego typu akcja - obiecują organizatorzy.

Partnerami projektu byli: Wojewódz-
two Małopolskie, Gmina Kamienica, 
Gorczański Park Narodowy, Pierre Bagu-
ette, Jan Niezbędny.

P. T.

Gorce posprzątane

Chcąc się przyczynić do zmniejszenia 
skutków zmian klimatu, myśląc o este-
tyce najbliższego otoczenia, uczniowie 
klasy 4b- przedstawiciele Klubu Młode-
go Przyrodnika - już na początku paź-
dziernika rozpoczęli przygotowania do 
Święta. Zaczęli od plakatu reklamujące-
go program, zgromadzili materiały na 
temat działalności drzew, przygotowali 
magiczne drzewko, którego listki ozdobi-
ły informacje, będące argumentami, dla-
czego warto sadzić drzewa. 

16 października br. odwie-
dził nas pracownik Nadleśnic-
twa Limanowa – pan Jakub 
Zygarowicz. Po krótkiej poga-
dance dotyczącej życia lasów 
naszej okolicy uczniowie pod 
czujnym okiem i zgodnie ze wskazówka-
mi leśnika wykopali dołek, złożyli zielone 
ślubowanie i posadzili drzewko.

Uczestnictwo w programie „Święto 
Drzewa” przysporzyło naszym uczniom 
wiele radości, dało poczucie, że oni 

też mogą coś zrobić dla naszej plane-
ty. Często zerkają jak rozwija się nasz 
okaz, przygotowują tabliczkę z imieniem 
„jodełki”.

[A.M.]

Święto drzewa dla każdego
Już po raz czwarty szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy 
podjęła współpracę z Powiatowym Centrum Ekologicznym 
oraz nadleśnictwem Limanowa. Celem tej współpracy była 
organizacja Święta Drzewa – programu edukacji ekologicznej 
Klubu Gaja.

Wielkie sprzątanie Gorców to kolejna akcja Gorczańskiej Organizacji 
Turystycznej. Po Wielkim sprzątaniu Tatr, które organizuje Klub Podróżników 
Śródziemie z Krakowa przyszedł czas na posprzątanie mniejszych, ale 
równie pięknych gór – GORCÓW.
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Dzieci z radością brały udział w wyciecz-
kach, grach, zabawach zręcznościowych 
i ruchowych na powietrzu. Miały oka-
zję do rozwijania swoich zdolności pla-
stycznych i muzycznych. Wycieczki orga-
nizowane przez świetlicę miały na celu 
poznanie nowego środowiska, atrakcyj-
nych turystycznie miejsc gminy i powia-
tu oraz zdobywanie poszczególnych 
szczytów.
Wycieczka	do	Krzyża	na	Młyńczy-

skach	–	4 lipca grupa dzieci ze świetlicy 
udała się na pieszą wycieczkę do sąsied-
niej miejscowości Młyńczyska. Maszeru-
jąc lasem u podnóża Modyni dotarli pod 
13 - metrowy krzyż milenijny, położo-
ne nieopodal niego stacje drogi krzyżo-
wej i kapliczkę. Na miejscu dzieci zapo-
znały się z  walorami przyrodniczymi 
regionu oraz historią powstania wyżej 
wymienionych obiektów. Po odpoczyn-
ku i pamiątkowych zdjęciach udali się 
w drogę powrotną. 
Wyprawa	na	Górę	Paproć	– 11 lip-

ca odbyła się świetlicowa wycieczka na 
Górę Paproć i do Tymbarku. Maszerując 
szlakiem niebieskim uczestnicy zdoby-
li szczyt, na którym znajduje się krzyż 
i kaplica Matki Bożej Królowej Beskidu. 
Po odpoczynku odbyły się zabawy rucho-
we i nauka plecienia wianków z koniczy-
ny. Następie szlakiem zielonym, na któ-
rym znajduje się droga krzyżowa dzieci 
udały się do Tymbarku. Tam zwiedzili 

kościół Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny, kaplicę Myszkowskich – grobo-
wiec, Dąb pamięci kap. J. Myszkowskie-
go i cmentarz wojskowy z okresu I woj-
ny światowej.
Piesza	wycieczka	na	Mogielicę – 18 

lipca grupa dzieci i młodzież ze świetlicy 
udała się na pieszą wycieczkę na Mogieli-
cę. Wędrując trasą narciarską po 3 godzi-
nach szczyt został zdobyty. Największym 
zainteresowaniem cieszyła się wieża 
widokowa. Po odpoczynku, wysłuchaniu 
podania o powstaniu Beskidu Wyspowe-
go i pamiątkowych zdjęciach grupa udała 
się w drogę powrotną. 

Wycieczka	do	Pisarzowej – 25 lipca 
odbyła się wycieczka do Pisarzowej gdzie 
zwiedzano zabytkowy kościółek z 1713 
roku, izbę regionalną i  zapoznano się 
z historią miejscowości. Następnie gru-
pa skierowała swe kroki do kuźni „U pija-
nej Magdy”, gdzie pan Władysław Raczek 
przybliżył kowalskie rzemiosło. Wyciecz-
kę uwieńczyło zdobycie szczytu Sałasz. 

Na zakończenie wakacji odbyły się 
zawody sportowe na stadionie „Zalesian-
ki” oraz ognisko, na którym dzieci piekły 
kiełbaski oraz śpiewały piosenki.

A. Wierzycka

wakacje w świetlicy środowiskowej w Zalesiu
Uczestnikami wakacyjnych zajęć świetlicowych byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Organizowane 
zajęcia wyzwalały wiele emocji, przyczyniły się do integracji dzieci i współdziałania w zespole.

Tor znajduję się na zboczu góry,  z któ-
rego widok rozciąga się na całą Kamie-
nicę. Ma on specyficzny wygląd dzięki 
wykorzystaniu naturalnych wzniesień 
terenu. Trasa przejazdu, wynosi około 
1500 metrów. 

Zawodnicy wystartowali w 5 klasach, 
w których na podium stanęli:
LICENCJA: 1. Patryk Galica – Gudbaj, 
2. Krzysztof Łabuda, 3. Szymon Grom-
czak. MX1: 1. Michał Marmuszewski, 2. 

Szymon Bodziuch, 3. Łukasz Sikon. 
MX2: 1.Łukasz Papierz, 2.Dariusz 
Adamczyk, 3.Krzysztof Cepielik. 
QUAD: 1.Wojciech Cyc – Magdzin, 
2.Gracjan Tomiak, 3.Wanessa Rapacz 
Klasa Junior: Kamil Szuta, Jakub Ligas, 
Marek Świercz.

Organizatorem imprezy był MKS 
GORCE KAMIENICA.

S. F.

wyścig o Puchar toru mKS Gorce
21 października br. po raz trzeci rozegrany został WYŚCIG O PUCHAR TORU 
MKs GORCE, w którym wystartowali zawodnicy z całej Polski, występujący 
w zawodach krajowych jak i międzynarodowych.
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„Stadion wrocławski był już dru-
gim stadionem, który odwiedzili-
śmy” – opowiada „Halniak”. „Jest 
chyba taki duży jak stadion naro-
dowy w Warszawie”.

Emocje trochę inne niż wtedy, 
gdy wyprowadzali reprezentację 
Portugali w meczu towarzyskim 
polskiej reprezentacji na otwar-
ciu warszawskiego stadionu. 
Wtedy czuli się bezpośrednimi 
uczestnikami wydarzeń, wycho-
dzili na stadion u boku gwiazd 
piłkarskich, czuli niezwykłą 
atmosferę tamtego dnia.

Stadion we Wrocławiu nie 
pękał w szwach od kibiców, nie 
mniej jednak polskie barwy 
narodowe zdominowały trybu-
ny. Również młodzi kibice z Kamienicy 
wpasowali się strojami w biało – czerwo-
ne barwy fanów Polskiej drużyny , rów-
nie gorąco zagrzewali naszych piłkarzy 
do walki, współtworzyli „meksykańską 

falę”, śpiewali z zapałem hymn narodowy. 
Wygrana Polskiej drużyny „dodała 

im skrzydeł”, pełni podziwu byli dla gry 
Kuby Błaszczykowskiego – strzelca jed-
nej z dwóch bramek. Lewandowski spał 

– mówią „Halniacy”, oby tak nie 
było w meczu z Anglią”.

PZPN przygotował dla naszych 
dzieciaków drobne upominki, 
związane z  EURO 2012. Była 
to dla nich miła niespodzian-
ka. Również coś słodkiego przy-
gotował nasz krajanin ks. Woj-
ciech Tokarz – proboszcz parafii 
św. Bonifacego we Wrocławiu 
– bardzo mu za to dziękujemy- 
mówi trener „Halnego” – Janusz 
Piotrowski.

Pełni wrażeń i pozytywnych 
emocji wracali do domów wie-
rząc, że to nie ostatni taki wyjazd. 
Nasz trener wiele dla nas robi, 
może uda się zobaczyć na żywo 
mecz Polska – Anglia? – z nadzie-

ją w głosie wypowiadają się młodzi piłka-
rze ze szkółki piłkarskiej MUKS „Halny” 
w Kamienicy.

K.P.

Odczarowany stadion śląski – z udziałem dzieci 
z Kamienicy
Mecz Polska – Mołdawia w ramach eliminacji do Mistrzostw świata stał się niezwykłym 
przeżyciem dla blisko 50 młodych piłkarzy MUKs „Halny”.
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Drużyny rywalizowały w dwóch katego-
riach wiekowych - dziewcząt i chłopców 
10-11lat (roczniki 2001 - 2002) oraz 12-13 
lat (roczniki 1999 – 2000).

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Dziewczęta młodsze: 1 m - SP w Bro-
dach, 2 m - UKS Andrusy Lipnik, 3 m 

- UKS Podegrodzie, 4 m - UKS „Lisek” 
Lisia Góra.
Chłopcy młodsi: 1 m - SP 2 Myśle-
nice, 2 m - UKS Gród Podegrodzie, 3 
m - SP Chełmek, 4 m - SP 2 Krynica 
Zdrój, Miejsca 5-6 - UKS 18 Tarnów, 
ZS w Niedźwiedziu, Miejsca 7-8 - SP 2 
Budzów, SP 4 Andrychów.

Dziewczęta starsze: 1 m - LUKS Sobolik 
Sobolów, 2 m - UKS 1811 Tarnów, 3 m 
- Gimnazjum nr 28 Kraków, 4 m - UKS 
„Dujawa” Gładyszów.
Chłopcy starsi: 1 m - Reprezentacja Gor-
lic, 2 m - ZS Laskowa, 3 m - FC Smerfy 
Chrzanów, 4 m - SP Niegowić, Miejsca 
5-6 - Reprezentacja Powiśla Dąbrowskie-
go, ZS Skawica, Miejsca 7-8 - Gimna-
zjum nr 3 Olkusz, Miechowita Gimna-
zjum nr 1.

Do finału ogólnopolskiego w  War-
szawie awansowały najlepsze zespoły 
z poszczególnych kategorii wiekowych.

S. F.

Finał małopolski turnieju o Puchar 
Premiera Donalda tuska

Tegoroczny cykl Pucharu Polski w bie-
gach na nartorolkach gościł w trzech woje-
wództwach: Dolnośląskim - Mistrzostwa 
Karkonoszy i Mistrzostwa Jeleniej Góry, 
Lubelskim	 - Puchar Lubelszczyzny 
w Tomaszowie Lubelskim oraz	Śląskim	
- Beskidy bez Granic (Istebna), Rollsprint 
(Bystra Śląska) i Puchar Śląska w Mar-
klowicach. Z sześciu rozegranych startów 
do rankingu zaliczało się 5 najlepszych.

Ukoronowaniem sezonu nartorolkowe-
go i jednocześnie podsumowaniem serii 
imprez rozgrywanych w każdy wrześnio-
wy weekend była punktacja generalna.

W kategorii	seniorów	drugi	raz	z rzę-
du	 w  końcowej	 klasyfikacji	 Pucha-
ru	Polski	na	nartorolkach	tryumfował	
Robert	Faron	z UKS	Watra	Kamienica.	

Rywalizujący z gronem zawodników 
kadry Polski w  biegach narciarskich, 
Robert Faron okazał się najlepszy z łącz-
ną sumą 186 punktów, wyprzedzając 
Wojciecha Smykowskiego z MKS Karko-
nosze (176 pkt) i Macieja Staręgę z UKS 
Rawa Siedlce (170 pkt), którzy uplasowa-
li się na kolejnych miejscach na podium.

S. F.

Robert Faron zdobywcą Pucharu Polski

3 października 2012 r. Kamienica gościła uczestników finału 
województwa małopolskiego 3. edycji Turnieju Orlika o Puchar 
Premiera Donalda Tuska.

Robert Faron z UKs Watra Kamienica, w tym sezonie okazał 
się znów niepokonany, zwyciężając w punktacji generalnej 
Pucharu Polski w biegach na nartorolkach.
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Poziomo: 1)  najwyższy  szczyt  Gorców, 4) 
ocena,  opinia,  7)  dymi  w  Sycylii,  8) 
wzmożone napięcie nerwowe, 11) dom dla 
pszczół,  12)  liść,  przyprawa  kuchenna, 
symbol zwycięstwa, 13) płyn do narkozy w 
medycynie, bądź przestrzeń radiowa 15) ptak 
wodny  -krewniaczka  mewy,  16)  jaskrawo 
upierzona papuga, 17) szach - ...,  20) tylna 
część  statku,  21)  rzadko  wyjeżdża,  25) 
greckie opowieści  o bogach i  ludziach, 27) 
bom, drzewce mocujące dolny brzeg żaglu, 
28)  specjalista  w  zakresie  Ochrony 
Środowiska, 29) angielski tytuł feudalny, 30) 
uprzędzone  włókna,  31)  działanie, 
postępowanie,  operacja,  33)  część  spłaty 
długu, 34) grecki bóg słońca, 35) w piosence 
„gdy starych nie ma ona wolna, 38) rajskie 
imię  39)  mniejsze  od  oceanu,  40)  pokaz 
mody,  43)  rocznik,  kronika,  45)  budowana 
przez  bobry,  47)   jeden  z  rodziców,  48) 
wyodrębnione  pomieszczenie  sali 
widowiskowej,   mające  zwykle  formę 
balkonu lub wnęki, 49) na półce w spiżarni, 
50) dowcip, psikus.
Pionowo: 1)  harmider,  gwar,  2)  służy 
dyrygentowi do wyznaczania taktu, 3) część 
ubrania  kobiet  muzułmańskich,  5)  teoria  i 
kierunek badań w filmie,  literaturze  itp.  6) 
religia oparta na Koranie 9) srebrna moneta w 
sakiewce,  10)  okres  w  dziejach  ziemi,  14) 
wiersz  o  tematyce  miłosnej,  18)  zespół 
pracowników  obsługi  np.  samolotu,  statku, 
19)  seria  o  rodzinie  Talarów,  22)  proces 
przemieszczania ludności z jednego kraju do 
innego,  23)  miasto  w  północnej  części 
meksykańskiego  stanu  Sonora,  24)  sito  z 
dużymi otworami,  26)  natchnienie  twórcze, 
30) rodzaj przenośnej ścianki, 32) z barwami 
do wyboru, 35) barwna na stole, 36) alkaloid 
w herbacie, 37) łącznie poszczególnych części 
w  jedną  artystyczną,  kompozycyjną  całość, 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 25, utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać 
do 20 listopada 2012 r.  na adres GOK  w Kamienicy. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy 
nagrody.

Za rozwiązanie  krzyżówki nr  91, której  hasło brzmi:  „Wiosenne zauroczenie” nagrody ufundowane przez   Gminny  

Ośrodek Kultury w Kamienicy wylosowali: Jolanta Krajewska - Kamienica, Karolina Syjud - Zasadne.

Nagrody do odebrania w GOK Kamienica.
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Poziomo: 1)  najwyższy  szczyt  Gorców, 4) 
ocena,  opinia,  7)  dymi  w  Sycylii,  8) 
wzmożone napięcie nerwowe, 11) dom dla 
pszczół,  12)  liść,  przyprawa  kuchenna, 
symbol zwycięstwa, 13) płyn do narkozy w 
medycynie, bądź przestrzeń radiowa 15) ptak 
wodny  -krewniaczka  mewy,  16)  jaskrawo 
upierzona papuga, 17) szach - ...,  20) tylna 
część  statku,  21)  rzadko  wyjeżdża,  25) 
greckie opowieści  o bogach i  ludziach, 27) 
bom, drzewce mocujące dolny brzeg żaglu, 
28)  specjalista  w  zakresie  Ochrony 
Środowiska, 29) angielski tytuł feudalny, 30) 
uprzędzone  włókna,  31)  działanie, 
postępowanie,  operacja,  33)  część  spłaty 
długu, 34) grecki bóg słońca, 35) w piosence 
„gdy starych nie ma ona wolna, 38) rajskie 
imię  39)  mniejsze  od  oceanu,  40)  pokaz 
mody,  43)  rocznik,  kronika,  45)  budowana 
przez  bobry,  47)   jeden  z  rodziców,  48) 
wyodrębnione  pomieszczenie  sali 
widowiskowej,   mające  zwykle  formę 
balkonu lub wnęki, 49) na półce w spiżarni, 
50) dowcip, psikus.
Pionowo: 1)  harmider,  gwar,  2)  służy 
dyrygentowi do wyznaczania taktu, 3) część 
ubrania  kobiet  muzułmańskich,  5)  teoria  i 
kierunek badań w filmie,  literaturze  itp.  6) 
religia oparta na Koranie 9) srebrna moneta w 
sakiewce,  10)  okres  w  dziejach  ziemi,  14) 
wiersz  o  tematyce  miłosnej,  18)  zespół 
pracowników  obsługi  np.  samolotu,  statku, 
19)  seria  o  rodzinie  Talarów,  22)  proces 
przemieszczania ludności z jednego kraju do 
innego,  23)  miasto  w  północnej  części 
meksykańskiego  stanu  Sonora,  24)  sito  z 
dużymi otworami,  26)  natchnienie  twórcze, 
30) rodzaj przenośnej ścianki, 32) z barwami 
do wyboru, 35) barwna na stole, 36) alkaloid 
w herbacie, 37) łącznie poszczególnych części 
w  jedną  artystyczną,  kompozycyjną  całość, 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 25, utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać 
do 20 listopada 2012 r.  na adres GOK  w Kamienicy. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy 
nagrody.

Za rozwiązanie  krzyżówki nr  91, której  hasło brzmi:  „Wiosenne zauroczenie” nagrody ufundowane przez   Gminny  

Ośrodek Kultury w Kamienicy wylosowali: Jolanta Krajewska - Kamienica, Karolina Syjud - Zasadne.

Nagrody do odebrania w GOK Kamienica.

Poziomo: 1) najwyższy szczyt Gorców, 
4) ocena, opinia, 7) dymi w Sycylii, 8) wzmo-
żone napięcie nerwowe, 11) dom dla pszczół, 
12) liść, przyprawa kuchenna, symbol zwy-
cięstwa, 13) płyn do narkozy w medycynie, 
bądź przestrzeń radiowa 15) ptak wodny 
-krewniaczka mewy, 16) jaskrawo upierzona 
papuga, 17) szach - ..., 20) tylna część statku, 
21) rzadko wyjeżdża, 25) greckie opowie-
ści o bogach i  ludziach, 27) bom, drzewce 
mocujące dolny brzeg żaglu, 28) specjalista 
w zakresie Ochrony Środowiska, 29) angiel-
ski tytuł feudalny, 30) uprzędzone włók-
na, 31) działanie, postępowanie, operacja, 
33) część spłaty długu, 34) grecki bóg słoń-
ca, 35) w piosence „gdy starych nie ma ona 
wolna, 38) rajskie imię 39) mniejsze od oce-
anu, 40) pokaz mody, 43) rocznik, kronika, 
45) budowana przez bobry, 47) jeden z rodzi-
ców, 48) wyodrębnione pomieszczenie sali 
widowiskowej, mające zwykle formę balkonu 
lub wnęki, 49) na półce w spiżarni, 50) dow-
cip, psikus. 

Pionowo:	1) harmider, gwar, 2) służy dyry-
gentowi do wyznaczania taktu, 3) część 
ubrania kobiet muzułmańskich, 5) teo-
ria i  kierunek badań w  filmie, literaturze 
itp. 6)  religia oparta na Koranie 9) srebr-
na moneta w sakiewce, 10) okres w dzie-
jach ziemi, 14) wiersz o tematyce miłosnej, 
18) zespół pracowników obsługi np. samo-
lotu, statku, 19) serial o rodzinie Talarów, 
22) proces przemieszczania ludności z jedne-
go kraju do innego, 23) miasto w północnej 
części meksykańskiego stanu Sonora, 24) sito 
z dużymi otworami, 26) natchnienie twórcze, 
30) rodzaj przenośnej ścianki, 32) z barwa-
mi do wyboru, 35) barwna na stole, 36) alka-
loid w herbacie, 37) łącznie poszczególnych 
części w jedną artystyczną, kompozycyjną 
całość, 41) jednostka mocy, 42) sieć rybac-
ka w kształcie worka wleczona za statkiem, 
44)  angielskie piwo, 46) uznanie posłuch 
dawniej, rosyjska stacja kosmiczna.

Litery z pól ponumerowanych w prawym 
dolnym rogu, napisane od 1 do 25, utworzą 
rozwiązanie, które prosimy nadesłać do 30 
listopada 2012 r. na adres GOK w Kamieni-
cy. Wśród tych, którzy nadeślą pra widłowe 
rozwiązanie, rozlosujemy na grody.

Za rozwiązanie krzyżówki nr 91, której hasło brzmi: „Wiosenne zauroczenie” nagrody 
ufundowane przez ks. płk. dr. Tadeusza Bieńka wylosowali: Jolanta Krajewska – 
Kamienica, Karolina Syjud – Zasadne.
Nagrody do odebrania w GOK Kamienica.

Hasło
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małopolskie Święto Plonów
delegacja Gminy kamienica 

Dożynki  
Gminy Kamienica

Ksiądz proboszcz Ryszard Kochanowicz 
przyjmuje tradycyjny bochen chleba od 

starostów dożynek.

Dożynkowy korowód przy 
akompaniamencie Orkiestry Dętej 
Brass Band z Grobli

Prezentacja wieńca dożynkowego przez przedstawicieli sołectwa Zalesie – osiedla: Kominy, staronie, Franki i Wierchy

Poszczególne sołectwa z naszej gminy wręczyły gospodarzowi dożynek bochen chleba „z owocami z naszej gminnej ziemi”.
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XXXiii Dni Gorczańskie
oficjalne otwarcie i występy estradowe

Przemarsz korowodu do amfiteatru „saturn

Gratulacje dla Zespołu Regionalnego Gorce, 
który w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia 
działalności złożył marszałek – Marek sowa, 
starosta – Jana Puchała oraz wójt – Władysław 
sadowski

sKALnIK CIUPAGA

Kabaret RAK JARE ZYTKO

nagrodzeni przedstawiciele kuchni regionalnej

Oficjalne otwarcie
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