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Wczoraj Kamienicy
Przemysław Stanko

Sześć wieków
parafii w Kamienicy

O

rganizacja sieci paraf ialnej
w dawnym archidiakonacie sądeckim, a zwłaszcza w dobrach
klasztoru klarysek ze Starego Sącza nie
została jak dotąd przedstawiona w sposób wyczerpujący przez badaczy. Podstawą takiego stanu rzeczy jest przede
wszystkim ogromne rozproszenie materiałów historycznych, jak również trudności identyfikacyjne w odniesieniu do
wielu wsi, często już nie istniejących, na
terenie dawnego latyfundium sióstr klarysek starosądeckich. Badań takich nie
prowadzono jak dotąd w powiązaniu
z historią osadnictwa, co sprzyjało tylko
powstawaniu wielu nie potwierdzonych
źródłowo tez czy hipotez naukowych
o bardzo dawnych strukturach Kościoła na terenie, który w XIII wieku stał się
własnością nowo fundowanego klasztoru reguły franciszkańskiej w Starym Sączu. Przykład Kamienicy jest jak najbardziej wymowny. Wystarczy wspomnieć,
że do dziś funkcjonuje w niektórych pozycjach historycznych, jak również na tablicy w kruchcie kościoła parafialnego,
informacja o pierwszej wzmiance o parafii w Kamienicy gorczańskiej już z 1313 r.
Tymczasem wiadomo, że dzisiejsza Kamienica została lokowana w 1330 r. i że
lokacja ta rozciągnęła się w czasie z uwagi
na nieuregulowany w pierwszej połowie
XIV wieku stan własności w dolinie rzeki
Kamienicy i jej dopływów. Ponadto osadnictwo doliny Dunajca, jakie w zorganizowany sposób prowadziły Klaryski po
1280 r. nie dotarło na tereny dzisiejszej
gminy Kamienicy przed 1330 r. Wieś Zabrzeż, najbliżej położona względem Kamienicy w XIV w., wspomniana jest po
raz pierwszy w źródłach dopiero w 1312
r., lokacja Tylmanowej nastąpiła w 1336
r., a istniejące w początkach XIV w. wsie
Boczów i Byniowa (obecnie przysiółki
Zabrzeży) nie posiadają udokumentowanej metryki sprzed 1312 r.
Lokowana w 1330 r. Kamienica graniczyła co prawda z dawną wsią Boczów i nie istniejącą obecnie wsią Presbity (Przebitą?), niemniej nie ma żadnych
przesłanek źródłowych, aby odnosić jej
początki do wieku XIII i datować genezę parafii kamienickiej na koniec XIII w.

lub na początku XIV w. W przypadku
Kamienicy gorczańskiej już w XIX wieku pierwszy sądecki badacz przeszłości
ziemi sądeckiej, Szczęsny Morawski, autor dwutomowej Sądecczyzny, natrafił
na problemy z identyfikacją wielu Kamienic w okolicach Starego i Nowego
Sącza. Warto pamiętać, że przed 1330 r.
Kamienicą nazywano wieś, przekształconą w 1292 r. w miasto, lokowane przez
króla czeskiego Wacława II, czyli obecny
Nowy Sącz. W okolicach Ujanowic istniała inna wieś Kamienica (obecna Kamionka), podobnie jak ta gorczańska, własność Klarysek starosądeckich. Dlatego
też odnoszenie początków parafii w Kamienicy gorczańskiej do 1313 r. jest ewidentną omyłką dawnych badaczy, którzy
nie potrafili poradzić sobie z mnogością
osad w Kotlinie Sądeckiej o nazwie Kamienica i tym samym przypisali współczesnej Kamienicy w powiecie limanowskim fakty z przeszłości odnoszące się
do miasta Kamienicy (tj. Nowego Sącza),
bądź do Kamionki koło Ujanowic. Na
potwierdzenie powyższych słów trzeba
wspomnieć, że sam dokument lokacyjny
Kamienicy gorczańskiej z 1330 r., usytuowanej nad rzeką Kamienicą i jej dopływem Zbludza (Blusa), wspomina jedynie, że mającemu tu dopiero powstać
kościołowi nadano 1 łan ziemi. Wynika z tego, że kościół w Kamienicy był
dopiero w sferze projektów, które nie
tak szybko miały zostać zrealizowane.
Na przeszkodzie stanął bowiem wspomniany powyżej nieuregulowany stan
prawny. Klaryski nie posiadały władzy
nad całym odcinkiem rzeki Kamienicy,
prawdopodobnie jedynie teren bliżej ujścia Kamienicy do Dunajca stanowił ich
własność. Dalej rozciągało się władztwo
księcia krakowskiego (od 1320 r. królów
polskich). dopiero w 1345 r. król Kazimierz Wielki porozumiał się z klaryskami starosądeckimi i w zamian za liczne
dobra w dolinie Popradu i Dunajca oddane mu przez siostry, król nadał im las
rozciągający się nad całym dorzeczem
Kamienicy. Dokument ten pozwolił dopiero Klaryskom myśleć o zagwarantowaniu żyjącym już wówczas osadnikom
w Kamienicy opieki duszpasterskiej. Do-
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Kościół drewniany w Kamienicy
z XVII w., który spłonął w 1931 r.

tychczas bowiem pierwsi koloniści nad
Kamienicą chodzić musieli do kościoła
w Łącku i z uwagi na znaczną odległość
od świątyni zapewnienie im nie tylko codziennej, ale też w nagłych wypadkach,
posługi kapłańskiej napotykało z pewnością na trudności, które niełatwo można
było pokonać. Również bardzo duży teren pierwotnej parafii łąckiej, obejmujący prawie całą obecna gminę Łącko
i część dzisiejszej gminy Kamienicy nie
był łatwy w XIV w. dla prowadzenia na
nim efektownej i niczym nie zakłóconej
ewangelizacji i posługi duszpasterskiej
dla jednego kapłana. Stąd też Klaryski
dążyły zapewne do jak najszybszego powstania nowej parafii w Kamienicy, mając w nieodległej perspektywie czasowej kolonizację obszarów nad potokiem
Zbludza i w górnym odcinku Kamienicy. Obszary te, zwłaszcza nad Zbludzą,

Wczoraj Kamienicy

już w pierwszej połowie XV wieku były
karczowane tworząc początek dzisiejszej
wsi Zbludza.
Nie zachował się, niestety, dokument
erekcyjny parafii kamienickiej. Trudno
też jednoznacznie powiedzieć, czy jeszcze w czasach Kazimierza Wielkiego,
a więc przed 1370 r., powstała parafia
w Kamienicy. Wydaje się to jednak raczej mało prawdopodobne, gdyż dokumenty z czasów Ludwika Węgierskiego,
wystawiane dla klarysek starosądeckich,
nie potwierdzają istnienia Zbludzy, ani
też nie poświadczają prowadzenia jakiejś
akcji rozbudowy sieci parafialnej w dobrach klasztornych. Ponadto dopiero
z 1422 r. pochodzi pierwsza informacja
źródłowa o plebanie w Kamienicy gorczańskiej, z czego wynika pośrednio, że
genezę tej parafii należy wiązać z okre-

sem panowania Władysława Jagiełły. Być
może powstanie parafii nastąpiło w końcu XIV wieku, ale z uwagi na brak wielu źródeł kościelnych z tego czasu, jednoznacznego potwierdzenia tej hipotezy
prawdopodobnie nigdy nie uda się dowieść. Niemniej jednak funkcjonowanie
parafii w 1422 r. pozwala wypowiedzieć
się zdecydowanie, że kamienicka placówka duszpasterska istniała z pewnością już
kilkanaście lat. Plebanem w 1422 r. był
bliżej nieznany Jakub, który w zapisce
tej nie został wspomniany, iż jest nowym
administratorem w Kamienicy, z czego
można wyciągnąć wniosek, że funkcję
plebana nad Kamienicą pełnił kilka lat.
W źródle wystąpił przypadkowo, przy
okazji sporu między sołtysem kamienickim Piotrem, a sołtysem z Maniów.
W 1422 r. na pewno musiała już istnieć świątynia, z pewnością drewniana,

podobnie jak i następne budowle sakralne z okresu nowożytnego, znane o wiele bardziej szczegółowo z dokumentów
XVII-wiecznych. Uposażenie parafii
stanowił wspomniany łan ziemi (około 25 ha). Z Liber beneficiorum diecezji
krakowskiej Jana Długosza z lat 14701480 wiadomo, że pleban kamienicki
posiadał wówczas jeszcze wolne role
i łąki. Ponadto otrzymywał on juz wówczas najpewniej dziesięcinę od sołtysa
w Kamienicy, a później również od sołtysa w Zbludzy. Wszyscy kmiecie z Kamienicy płacili mu także meszne, które w 1529 r. wynosiło 28 ćwiertni żyta
i tyleż owsa miary sądeckiej, o wartości
8 grzywien i 8 groszy. Z tego też roku
wiadomo, iż dziesięcina, jaką pobierał
pleban w Kamienicy od sołtysa kamienieckiego, wynosiła 12 groszy, i tyle
samo od sołtysa w Zbludzy. (cdn.)
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Wczoraj i dziś Kamienicy

Święto Plonów

Korowód dożynkowy.

Obrzędy dożynkowe związane z zakończeniem żniw od wieków wpisane były w tradycję gospodarzy.
Dożynki stanowią ukoronowanie całorocznego trudu i ciężkiej pracy rolników oraz są dziękczynieniem za zebrane plony. Tegoroczne gminne dożynki odbyły się w niedzielę 30 sierpnia w Zalesiu.
Uroczystości rozpoczęła Msza święta
dziękczynna, którą sprawowali ks. Kazimierz Pach – prałat z Parafii Kamienica, ks. Ryszard Kochanowicz – proboszcz Parafii Zalesie oraz księża rodacy
z Zalesia – ks. Piotr Cebula i ks. Mirosław Florek.
Podczas liturgii Słowa Bożego, ks. prałat Kazimierz Pach wygłosił homilię, która swoją treścią nawiązywała do trudu
pracy rolnika, nadto poświęcił wieńce dożynkowe wykonane przez poszczególne
sołectwa.
Po jej zakończeniu barwny dożynkowy korowód prowadzony przez Orkiestrę Dętą im. św. Floriana ze Szczawy
przemaszerował na plac przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie
na ręce gospodarza dożynek, wójta – dr
Władysława Sadowskiego złożono trady-

cyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki.
Uroczystości dożynkowe swoją obecnością zaszczycili m.in.: poseł na sejm
RP – Wiesław Janczyk, starosta Powiatu
Limanowskiego – Jan Puchała, sekretarz
Powiatu Limanowskiego – Andrzej Matlęga, wójt gminy – Władysław Sadowski,
Przewodniczący Rady Gminy Kamienica – Stefan Kuchnia, Przewodnicząca
Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Zofia Kuchnia, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Mieczysław Marek, radni
Powiatu Limanowskiego z Gminy Kamienica – Agata Zięba, Paweł Talar, Mieczysław Kuziel, radni Gminy Kamienica.
Po wystąpieniach wójta – Władysława
Sadowskiego, posła – Wiesława Janczyka oraz starosty Powiatu Limanowskie-
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go – Jana Puchały (który wręczył wójtowi gminy – Władysławowi Sadowskiemu
list gratulacyjny za organizację dożynek
oraz podziękowania za współpracę z Powiatem Limanowskim i wspólne inwestycje) odbyły się prezentacje poszczególnych sołectw.
Oprawę artystyczną zapewnił występ Orkiestry Dętej im. św. Floriana ze
Szczawy oraz zespołu „Cyrwone Korole”
z Kamienicy.
Równolegle dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja potraw regionalnych, przygotowana przez Koła
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy
Kamienica.
Tradycyjna zabawa taneczna zakończyła doroczne obchody Święta Plonów.
S. F.

Wczoraj i dziś Kamienicy

Oprawę artystyczną
zapewnił występ
Orkiestry Dętej im. św.
Floriana ze Szczawy
oraz zespołu „Cyrwone
Korole” z Kamienicy.

Awans nauczycieli

9 września br. w Urzędzie Gminy w Kamienicy sześć nauczycielek z naszej gminy
odebrało z rąk starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie Teresy
Szczurowskiej i wójta Gminy Kamienica Władysława Sadowskiego akty awansu
zawodowego.
Nauczycielami mianowanymi zostali:
Anna Sadowska – SP nr 2 Kamienica,
Katarzyna Owsianka – Gimnazjum
Kamienica.
Stopień nauczyciela dyplomowanego
otrzymali:
Dorota Chrobak – SP nr 1 Kamienica,
Bożena Mikołajczyk – SP nr 2 Kamienica,
Helena Hodiak – Gimnazjum Kamienica,
Balbina Kuziel – ZSPiG Szczawa.
Życzenia i gratulacje awansowanym pedagogom złożyli także obecni na uroczystości: Stefan Kuchnia – Przewodniczący
Rady Gmina Kamienica, Janusz Piotrowski – Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Zdrowia oraz dyrektorzy szkół
z poszczególnych placówek terenu naszej
gminy.
S. F.
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Wczoraj i dziś Kamienicy

Partyzanckie
wspomnienia
16 sierpnia 2009 r. Szczawa, zwana partyzancką stolicą, była miejscem
dorocznych uroczystości – spotkania tych, dla
których drogie są wspomnienia bohaterskich
walk 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich AK.
Partyzanckie spotkanie rozpoczęło się
apelem poległych oraz złożeniem kwiatów i wiązanek przy pomniku upamiętniającym żołnierzy 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich. Uczestniczyli w nim
m.in.: poseł RP – Wiesław Janczyk, wójt
Gminy Kamienica – Władysław Sadowski, Przewodniczący Rady Gminy Kamienica – Stefan Kuchnia, radni Powiatu Limanowskiego z Gminy Kamienica,
radni Gminy Kamienica, członkowie
PTH Nowy Targ, uczniowie klasy woj-

skowej LO z Tymbarku i Zespołu Szkoły i Gimnazjum ze Szczawy, wielu bojowników o wolność i demokrację oraz
mieszkańcy Gminy Kamienica i turyści.
Uroczystość prowadził płk Jan Dominik
– szef klasy wojskowej z Tymbarku.
Następnie uczestnicy udali się na uroczystą Mszę św., odprawioną w intencji
poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy 1 PSP AK oraz innych bojowników
o wolność i demokrację, której przewodniczył bp Władysław Bobowski.
Po zakończeniu mszy
uczestnicy przeszli na miejsce
realistycznej inscenizacji historycznej pt.: „Szczawa – wojna i okupacja”, którą przeprowadziła Grupa Rekonstrukcji
Histor ycznych „Podhale
w ogniu”, będąca częścią Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu
oraz stowarzyszeń i grup rekonstrukcyjnych „Wrzesień
39” z Krakowa, „Wir” z Biłgoraju, jak również zaprzyjaźniona „Orava” z Dolnego Kubina ze Słowacji.
Inscenizacja podzielona
była na cztery części: Woj-
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na, Okupacja, Burza w Kamienicy, Wyzwolenie. Tworzyła jedną spójną całość,
prezentującą wydarzenia, jakie rozegrały
się w Szczawie i w jej najbliższej okolicy
w latach II wojny światowej. Po niej odbył się piknik partyzancki, podczas którego każdy mógł się zapoznać ze sprzętem
i wyposażeniem partyzantów oraz żołnierzy niemieckich, a także skosztować
wojskowej grochówki.
S. F.

dziś I Jutro Kamienicy

Z sesji Rady
Gminy
10 września br. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy odbyła się XXV sesja
Rady Gminy Kamienica. Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem protokołu z poprzednich obrad i przedstawieniem przez
Wójta Gminy informacji o wydarzeniach
międzysesyjnych.
W porządku obrad radni przegłosowali m.in. uchwałę w sprawie ustalenia
zasad i wysokości odpłatności za pobyt

dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Kamienica.
Miesięczna odpłatność za świadczenia (wykraczające poza zakres podstaw
programowych – koszty przygotowania
posiłków i wyżywienia) przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kamienica będzie wynosić:
• dla dzieci korzystających z 8 godzinnego pobytu – 90 zł,
• dla dzieci korzystających 6 – 7 godzinowego pobytu – 75 zł,
• dla dzieci korzystających 5 godzinowego pobytu – 50 zł,

• dla dzieci 6 letnich realizujących podstawy programowe za czas pobytu powyżej 5 godzin – 40 zł.
Odpłatność miesięczną będzie niższa o 50% w przypadku uczęszczania do
przedszkola trzeciego i kolejnego dziecka rodziny.
Uczestniczący w sesji Sekretarz Powiatu Limanowskiego – Andrzej Matlęga
przedstawił informację o wykonanych inwestycjach i bieżących inicjatywach podejmowanych przez Powiat Limanowski.
S. F.

Koniec
wakacji,
początek
nauki
1 września uczniowie
wszystkich szkół przywitali nowy rok szkolny. Do
szkół i przedszkoli w naszej gminie powróciło 1 241
dzieci i młodzieży. Wśród
nich: 212 przedszkolaków,
665 uczniów podstawówek
oraz 364 gimnazjalistów.
Na zdjęciu rozpoczęcie roku
szkolnego w Zespole Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
w Szczawie.
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dziś I Jutro Kamienicy

Refleksja nad etyką samorządową
Od zeszłego roku obserwujemy dość dziwne zachowania części radnych, niezadowolonych z obecnego
układu sił w samorządzie gminy Kamienica. Zachowania te są bardzo negatywne z etycznego punktu
widzenia i zdecydowanie utrudniają pracę wszystkim organom gminy.
Ostatnie zachowania części osób przekraczają wszelkie normy etyczne. Zawiadomienia przekazywane do prokuratury,
praktycznie bez żadnych powodów, mają
z pewnością na celu bardziej zastraszanie, pokazywanie swojej siły niż wprowadzenie jakichś pozytywnych efektów
do pracy samorządowej. Przykładem są
zawiadomienia w sprawie rzekomego
popełnienia przestępstwa przy organizacji dowozu młodzieży do Gimnazjów
w gminie Kamienica. Przez poprzednie
lata, kiedy przewoźnikiem była osoba wywodząca się z grona tych osób (notabene
koalicyjny radny z początków poprzedniej kadencji), wszystko było w porządku. Nie zwracano uwagi na sprawowaną
opieką (a właściwie jej brak) nad dziećmi przez samego kierowcę, który w bardzo ograniczony sposób mógł reagować
na jakiekolwiek zagrożenia bezpieczeństwa. Stan techniczny autobusów z pewnością nie był lepszy od stanu technicznego obecnego taboru transportowego.
Ilość dzieci była zbliżona do obecnej ilości dzieci. W czym więc problem ? Każdy,
kto dokładnie przyglądnie się tej sprawie,
zrozumie, o co chodzi.
Od roku, kiedy przetarg wygrała inna
firma, nagle wszystko jest źle. Nasyłane
są kontrole policyjne, nawet z Inspekcji Transportu Drogowego, wywołuje
się sztuczne problemy na łamach lokalnych dzienników, wywierane są ataki

Budowa kanalizacji sanitarnej
w Zbludzy

na sesjach Rady Gminy. Zapomina się
przy tych atakach o podstawowych zasadach etycznych. Zapomina się o tym,
że oprócz faktu bycia radnym, policjantem czy innym urzędnikiem państwowym powinno się być przede wszystkim człowiekiem. Człowiekiem, który
posiada swój honor, swoją godność i sumienie. Tych wartości wydaje się brakować u niektórych osób. Jest to bardzo
zniechęcające do dalszej pracy, a może
niektórym o to chodzi. Za pewien czas
może być inaczej, pozostanie inna rzeczywistość. Dlatego warto być człowiekiem z tymi podstawowymi wartościami, aby móc po zakończeniu pracy
samorządowej popatrzeć drugiemu człowiekowi prosto w oczy, szczerze. Dziwi mnie fakt, że niejednokrotnie od
niektórych osób słyszałem, że „żałują
początków poprzedniej kadencji”, kiedy
wywierano podobne ataki, kiedy były
doniesienia do prokuratury itp. Trzeba
powiedzieć prawdę, że te początki w porównaniu z teraźniejszością niczym się
nie różnią. Niektórzy mówią, że ta grupa ma jeden cel – zniszczenia za wszelką cenę wójta, zniszczenia opinii większościowej grupie obecnych radnych,
że „jakoby” ci nie radzą sobie w lokalnym samorządzie. Ta grupa z pewnością
chciałaby doprowadzić do powrotu sytuacji z poprzedniej kadencji, kiedy mając większościową grupę radnych, mogła

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia
w Kamienicy
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jednostronnie wpływać na kształtowanie swojej polityki rozwojowej.
Nie zrażając się atakami tej grupy, realizowane są bardzo istotne przedsięwzięcia
w całej gminie. Myślę, że niedługo wszyscy to docenią. Nie zapominamy również
o Szczawie, której większość mieszkańców docenia nasze działania. Z pewnością, może nie dzisiaj, ale za kilka lat, mając porównania z lat ubiegłych, wiele osób
dzisiaj niezadowolonych również doceni nasze działania w przyszłości. Jeszcze raz podkreślam, że zależy nam na
rozwoju każdej miejscowości. Szczawa,
ze względu na swoje atuty uzdrowiskowe, jest zawsze uwzględniana w planach
rozwojowych gminy Kamienica. Obecnie wiele działań musi być wspieranych
przez prywatnych przedsiębiorców, czyli
tzw. sektor prywatny, który musi przejąć
inicjatywę w realizacji tych zadań, w których samorząd gminy nie może prawnie
samodzielnie uczestniczyć. Wydaje się,
że po zrealizowaniu kilku kosztownych
inwestycji w najbliższych dwóch, może
trzech latach gmina Kamienica będzie
mieć ogromne możliwości realizacji inwestycji turystycznych, które powinny
uatrakcyjnić naszą gminę i przyciągnąć
kolejnych inwestorów. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z kilku najważniejszych
realizowanych inwestycji.
W. Sadowski – wójt gminy

Wykonanie stolarki aluminiowej w budynku
centrum turystyczno–uzdrowiskowego
w Szczawie

Rozmowa z …

Pani Władysława Majewska
SERCEM POLKA
/ UMYSŁEM EUROPEJKA /
Z WYBORU BELGIJKA
Pani Władysławo, z okazji 10 – lecia naszej współpracy chciałbym zadać Pani
kilka pytań.

–– Ależ proszę bardzo. Będzie mi miło
wypowiedzieć się na łamach gazety gminy, którą sobie szczególnie cenię.

Bywamy u siebie – my w Antwerpii
a Pani w Kamienicy, ale niewiele o sobie
wiemy. Proszę powiedzieć, skąd Pani
pochodzi?

–– Pochodzę z Sądecczyzny z Kąclowej
w gminie Grybów, ale wieś moją rodzinną opuściłam bardzo dawno. Po ukończeniu 6–ciu klas szkoły podstawowej,
marzyłam o dalszej nauce, lecz w mojej
sytuacji nie było to możliwe. Matka wychowała nas sama (czworo dzieci), bo ojciec tragicznie zmarł w pierwszym roku
wojny. W chałupie panowała nędza i głód.
Pewnego dnia tuż po wojnie wsiadłam
na stacji w Stróżkach w pociąg towarowy wiozący przesiedleńców ze Wschodu
na Zachód i po 3 dniach i nocach znalazłam się w mieście Waldenburg (obecny
Wałbrzych). Tam, pracując, ukończyłam
szkołę średnią. Wyjechałam na studia do
Warszawy. Ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim studia dziennikarskie oraz konsularno – dyplomatyczne
w Wyższej Szkole Służby Zagranicznej. W dyplomacji jednak nigdy nie pracowałam. Pracowałam natomiast jako
dziennikarz w paru redakcjach, m.in.:
„Przyjaciółce”, „Sztandarze Młodych”,
„Dzienniku Ludowym”. Zawsze interesował mnie człowiek i jego problemy oraz
tematy dotyczące polskiej wsi. To wówczas odkryłam bogactwo naszej kultury
ludowej, a zwłaszcza podhalańskiej. Umiłowanie do stron rodzinnych „odkryłam”
w sobie wcześniej, gdyż podczas studiów
założyłam w Warszawie Związek Młodych Podhalan. W Antwerpii, gdzie teraz
mieszkam, aby choć trochę zmniejszyć
tęsknotę za rodzinnymi stronami, „rozpaliłam” góralską watrę, która się zwie
Polsko–Flamandzki Związek Kulturalny „Watra”.
Jak to się stało, że Pani opuściła Polskę
i wyjechała do Belgii?

–– Pewnego dnia robiłam wywiad z grupą Belgów, którzy przyjechali do Polski. Było to w 1967 roku. Wśród nich
znalazł się pewien dziennikarz, który
od pierwszego spotkania zaczął darzyć
mnie swoją sympatią. Potem zaczął przysyłać codziennie listy, najpierw w języku
francuskim, potem po polsku, bo nauczył
się polskiego, aby mi zaimponować. Po
trzech latach zdecydowałam się na ślub
z nim. Wesele odbyło się w Warszawie,
po góralsku. Góralki i Górale ze Związku Młodych Podhalan, który skupiał
studentów z gór, były moimi druhnami
i drużbami. Łącką śliwowicą częstowali
wszystkich, którzy tego wieczoru znaleźli
się w Domu Kultury na Starym Mieście.
W pół roku po ślubie z dworca zachodniego odjeżdżałam do Belgii żegnana przez
licznych przyjaciół.
Jak Pani poczuła się w nowym kraju i jak
doszło do zorganizowania Watry?

–– Nie byłam przedtem nigdy w Belgii
i nic, poza tym co z lekcji historii, nie
wiedziałam o tym kraju. Nie wiedziałam, jak zostanę przyjęta przez teściów,
którzy znali mnie tylko z fotografii. Ale
jechałam z uśmiechnięta twarzą i z poczuciem siły, którą daje ziemia rodzinna.
Pyta Pan, jak się czułam w nowej sytuacji? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo nasza rozmowa by się bardzo
przedłużyła. Powiem tylko, że musiałam
każdego dnia uczyć się żyć inaczej niż
w Polsce, do której tęskniłam coraz bardziej. Nie wystarczała mi wielka miłość
męża, który starał się o wszystko i chciał
tylko jednego – abym czekała na niego
i z nim przebywała. Zapisałam się do
szkoły wieczorowej na naukę języka niderlandzkiego, zaczęłam pisać korespondencje, zostałam po zdaniu egzaminu
tłumaczem przysięgłym, to jednak w żaden sposób nie zmniejszyło tęsknoty. Co
jakiś czas uciekałam mężowi do Polski,
aby naładować się energią potrzebną mi
do przebywania w Belgii. Wtedy postanowiłam w Antwerpii zorganizować jakąś skromną góralską izbę, w której spotykaliby się Polacy i Belgowie. Polaków
wówczas było bardzo mało w Antwerpii.

Poza kilkoma Polkami – żonami Belgów,
których poznały w obozach oraz paroma
marynarzami pracującymi we flocie belgijskiej. Większość Polaków w tym czasie
pracowała w kopalniach węgla w Limburgii i Liege. Po siedmiu latach ciężkiej
pracy udało mi się kupić i wyremontować w centrum miasta dom, w którym
usadowiłam „Watrę”. Wszystko, jak Pan
widział, jest w tym domu autentycznie
z gór, bo nawet deski na powałę i podłogę przywoziłam z kraju, co w tamtym
czasie nie było łatwe. „Watra” się pali już
prawie 30 lat, bo z uporem siedzę tam na
stołku i dokładam drewienek z własnych
oszczędności.
Jaki program pracy ma „Watra” i czy jest
nią zainteresowanie?

–– Obecnie w Antwerpii przebywa tysiące Polaków – tych pracujących legalnie i tych pracujących na czarno. Nasz
program jest taki, jakie potrzeby. A więc
są to: kursy języka niderlandzkiego, wycieczki, pożyczanie książek, informacja, wydawanie gazetki, pomaganie, o ile
to możliwe, w różnych kłopotach. No
i oczywiście organizowanie tradycyjnych
imprez okolicznościowych i występów,
podczas których często naszymi gośćmi
są górale z Kamienicy. Panie Mietku od
naszego przypadkowego spotkania w Limanowej minęło już 10 lat i cieszę się, że
w tym czasie kilkanaście razy na Belgijskiej ziemi występowały Wasze kamienickie kapele oraz zespół „Gorce”. W tym
miejscu pragnę podziękować Marianowi
Dudzikowi i jego żonie, którzy systematycznie od 10 lat kilka razy do roku przyjeżdżają do nas by wspomagać naszych
polonijnych artystów.
Jak wygląda nowa emigracja Polaków
w Belgii?

–– Tak jak już wspomniałam. Polacy,
których spotkałam w Antwerpii w 1971
roku, nie byli emigrantami. Zostali tu, bo
nie mieli gdzie po wojnie, po nowym podziale Europy wrócić. Tęsknili bardzo za
krajem, lecz los zmusił ich do założenia
tu rodzin i do pracy w Belgii. Ale dzieci
swoje uczyli języka polskiego i szacunku
do polskich tradycji. Obecnie przebywa
w Antwerpii tysiące Polaków, przeważnie ludzi młodych lub w średnim wieku. Przyjeżdżają w poszukiwaniu pracy.
Pytani co potrafią, odpowiadają odważnie – wszystko. A potem uczą się od innych tynkowania, hydrauliki, krycia dachów. Ich stosunek do ojczyzny jest inny
– „tam gdzie mogę zarobić, tam chcę żyć”
– odpowiadają bez sentymentów. Pieniądz stał się wyznacznikiem wartości
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Rozmowa z …
człowieka, zresztą nie tylko wśród Polaków, ale i innych Słowian, którzy tu
przebywają. Z trudem, bo przeważnie
nie znają języka, starają się zaistnieć na
belgijskim rynku. Zakładają polskie sklepy, firmy budowlane, zapisują się na kursy języków obcych. Starają się
o pracę legalną, płatną, zgodnie z obowiązującymi stawkami. Polepszyło się zwłaszcza
kobietom, które często były
wykorzystywane i pracowały ciężko u niektórych rodzin
żydowskich za dużo niższe
stawki niż u Belgów. Obecnie
istnieją biura, które kierują
kobiety do sprzątania, legalnie po ustalonych kontraktem
stawkach.

no ludowej muzyki, obrzędów, a to jest
bardzo ważne dla młodego pokolenia,
które wychowuje przeważnie komputer
i telewizja. Uczmy się od Żydów, przetrwali tysiące lat i do dziś z dumą prezentują swoje tradycje. Po każdych od-

Słyszałem, że zamierza Pani wrócić i zamieszkać w Polsce. Co wtedy będzie dalej z „Watrą”?

–– Myślę o tym, aby powrócić w moje
strony rodzinne. 38 lat pracy społecznej
w Antwerpii to starczy. Żal mi będzie

Jak „Watra” pomaga rodakom, w tych różnych kłopotach, z którymi się spotykają
po przyjeździe do Antwerpii?

–– Służymy im informacją,
wydajemy gazetkę, w której
drukujemy najważniejsze adresy i telefony potrzebne im
w czasie pobytu w Antwerpii, m. in.: konsulatu polskiego, lekarzy mówiących po
polsku, adresy polskich sklepów. Raz w tygodniu, Ci co
chcą, spotykają się w niedzielę
po południu w „Watrze”, aby
posłuchać muzyki, napić się
polskiego piwa, porozmawiać
między sobą, potańczyć, rozluźnić się po całym tygodniu
ciężkiej pracy. Organizujemy
Pani Władysława Majewska
też wycieczki do sąsiednich
przemawia podczas tegorocznych
krajów, by poznać lepiej Euro„Dni Gorczańskich”
pę. Wycieczki są zwykle dwudniowe – w soboty i niedziele.
Mamy również okolicznościowe impre- wiedzinach piszę o Was w naszej gazetce
zy. Wspólnie z muzykami z Kamienicy „Wieści spod Watry”, a napisałam m.in.
występowaliśmy kilka razy z szopką na tak: „… Jeśliś smutny nie możesz spać,
brukselskim rynku, na polskim żołnier- wszystko cię denerwuje, nie czekaj, aż
skim cmentarzu w Bredzie oraz na róż- uskładasz pieniądze na wakacje za granych jubileuszach w Antwerpii i Brukseli nicą, wsiadaj w autobus i jedź do Kamie. Kiedy muzykanci z Kamienicy zagrają, nicy. Tam cię w objęcia wezmą śpiewanie
od razu radośniej świat wygląda. I za to i granie, serdeczność ludzi i góry. Nie te
granie i śpiewanie pragnę Wam serdecz- widziane z Krupówek, ale te najpiękniejnie podziękować.
sze, życzliwe ludziom – Gorce… Na „Dni
Gorczańskie” zjeżdżają się ludzie jak na
wesela. Goszczą się i bawią do białego
Była Pani niedawno na Święcie Gorców,
rana, przy muzyce i dobrych potrawach.
jak się Pani podobała nasza impreza?
–– Bardzo. Byłam już u Was na kolejnych Tańczą radośni. Bo chyba w żadnej inDniach Gorczańskich. Uważam, że nie- nej gminie w Polsce nie jest tak zachoktóre gminy powinny się u Was uczyć wany folklor i obrzędy…” Jechałam do
pracy i umiejętności reklamy turystyki. Kamienicy zmęczona i smutna. WróciPotraficie doskonale reklamować pięk- łam z nową energią i radością do pracy.
no Waszego regionu, urok Gorców, pięk- Dziękuję organizatorom za zaproszenie.
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„Watry”, ale przecież Europa coraz bardziej będzie się jednoczyć. Młodzi Polacy, którzy dziś chodzą do belgijskich
szkół, będą wrastać we flamandzką ziemię tak jak i dziesiątki innych narodowości w tym kraju. Myślę, że to wspaniałe
dzieło – budowę wielkiej wspólnej Europy będą kontynuowali młodzi i będą korzystali z dorobku kulturalnego każdego
kraju. A „Watra”? Może zostanie małym
muzeum sztuki góralskiej. Może Izbą Pamięci tych trudnych lat, jakie przyszło
nam przeżyć pod koniec XX i na początku XXI wieku.
Dziękuję za rozmowę.

Z panią Władysławą Majewską – założycielką
„Watry” w Belgii rozmawiał M. Marek

Wieści Z sejmu

Aktywnie, wakacyjnie…
Po miesięcznych wakacjach poselskich, rozpoczął się kolejny okres intensywnej pracy
na skalę ogólnokrajową i na rzecz regionu.
Wspominając zaś letni czas, który w dużej mierze spędziłem na Limanowszczyźnie, pragnę zaprezentować Państwu
fotorelację ze spotkań z mieszkańcami
oraz przy udziale radnych w naszym regionie, w których uczestniczyłem:
Wakacyjny okres wykorzystałem także do zaangażowania się w sprawy Limanowej oraz Małopolski. Wystąpiłem do
MSWiA o udzielenie pomocy finansowej
dla powodzian naszego okręgu, skierowałem również zapytania poselskie dotyczące budowy obwodnicy w Limanowej.
Poruszyłem ponadto kwestię braku karetek w szpitalach w Limanowej, Kamienicy oraz Szczyrzycu. O moim zainteresowaniu problemami regionu świadczy
14 miejsce na 399 posłów, którzy zgłosili
w Sejmie najwięcej zapytań poselskich
(więcej na ten temat na www.sejm.gov.pl
oraz www.janczyk.pl).
Obecnie rozpoczął się czas intensywnej pracy Sejmu. Na pierwszy ogień zostały rzucone spory o kształt dotyczący porządku w mediach. Rząd pokazał
też plany prywatyzacji majątku polskich
spółek na wielką skalę. Toczy się spór
o nierelatywizowanie historii, która powinna być ostoją naszej tożsamości narodowej i nigdy nie powinna być zamieniona na towar handlowy w stosunkach
z sąsiadami i z zagranicą.

135 – lecie OSP Limanowa

Wiesław Janczyk

Dożynki w Zalesiu

Doroczna uroczystość odpustowa w Szczawie
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Wieści Z sejmu
Aktywnie, wakacyjnie…

Interpelacje posła
Bronisława Dutki
Poseł Bronisław Dutka interpeluje do Ministra
Sportu i Turystyki w sprawie realizacji centralnej inwestycji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju sportów motorowych w Polsce, tj. trasy samochodowych wyścigów górskich Limanowa
– przełęcz pod Ostrą.

Święto Chleba - Limanowa

Pielgrzymka Strażaków do Bazyliki M. B. Bolesnej w Limanowej

Festyn charytatywny na rzecz Asi Gorzkowskiej – Gorlice
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Szanowny panie Ministrze!
Polski Związek Motorowy oraz samorząd powiatu limanowskiego zabiegają o dofinansowanie centralnej inwestycji „Trasa samochodowych wyścigów górskich Limanowa – przełęcz
pod Ostrą”. Realizacja tej inwestycji umożliwi przeprowadzenie w 2010 r. Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski,
a po uzyskaniu w kolejnych latach homologacji FIA również
Mistrzostw Europy w samochodowych Wyścigach Górskich.
Stosowne wnioski powiatu i Polskiego Związku Motorowego
zostały złożone kilka miesięcy temu. Wynika z nich, że potrzeba już niewiele środków.
Według opinii Polskiego Związku Motorowego planowana
trasa jest inwestycją o strategicznym znaczeniu dla rozwoju
sportów motorowych w Polsce. Planowana trasa ma 6200 m
długości przy średnim wzniesieniu 6,7 % i 38 łuków samochodowych o bardzo zróżnicowanej charakterystyce. Byłaby to
najdłuższa trasa wyścigów górskich w naszym kraju. Obecna
nawierzchnia jest w doskonałym stanie, na pewnych odcinkach
odpowiada nawet wymaganiom równości PZM obowiązujących
na trasach samochodowych wyścigów górskich.
„Trasa samochodowego wyścigu górskiego Limanowa – przełęcz pod Ostrą” to niezwykle potrzebna inwestycja dla naszego
kraju, a także powiatu limanowskiego.
Inicjatywa stworzenia na ziemi limanowskiej trasy samochodowych wyścigów znalazła aprobatę wśród władz powiatu limanowskiego, władz gmin, przez które przebiegać będzie trasa,
Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego, marszałka
województwa małopolskiego, jak i mieszkańców Limanowszczyzny. Gorąco popieram i deklaruję pełne wsparcie realizacji
tej inwestycji. Mimo wielu bezpośrednich próśb w Ministerstwie Sportu i Turystyki sprawa nie ruszyła do przodu.
Limanowaszczyzna potrzebuje promocji, a możliwość organizacji Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, po zakończeniu tej inwestycji, byłaby do tego znakomitą okazją. Realizacja tego zadania przyczyniłaby się również do rozwoju turystyki,
w tym turystyki motorowej i sportów motorowych.
W związku z powyższym bardzo proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:
Czy Ministerstwo Sportu i Turystyki uważa, że Polska powinna mieć trasę wyścigów górskich?
Czy wspomniana inwestycja ma szansę wsparcia ze strony Ministerstwa Sportu i Rekreacji?
Jakie działania w tej sprawie zamierza podjąć Pan Minister?
Z poważaniem
Poseł Bronisław Dutka

Jubileuszowe
XXX
Dni Gorczańskie
Uroczysta sesja
Rady Gminy Kamienica

Otwarcie

Delegacja gminy Komorniki

Rada Gminy i zaproszeni goście

Delegacja gminy Wutha – Farnroda z Niemiec
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Jubileuszowe
XXX
Dni Gorczańskie
Uroczysta Msza św.
Oficjalne otwarcie

Msza święta

Oficjalne otwarcie „Dni Gorczańskich”
Wręczenie nagród Wójta Gminy Kamienica, listów gratulacyjnych oraz okolicznościowych statuetek.
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Występy estradowe

Grupa taneczna „Umelecky klub Fantázia” ze Svitu

BACIARY

Zespół wokalny „Šafolka” ze Smiżan

Plewiszczoki z Komornik

Publiczność

Kabaret OT.TO

Występ zespołu VOX

Koncert zespołu WHISKY
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Jubileuszowe
XXX
Dni Gorczańskie
Otwarcie w ystaw y
dorobku artystycznego

Piotra Kwita
pt. „Ptasznik z Zalesia”
Podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu wystawy Małgorzacie Sidor i Zbigniewowi
Wolaninowi składa wójt gminy
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Wieści Ze Starostwa

Powiat Limanowski najlepszy w Małopolsce
Powiat Limanowski znalazł się na pierwszym miejscu w Małopolsce, a na
5 miejscu w kraju, w rankingu inwestycyjnym samorządów w kategorii
powiaty, organizowanym przez pismo Wspólnota.
2009 rok w funkcjonowanie samorządu
„To wspaniałe osiągnięcie zarówno Zarządu jak i Rady Powiatu Limanow- powiatowego to także dalsza modernizaskiego. Myślę, że osiągnęliśmy to dzięki cja dróg powiatowych wraz z chodnikazgodzie i wspólnemu działaniu dla do- mi, przejściami dla pieszych, poboczami,
bra całego powiatu. To wyróżnienie jest rowami i przepustami:
Pod koniec 2008 roku /Powiat Liuwieńczeniem naszych wspólnych działań. Ten rok jest kolejnym rokiem, w któ- manowski/ udało się nam pozyskać na
rym zostało wykonanych w Powiecie Li- modernizację dróg powiatowych blisko
manowskim rekordowo dużo inwestycji. 6 mln zł z „Narodowego Programu PrzeZe swojej strony mogę zapewnić, że w dalszym ciągu będziemy sięgać po środki unijne, bo
to właśnie dzięki nim tak wiele
inwestycji udało nam się zrealizować.”– mówi Jan Puchała
Starosta Limanowski.
Rok 2009 to kontynuacja
inicjatyw podjętych w 2008
roku. Dzięki dużej determinacji obecnych władz Powiatu
Limanowskiego wiosną 2009
roku ruszyła budowa krytej
pływalni w Limanowej. Inwestycja realizowana wspólnie
z samorządem – Miastem Limanowa. Wartość tej inwestycji
wyniesie ok. 16 mln zł.
Planowane są również:
Zabudowa tzw, Buzodromu
na limanowskim rynku, który
będzie profesjonalnym punktem informacji turystycznej
i będzie działał w ramach Małopolskiego Systemu Informacji
Turystycznej tworzonego przez Budowa krytej pływalni
Urząd Marszałkowski. Wartość
budowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
inwestycji wyniesie około 1 mln zł.
Niezmiernie ważna dla rozwoju Powia- czyli na tzw. „Schetynówki”.
Wspólnie z samorządem Powiatu Botu Limanowskiego inwestycja to budowa
basenów termalnych w Porębie Wielkiej cheńskiego zmodernizowaliśmy drogę
w Gminie Niedźwiedź. Trwają intensyw- stanowiącą najkrótszą trasę z Limanone prace nad uzyskaniem koncesji. Po jej wej do Krakowa, czyli odcinek Stare Ryuzyskaniu zostanie ogłoszony przetarg bie–Tarnawa–Łapanów. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 8 mln zł.
na inwestora strategicznego.
Wspólnie z samorządem Powiatu NoRozpoczęły się prace pod budowę
kompleksu sportowo–rekreacyjnego przy wosądeckiego jesteśmy w trakcie realiZS Nr 1 w Limanowej. W skład inwesty- zacji modernizacji drogi Młynne – Lacji wejdą: boiska sportowe do piłki nożnej skowa – Ujanowice – Łososina Dolna.
i siatkówki, koło do pchnięcia kulą oraz Łączny koszt inwestycji wyniesie ok. 21
kort tenisowy. Powstanie także bieżnia na mln zł.
Do końca 2008 roku wykonanych zobiegi krótkodystansowe.
W Mszanie Dolnej budowana jest stało 10 km chodników. Tegoroczny plan
sala gimnastyczna przy Zespole Szkół budżetowy przewiduje wykonanie łącznie 15 km chodników.
Ponadgimnazjalnych.

„W okresie minionego dziesięciolecia wartość budżetu Powiatu Limanowskiego zmieniała się począwszy
od 41 mln w 1999 roku, przez 72 mln
zł w 2006 roku, aż po 94 mln w roku
2008. Tymczasem uchwała budżetowa
Powiatu Limanowskiego na 2009 rok
przewiduje do wykonania kwotę 129
mln zł, w tym pozyskanych środków

dodatkowych 36 mln zł. Dynamiczny rozwój powiatu z wykorzystaniem
środków zewnętrznych to jeden z naszych największych sukcesów.(…)” –
mówi Jan Puchała Starosta Limanowski
– „(…) Mam nadzieję, że przedstawione
informacje przybliżyły Państwu sprawy realizacji inwestycji samorządu powiatowego i ich zakresu. Zgodna współpraca, ponad podziałami politycznymi
Zarządu Powiatu, Rady Powiatu Limanowskiego, jak również samorządów
tworzących powiatową wspólnotę pozwala mi z dumą prezentować dorobek
ostatniego czasu i z optymizmem spoglądać w przyszłość”.
Justyna Tokarczyk
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Z życia Parafii

Przydrożna świątynia – pełny wymiar wartości
Klenina – uroczy przysiółek Kamienicy. Położona w samym sercu natury, ma
„przystanek”, który pozwala dowartościować piękno stworzonego świata. Jest nim
Kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Jak wiele przydrożnych świątyń i
ta naruszona zębem czasu – przetrwała.
Odbudowana przez mieszkańców osiedla,
30 sierpnia podczas uroczystej mszy po-

lowej, którą odprawił ks. proboszcz Jan
Betlej, została na nowo poświęcona. Choć
wydaje się jakby powstała wczoraj, opowiada swoją historię. Jest dowodem dochowania Bogu wierności. Pomostem
między wczoraj i dziś. Świadectwem pielęgnowania niepodważalnych wartości.
S. F.

WAKACYJNY MŁODZIEŻOWY
RAJD ROWEROWY

Za nami czas wakacji. Czas relaksu i odpoczynku po ciężkim roku
pracy, nauki. Czas, który zawsze dostarcza nam dużo wspomnień,
przeżyć i radości. Dowodem na to może być nasz rajd rowerowy
z początku lipca (5-11.07. 2009 r).
Rajd rozpoczęliśmy w niedzielę wyjeżdżając w godzinach popołudniowych z
Kamienicy do Starego Sącza. Tam mieliśmy pierwszy nocleg. Następnego dnia, w
małych strugach deszczu wyruszyliśmy
w kierunku Tylicza, koło Krynicy Zdrój.
W Tyliczu przyjęły nas z wielką gościnnością siostry służebniczki starowiejskie
i Ks. Proboszcz Marian Stach, z panią
gospodynią. Dzień zakończyliśmy wspólnym ogniskiem i śpiewaniem ulubionych
piosenek tutejszego Księdza Proboszcza
(np. Hej z góry, z góry …).
Kolejny dzień prowadził nas przez
Słowację, do parafii Ks. Franciszka
Niemca w Muszynie, który zapewnił
nam nocleg, a także (z czego młodzież
miała najwięcej satysfakcji) dyskotekę
integracyjną z tamtejszą młodzieżą. Po
wszystkich tańcach, hulankach i swawolach udaliśmy się na spoczynek, bo
następny dzień zapowiadał się ciężko.
Czekał nas najdłuższy odcinek tego rajdu (mieliśmy przejechać 63 km, po trudnym, trochę górzystym terenie).
Następny dzień przywitał nas strasznymi opadami deszczu. Ale pomimo tego
wyruszyliśmy w dalszą drogę. Ten odcinek rajdu prowadził nas przez Słowację
(m.in. przez Starą Lubownię, Czerwony
Klasztor), a meta czekała nas w Sromowcach Niżnych. Pomimo pewnych obaw,
czy damy radę dojechać tam na wieczór,
okazało się, że ten odcinek pokonaliśmy
sprawnie (nawet dość sprawnie i szybko),
i bez większych problemów dojechaliśmy
do naszego miejsca noclegowego.

Piąty etap naszego rajdu był to, można
powiedzieć, etap górski. Prowadził nas
z Sromowców Niżnych do Czorsztyna.
Po kilku dniach wysiłku, pedałowania
czekał nas teraz dzień relaksu nad Jeziorem Czorsztyńskim. Ale niestety, pogo-

da popsuła nam trochę plany i z powodu
deszczu ten dzień musieliśmy spędzić na
kwaterach.
Za to następny dzień przywitał nas
już promieniami słońca. Postanowiliśmy
więc troszkę opóźnić nasz powrót do
domu i udaliśmy się na plażę w Niedzicy, gdzie spędziliśmy trochę czas na opalaniu i trochę na pluskaniu się w jeziorze.
W godzinach popołudniowych udaliśmy
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się do naszych domów. Pomimo pewnego
zmęczenia wróciliśmy szczęśliwi, bardzo zadowoleni i z uśmiechem na twarzy.
Na koniec pragnę podziękować wszystkich ludziom dobrej woli, wszystkim
sponsorom (nie sposób wymienić wszystkich, bo lista byłaby bardzo długa) za ich
życzliwość i pomoc w organizacji tego
rajdu. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy. Bez Was ten rajd by się nie odbył.
Pragniemy również na koniec podziękować naszym parafianom z Kamienicy, którzy zgromadzili się przy drodze,
aby nas pożegnać. Dziękujemy za to, że
tak ładnie nam machali, dodawali słowa otuchy i zapewniali o swojej pamięci.
Szczególne słowa wdzięczności pragnę

skierować pod adresem wszystkich ludzi chorych i cierpiących z naszej parafii.
Pragnę im podziękować za ten szczególny
dar – dar modlitwy w naszej intencji. Aby
się nam udała pogoda i abyśmy zdrowi,
cali i szczęśliwi wrócili do domu. Wszystkim za wszystko składamy staropolskie,
serdeczne – BÓG ZAPŁAĆ!
Ks. Paweł

Z życia Parafii

Do Matki Bożej
W dniach 17 – 25 sierpnia bieżącego roku odbyła się
XXVII Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę.
Wzięło w niej udział ok. 8,5 tysiąca osób.
Przez dziewięć dni szlakiem brnąć,
Duchowo krok po kroku wspierać się
I z dnia na dzień oczyszczać serce swe!
Potykać się na kamieniach i powstawać znów,
Mieć nadzieęe na lepsze chwile i dnie...
Zasypiać, wstawać i dalej brnąć!
Ku Tobie Matko iść,
Intencje w swoim sercu nieść,
Bo wiem, że Ty - Matka wysłuchasz mnie!
Pielgrzym

Pielgrzymka jest to dla wszystkich
uczestników niezwykły czas. Czas
oczyszczania swego serca, wspierania
się, wzajemnego okazywania miłości drugiemu człowiekowi, czas zbliżania się do
Boga. Dlatego często definiuje się ją jako
rekolekcje w drodze.
Tegoroczną pielgrzymkę przeżywaliśmy pod hasłem: „Otoczmy troską życie”,
które miało uświadomić uczestnikom potrzebę dbania o swoje życie w wymiarze
fizycznym, psychicznym i duchowym.
Każdy człowiek powinien starać się
przez pracę, naukę, modlitwę itp. starać
się o rozwój swojego człowieczeństwa.
Podczas pielgrzymki, z racji na rok kapłański, dużo uwagi poświęcono sprawie
sakramentu kapłaństwa.
Siostry i bracia (bo tak zwracają się do
siebie pielgrzymi) trud pielgrzymowania
i swoje modlitwy ofiarują Bogu przez
wstawiennictwo Maryi w różnych inten-

cjach. Jedni proszą w sprawach bardziej
przyziemnych: o zdanie egzaminu, o dobrą pracę; inni w bardziej poważnych:
o dobrego męża (tych jest bardzo dużo),
o trzeźwość w rodzinie dla taty lub syna,
o nawrócenie, odkrycie swojego życiowego powołania.
Dla wielu pielgrzymów te dziewięć
dni drogi to naprawdę wielki wysiłek.
Wspomnę tylko, że w ciągu drugiego
dnia pątnicy pokonują ok. 45 km. Jednak
radość dziewiątego dnia, radość wynikająca z dotarcia przed tron Matki Bożej Częstochowskiej sprawia, że wszyscy
zapominają o obolałych nogach, o nocach „przespanych” w starych, zimnych
stodołach.
Jeżeli ktoś nie wierzy, jak wielka to
radość, proponuję zapytać kogokolwiek
z tych 75–ciu szczęśliwych i odważnych
osób z naszej kamienickiej parafii, które
w tym roku pielgrzymowały do naszej
Matki na Jasną Górę. A jeszcze lepiej
przekonać się o tym osobiście podczas
najbliższej PPT.
Pozdrawiam wszystkich Pielgrzymów
z grupy 19, św. Kingi, dziękuję za życzliwość i współpracę na pielgrzymim
szlaku.
Ks. Marek Wojak
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dla rolników

Jak daleko od płotu sadzić drzewa i krzewy
Przepisy (jedyne), jakie w tym zakresie obowiązują, dotyczą rodzinnych ogrodów
działkowych. Warto je poznać, bowiem polskie sądy niekiedy posiłkują się regulaminem rodzinnych ogrodów działkowych (w skrócie ROD), jako wykładnią w sprawach spornych. Sadzenie drzew i krzewów owocowych precyzuje paragraf 118 tego
regulaminu, natomiast sadzenie drzew i krzewów ozdobnych paragraf 119 regulaminu ROD. Przepisy określają minimalne odległości od granicy działki, w jakiej
można sadzić drzewa i krzewy, zarówno owocowe, jak i ozdobne.
Gatunki i odmiany drzew owocowych
słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów
od granicy działki. W przypadku moreli
należy zachować odległość co najmniej
3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie
mogą być sadzone bliżej niż 5 metrów
od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących,
które można sadzić w odległości nie
mniejszej niż 3 metry. Krzewy owocowe
należy sadzić w odległości nie mniejszej
niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny w odległości 3 metrów.
W ogrodach dopuszcza się sadzenie
tylko słabo rosnących odmian drzew
i krzewów ozdobnych. Trzeba je sadzić
co najmniej 2 metry od granic działki.
Możliwe jest sadzenie drzew ozdobnych
1 metr od granicy działki, jeżeli ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
Silnie rosnące krzewy ozdobne trzeba
sadzić w odległości co najmniej 2 metrów, a krzewy słabo rosnące i rozłożyste
iglaki co najmniej 1 metr od granic działki. Ponadto w odległości do 2 metrów od
granicy działki drzewa i krzewy ozdobne
nie powinny osiągać większej wysokości
niż 3 metry.
Drzewa wysoko rosnące należy sadzić
dalej od granicy działki, tj. w odległości
5-6 metrów, tak jak drzewa ozdobne. Ponieważ coraz częściej domy budowane
są na małych działkach, na których nie
ma możliwości zachowania przyjętych
za właściwe odległości, najlepiej porozumieć się w tej kwestii z sąsiadami. Nie
ma też przepisów określających odległość
drzew czy krzewów od budynku.
Owoce spadające z cudzego
drzewa
Najczęściej spotykane sąsiedzkie spory dotyczące drzew i krzewów reguluje
kodeks cywilny. Owoce spadłe z drzewa
lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią
jego pożytki (art. 148 k.c.). Chodzi o zapobieżenie konfliktom sąsiedzkim. Do
sporów mogłoby dochodzić wtedy, gdyby właściciel wielokrotnie wchodził na

grunt sąsiadów, aby zebrać plony. Zgodnie z przepisem sąsiad może bez pytania
korzystać z tych owoców, które same spadły na ziemię. Natomiast owoce są własnością właściciela drzewa, dopóki nie
opadną — sąsiad nie powinien ich więc
zrywać czy strząsać. Z literatury dotyczącej tego przepisu wynika, że chodzi
nie tylko o jadalne owoce, ale i o szyszki,
kasztany czy żołędzie, a także o kwiaty.
Przepisu tego nie stosuje się, gdy sąsiedni grunt jest przeznaczony na użytek publiczny. W takiej sytuacji nie dochodzi
bowiem do konfliktów sąsiedzkich.
Nie zawsze można wyciąć
korzenie
Właściciel gruntu, na którym stoi drzewo, może wejść na posesję sąsiada i usunąć zwieszające się z jego drzew gałęzie
bądź owoce. Sąsiad może jednak zażądać naprawienia wynikłej z tego powodu szkody. Osoba, na której grunt przechodzą gałęzie czy owoce, ma prawo je
obciąć lub zerwać i zachować dla siebie. Może to jednak zrobić wyłącznie
po upływie wcześniej ustalonego, odpowiedniego terminu. Odpowiedni termin
to taki, w którym sąsiad zdąży zorganizować cięcie. Niektórych roślin nie wolno
ciąć przez część roku, gdyż mogą zginąć
(dotyczy to choćby śliw). Wówczas termin
musi też uwzględniać wiedzę ogrodniczą.
Wycięcia korzeni z drzewa, stojącego na
sąsiednim gruncie, można dokonać bez
zawiadamiania sąsiada. Takie postępowanie może jednak doprowadzić do śmierci
rośliny. Dlatego, jeżeli przejście korzeni
na parcelę sąsiada nie zakłóca korzystania z nieruchomości, a ich wycięcie może
doprowadzić do śmierci drzewa, nie powinno się korzeni wycinać.
ARiMR wypłaci w rekordowym
tempie dopłaty bezpośrednich
za 2009 r.
Zgodnie z zapowiedziami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego, już od 16 października br. ARiMR
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rozpocznie wypłacanie pieniędzy rolnikom, którzy prowadzą działalność na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania lub na terenach górskich (ONW).
Natomiast płatności bezpośrednie Agencja rozpocznie wypłacać zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 grudnia
br. ARiMR dołoży wszelkich starań, aby
dopłaty te jeszcze w grudniu otrzymało
około 70% rolników, którzy złożyli w tym
roku wnioski o takie płatności, a było
ich łącznie około 1,4 miliona. O dopłaty
ONW ubiega się co roku ponad 700 tys.
rolników. W pierwszej kolejności dopłaty,
zarówno ONW jak i bezpośrednie, będą
otrzymywali rolnicy, których gospodarstwa zostały dotknięte tegorocznymi klęskami żywiołowymi.
Przyjęty harmonogram realizacji tych
dopłat będzie rekordowym w historii
ARiMR. Przygotowania do sprawnej realizacji tych płatności idą „pełną parą”.
Obecnie dla około 85% wniosków o płatności bezpośrednie została zakończona
kontrola administracyjna.
Na pomoc w ramach systemu wsparcia
bezpośredniego za 2009 roku, zwanych
potocznie dopłatami bezpośrednimi,
ARiMR będzie miała około 3 miliardów euro. Wysokość wsparcia w złotówkach Agencja pozna na początku października, po opublikowaniu kursu z 30
września br., według którego Europejski
Bank Centralny będzie przeliczał euro
na złotówki. Poziom dopłat bezpośrednich w Polsce za 2009 r. będzie stanowił,
zgodnie z ustaleniami akcesyjnymi dokonanymi w Kopenhadze, 90% wysokości dopłat, które otrzymają rolnicy z tzw.
starej 15 Unii Europejskiej. W przyszłym
roku poziom dopłat we wszystkich państwach Unii będzie identyczny.
Płatności obszarowe przysługują
do powierzchni nie mniejszej niż 1 ha
gruntów rolnych, utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnie z zasadami
ochrony środowiska naturalnego.
opr. Witold Ćwikowski – PZDR Limanowa

Kultura

Wśród najlepszych
Karpacki Grajek
dla Kapeli Gorce
12 lipca br. już po raz szósty w Trzcinicy koło Jasła odbył się Międzynarodowy
Festiwal Folkloru Karpat, którego ideą
jest ocalenie od zapomnienia zanikających tradycji ludowych, takich jak: rzemiosło, sztuka ludowa, kuchnia regionalna, stroje i muzyka karpacka.
Głównym punktem imprezy był konkurs kapel i zespołów ludowych o tradycyjną statuetkę „Karpackiego Grajka”.
W konkursie wzięli udział przedstawiciele rodzimych kapel, jak również goście ze Słowacji, Czech, Rumunii Węgier
i Ukrainy.
Popisy kapel ludowych oceniało profesjonalne jury w składzie: Aleksandra
Szurmiak – Bogucka (etnomuzykolog),
Jolanta Danak – Gajda (etnomuzykolog),
Jerzy Dynia (etnomuzykolog),Tadeusz
Łopatkiewicz (etnograf) oraz Andrzej
Starzec (etnomuzykolog), które przy ocenie kapel i zespołów ludowych brało pod
uwagę repertuar, wykonawstwo zgodne
z tradycją danych regionów oraz strój ludowy i ogólny wyraz artystyczny.
Główną nagrodę – statuetkę „Karpackiego Grajka” przyznano Kapeli GORCE z Kamienicy z prymistą Francisz-

kapelom wyróżnienia w postaci nagród
rzeczowych, ufundowanych przez sponsorów Festiwalu.

Karpackiego grajka przyznano kapeli
Gorce

kiem Kurzeją z Kiczni. Drugą nagrodę
otrzymała kapela Górolsko Muzyka ze
Spiszu na Słowacji, natomiast trzecia trafiła w ręce kapeli ludowej KAMRATY
z Bukowiny Tatrzańskiej. Ponadto komisja konkursowa przyznała dziesięciu

Festiwal Folkloru
Górali Polskich
W dniach 1 – 4 sierpnia 2009 r. w Żywcu odbył się 40 Festiwal Folkloru Górali Polskich organizowany w ramach 46
Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Przez
cztery dni festiwalowe wystąpiło łącznie 28 góralskich zespołów oraz 18 kapel, w tym Kapela i Zespół Regionalny
„Gorce” z Kamienicy, która odniosła kolejny w tym roku sukces, zajmując na tym
prestiżowym festiwalu drugie miejsce.
Kapela wystąpiła w składzie: Paweł Miśkowicz, Jakub Drabik, Marian Dudzik,
Sylwester Dudzik, Dariusz Kulig i Szymon Kulig,
Występom konkursowym towarzyszyły gościnne prezentacje kapel, zespołów
zagranicznych, biorących udział w tegorocznym Tygodniu Kultury Beskidzkiej.
Jednocześnie na płycie rynku miała miejsce prezentacja sztuki ludowej. Twórcy
ludowi prezentowali na regionalnych
stoiskach swoje rękodzieło, odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z ich
warsztatem twórczym i podpatrzenia ich
przy pracy.
S. F.
Kapela Gorce na festiwalu w Żywcu
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Kultura

Jubileuszowe
Dni Gorczańskie
W dniach 25 – 26 lipca 2009 r. odbyły się główne obchody Jubileuszowych XXX Dni Gorczańskich w Kamienicy.
Rozpoczęły się one uroczystą sesją Rady Gminy, podczas
której dr Przemysław Stanko przedstawił pokrótce historię powstania gminy, a wójt – dr Władysław Sadowski
osiągnięcia i założenia strategii rozwoju gminy na najbliższe lata.
Odbyła się również prezentacja partnerskiej gminy Wutha – Farnroda, którą przedstawił burmistrz Torsten Gieß.
Gratulacje i dyplomy za dobrą współpracę partnerską z naszą gminą otrzymali
włodarze gmin Wutha – Farnroda, Smiżan i Komornik. Podziękowania za pracę oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju
naszej „małej ojczyzny” przyjęli dyrektorzy szkół, jednostek organizacyjnych
(Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), sołtysi
oraz proboszczowie parafii z Kamienicy,
Szczawy i Zalesia.
Po uroczystej sesji zaproszeni goście
wzięli udział w otwarciu wystawy dorobku artystycznego Piotra Kwita pt. „Ptasznik z Zalesia”. Osobę i twórczość artysty
przedstawił Zbigniew Wolanin, kierownik działu współczesnej sztuki ludowej
nieprofesjonalnej z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, który wielokrotnie
spotykał się z Piotrem Kwitem w Jego
rodzinnym Zalesiu, jak i podczas wielu
wystaw oraz Małgorzata Sidor – Prezes
Stowarzyszenia artystów fabs z Warszawy, jednocześnie pomysłodawczyni tej
wystawy.
Następnie wszyscy zaproszeni goście udali się do tutejszego kościoła na
Mszę św. z intencji władz samorządowych – z prośbą o błogosławieństwo dla
turystów, gości oraz mieszkańców naszej
gminy. Po jej zakończeniu zaproszeni goście i mieszkańcy gminy w korowodzie
prowadzonym przez Zespół Regionalny „Gorce” udali się do amfiteatru „Saturn”, gdzie oficjalnego otwarcia imprezy dokonał wójt gminy Kamienica – dr
Władysław Sadowski. Przywitał licznie
przybyłych gości, wśród których byli m.
in.: poseł RP – Wiesław Janczyk, wicewojewoda małopolski – Stanisław Sorys,
starosta powiatu limanowskiego – Jan
Puchała, a także nasi goście z zaprzyjaźnionych regionów Wutha – Farnroda

z Niemiec, Smiżan ze Słowacji, Erdohorovati z Węgier, Dalmacji z Chorwacji,
Antwerpii z Belgii oraz gminy Komorniki z Wielkopolski. Następnie z racji, że
Dni Gorczańskie to również okazja do
wyróżnień i odznaczeń osób szczególnie zasłużonych dla naszej gminy, Wójt
i Przewodniczący Rady Gminy Kamienica wręczyli nagrody i listy gratulacyjne.
W tym roku nagrodę wójta za wspieranie
inicjatyw i udzieloną pomoc gospodarczo – kulturalną na rzecz rozwoju Gminy Kamienica otrzymali: starosta – Jan
Puchała oraz sekretarz powiatu – Andrzej Matlęga. Okolicznościową statuetkę przyjęli: Wiesław Janczyk – poseł RP,
Stanisław Sorys – wicewojewoda małopolski, Michal Konrady – starosta gminy
Smiżany (Słowacja), Torstena Gieß – burmistrz Wutha–Farnroda (Niemcy), Antoni Pawlik – dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury z Komornik, ks. Iwan Vrdoljak
z Zadvarje (Chorwacja), Karoy Váraljai z
Erdohorvati (Węgry), Francisek Drozd ze
Svitu (Słowacja) i Władysława Majewska
z Antwerpii (Belgia). Listy gratulacyjne za promocję naszej „małej ojczyzny”
w kraju i poza jego granicami odebrali:
Mieczysław Franczyk ze Zbludzy, który
zdobył I miejsce w prezentacji „Drużbów
Weselnych” podczas Konkursu Muzyk,
Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Drużbacka 2009” w Podegrodziu oraz członkowie kapeli „Gorce” – Franciszek Kurzeja
z Kiczni (prymista) i Marian Dudzik,
którzy występując w różnych konkursach
i festiwalach, odnieśli w tym roku duże
sukcesy, (m. in.: nagroda główna w postaci „Karpackiego grajka” na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Karpat,
I miejsce kapeli podczas Konkursu Muzyk Podhalańskich w Nowym Targu).
Po oficjalnej części w Amfiteatrze
„Saturn” rozbrzmiewała muzyka i śpiew
w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Re-
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Przemarsz korowodu do amfiteatru
SATURN

gionalnego „Zasadnioki”, Grupy Tanecznej „Umelecky klub Fantázia” ze Svitu,
a podczas dyskoteki prowadzonej przez
DJ’a wystąpił zespół BACIARY.
W niedzielę po programie dla dzieci –
BAJKI ROZMAITE przed publicznością
wystąpiły: zespół wokalny „Šafolka” ze
Smiżan, Zespół Regionalny „GORCE”
z Kamienicy, zespół Plewiszczoki z Komornik, kabaret OT.TO, Orkiestra Dęta
ze Szczawy i Okulic oraz zespół VOX.
Cała impreza zakończyła się koncertem zespołu WHISKY i pokazem sztucznych ogni.
S. F.

Kultura

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy składa podziękowanie
wszystkim, którzy finansowo i rzeczowo wsparli Jubileuszowe
XXX Dni Gorczańskie. Są to:
Wójt i Rada Gminy Kamienica
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Kazimierz Więcławek – Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy „Osada” w Kamienicy
Barbara Matlęga i  Stanisław Pięta - PHU KAMINEX SP. J. w Kamienicy
Wacław Majchrzak – Firma „INFOnet”  - Sprzedaż i Serwis Komputerowy w Kamienicy
Andrzej Stawiarski – Firma Gastronomiczna „RAJ” z Gołkowic
Elżbieta i Jan Maciejkowicz  oraz Iwona i Władysław Gancarczyk – Stacja Auto Eko Gaz w Mysłowicach
Ochotnicza Straż Pożarna z Kamienicy, Szczawy , Zalesia i Zbludzy
Józef Zbozień – Karczma „Młyn” w Kamienicy
PPHU „EURO CODE” Rozlewnia Wód Mineralnych w Szczawie
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Kamienicy

Nadleśnictwo Limanowa
Jan Kulig – Usługi Wodno Kanalizacyjne i CO w Kamienicy
Józef Faron – Zakład Elektroinstalacyjny w Zasadnem
Bank Spółdzielczy w Limanowej
Grzegorz Zając – Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ZIBUD”
w Kamienicy
Firma „PARTNER”– Fabryka okien i drzwi  z Limanowej
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kamienicy
Maciej Cembruch – Firma CMW z Nowego Sącza – Systemy Uzdatniania Wody
Koło Łowieckie „Gorce” z Kamienicy
Ignacy Zając – Firma Usługowa „Geodez” w Kamienicy
Marian Kuziel – Skład Materiałów Budowlanych w Kamienicy
Anna i Wacław Mikołajczyk – Apteka Prywatna S.C. w Kamienicy
Marian Kuziel – Piekarnia w Szczawie
Zbigniew Kwit – Przewóz Osób – Kamienica
dyr. GOK – Mieczysław Marek
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Kultura
GMINNY OŚRODEK
KULTURY W KAMIENICY
zaprasza do świetlic
śodowiskowych na zajęcia:

Przeglądy Dorobku
Kulturalnego i Kulinarnego

KAMIENICA (tel. 018 33 23 192) – tenis stołowy dla początkujących (poniedziałek i czwartek – godz. 14.00) oraz
zaawansowanych (środa – godz. 16.00),
zajęcia plastyczne (wtorek – godz. 14.00),
zajęcia teatralne (piątek – godz. 14.00),
zabawy i gry dostępne w świetlicy (w godzinach otwarcia).

GMINNY
19 lipca 2009 r. w Szczawie odbył się
doroczny, już ósmy, Przegląd Dorobku
Kulinarnego i Kulturalnego Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kamienica, zorganizowany w ramach Jubileuszowych XXX Dni Gorczańskich.
Prezentacje i przygotowane potrawy
oceniane były przez Komisję Artystyczną z Małopolskiego Centrum Kultury
„Sokół” z Nowego Sącza w składzie: Benedykt Kafel – etnograf, Zofia Skwarło
– regionalista oraz Jadwiga Adamczyk –
muzyk i regionalista.
W zmaganiach kulinarnych (kategoria – „Przygotowanie i prezentacja tradycyjnej potrawy”) Komisja Konkursowa
przyznała dwa równorzędne I miejsca dla
Kół Gospodyń Wiejskich z Kamienicy
i Zbludzy oraz dwa II miejsca dla Kół
z Zalesia i Szczawy.
W kategorii konkursowej „Tradycyjne
scenki obyczajowe, pieśni ludowe, gawędy i legendy” komisja przyznała ex aequo
dwa I miejsca dla Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczawy za program „W dzień
ślubu” oraz dla Koła
Gospodyń Wiejskich
z Kamienicy za program „Wigilia przed
Bożym Narodzeniem”.
W kategorii „Bibułkarstwo” najlepsze okazało się KGW
ze Szczawy, które wykonało różdżkę. Dwa
równorzędne II miejsca komisja przyznała dla Koła Gospodyń
Wiejskich z Kamienicy oraz Koła Gospodyń Wiejskich ze
Zbludzy, które wykonały girlandy.
W ogólnej klasyfikacji po podsumowaniu wyników w poszczególnych kategoriach I miejsce ex aequo zajęły Koła ze
Szczawy i Kamienicy, które Komisja Artystyczna zakwalifikowała na Powiatowy
Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich.
Pozostałe Koła, które nie spełniły warunków regulaminu, czyli nie przygotowały wszystkich konkurencji, otrzymały
wyróżnienie.
Po zakończeniu zmagań konkursowych
publiczność bawił Kabaret TRUTEŃ,

Ponadto:
Centrum Kształcenia – komputerowe
(bezpłatne) dostępne dla wszystkich zainteresowanych (w godzinach otwarcia),
siłownia dla pełnoletnich (w godzinach
otwarcia),
aerobik – poniedziałek, środa, piątek i sobota – godz. 19.00,
ognisko muzyczne – nauka gry na instrumentach (skrzypce, pianino, organy, akordeon) w poniedziałek, środę, czwartek,
piątek i sobotę.
SZCZAWA (tel. 018 33 24 003) – zajęcia…, gry sprawnościowe, tenis stołowy, bilard (poniedziałek 13.00 – 16.00
), ognisko muzyczne (wtorek 12.00 –
16.00), zajęcia plastyczne (środa 16.00 –
18.00), kącik czytelniczy (czwartek 14.00
– 16.00).
Zapraszamy chętnych na aerobik.
ZALESIE – tenis stołowy dla początkujących (środa, piątek – godz. 13.30),
bibułkarstwo, robótki szydełkowe oraz
na drutach, prowadzone przez profesjonalistkę panią Józefę Wierzycką (czwartek – godz. 15.30), spotkanie Dziewczęcej
Służby Maryjnej, połączone z zajęciami
plastycznymi (sobota – godz. 14.00).
ZASADNE – Centrum Komputerowe (dostępne dla wszystkich zainteresowanych), tenis stołowy, bilard, wyjazdy
na boisko sportowe w Kamienicy grup:
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i młodzieży ponadgimnazjalnej).
Zajęcia odbywają się w godzinach pracy świetlicy.
ZBLUDZA – zajęcia plastyczne i teatralne oraz zabawy i gry dostępne w
świetlicy.
Zajęcia odbywają się w godzinach pracy świetlicy.
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a popis pieśni i tańców ludowych dał na
scenie Zespół Pieśni i Tańca „Roztocze”
z Tomaszowa Lubelskiego.
POWIATOWY
6 września 2009 r. w Kłodnem Koła
Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu
Limanowskiego po raz jedenasty rywalizowały w Powiatowym Przeglądzie
Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego.
W tym roku w przeglądzie udział wzięło 10 kół.
Gmina Kamienica reprezentowana
była przez KGW z Kamienicy i KGW
ze Szczawy – koła, które zostały zakwalifikowane przez Komisję Artystyczną
podczas eliminacji gminnych.
Po podsumowaniu wyników zaprezentowanej kuchni regionalnej oraz występów artystycznych komisja konkursowa
w składzie: Maria Brylak - Załuska (etnograf), Benedykt Kafel (etnograf), Aleksander Smaga (muzyk) przyznała: I miejsce dla KGW z Makowicy, natomiast II
miejsce zdobyło KGW z Kamienicy, a III
miejsce przypadło dla KGW ze Szczawy.

MAŁOPOLSKI
Sukcesem zakończył się występ
KGW z Kamienicy na I Małopolskim
Przeglądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW, który odbył
się w dniach 3 – 4 października br.,
w Marcinkowicach. W ogólnej klasyfikacji Koło z Kamienicy zajęło II miejsce. Gratulujemy!
(red)

Sport

Gorce liderem

Wyjazdy na basen

Znakomicie spisują się w rozgrywkach limanowskiej klasy A
drużyny z naszej gminy. Po siedmiu kolejkach Gorce Kamienica są liderem, natomiast Zalesianka Zalesie plasuje się na 4
miejscu, tracąc do lidera 6 pkt.
W dotychczasowych rozegranych meczach nasze drużyny
uzyskały wyniki: Zalesianka Zalesie – Laskovia Laskowa 5:2,
Gorce Kamienica – Orkan II Szczyrzyc 6:3, Witów Mszana
Górna – Gorce Kamienica 3:6, Zalesianka Zalesie – Krokus
Przyszowa 3:1, Zalesianka Zalesie – LKS Rupniów 3:0, Jaworzanka Jaworzna – Gorce Kamienica 1:12, Gorce Kamienica –
Zenit Kasinka Mała 7:1, Turbacz Mszana Dolna – Zalesianka
Zalesie 6:0, Zalesianka Zalesie – AKS Ujanowice 3:1, LKS Mordarka – Gorce Kamienica 0:1, Gorce Kamienica – Zalesianka
Zalesie 2:1, Laskovia Laskowa – Gorce Kamienica 2:3, Zalesianka Zalesie – Stradomka Skrzydlna 5:0.

Począwszy od 19 września br. 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy rozpoczęło sobotnie wyjazdy na basen
w Nowym Sączu. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Jedni
kontynuują naukę pływania, inni dopiero ją zaczynają. Wszyscy
uczestnicy zajęć pod bacznym okiem instruktorów zdobywają
nowe umiejętności, pokonują opory i przede wszystkim wspaniale się bawią.
Wyjazdy te są źródłem radości i niemałych przeżyć dla młodych pływaków. Do rodzinnej Kamienicy wracają pełni euforii
i z niecierpliwością czekają na kolejne lekcje pływania.
Cała akcja finansowana jest ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne dla Uczniów w 2009 r.”, dlatego uczestnicy zajęć nie
ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem.

S. F.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zespół
Gorce Kamienica
LKS Jodłownik
AKS Ujanowice
Zalesianka Zalesie
LKS Rupniów
Witów Mszana Górna
Turbacz Mszana Dolna
Orkan II Szczyrzyc
Laskovia Laskowa
LKS Mordarka
Krokus Przyszowa
Zenit Kasinka Mała
Jaworzanka Jaworzna
Stradomka Skrzydlna

M
7
6
6
7
7
7
7
6
6
7
6
7
6
7

Pkt
21
18
15
15
13
12
10
9
6
6
4
4
3
0

J. P.

Bramki
37-11
15-6
25-9
20-12
21-16
19-16
20-16
16-19
14-20
10-16
7-13
17-29
10-27
4-25

AGROPROMOCJA 2009
Kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym również liczna grupa mieszkańców naszej gminy odwiedziła w dniach 5 – 6 września br. Międzynarodową
Wystawę Rolniczą AGROPROMOCJA 2009 w Nawojowej. Była to już 19 edycja największej imprezy
promocyjno – handlowej branży rolniczej w Małopolsce. Tegoroczna wystawa była jedną z największych, które do tej pory zorganizowano. Zgromadziła wystawców z wielu branż: rolniczej, ogrodniczej,
mechanizacyjnej, agroturystycznej i ochrony środowiska, a także budowlanej, rzemieślniczej, samochodowej oraz instytucje świadczące usługi doradcze
i ubezpieczeniowe. Swój dorobek, wyroby i usługi
zaprezentowało blisko 400 firm i producentów. Można było zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt rolniczy,
nowe technologie budowlane, wyroby z porcelany,
sznurka, drewna, kupić wiele produktów spożywczych oraz niespotykanych sadzonek do ogrodów.
S. F.
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różne

NUMER ALARMOWY – to warto wiedzieć
Numer alarmowy „112” jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie
wszystkich krajów Unii Europejskiej. W sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia osoby
przebywające na terenie całej UE, wybierając numer 112, mają gwarancję połączenia się ze
służbami ratowniczymi powołanymi do niesienia pomocy.
Połączenia wykonywane na numer alarmowy „112”, obecnie odbierane są przez
Powiatowe / Miejskie Stanowiska Kierowania Straży Pożarnej (dla telefonii stacjonarnej) oraz w Komendach Powiatowych Policji (dla telefonii mobilnej).
Operatorzy 112 dysponują właściwe
służby ratownicze na podstawie przekazanych informacji lub jeśli zachodzi taka
konieczność, mogą przełączyć rozmowę
do dyspozytorów poszczególnych służb
ratunkowych.
Jak dzwonić na „112”
Czyli co należy robić krok po kroku
od momentu wybrania numeru 112:
• miejsce rozmowy powinno znajdować
się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej
rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),
• jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub
inną osobą będącą świadkiem danego
zdarzenia,
• należy czekać cierpliwie do momentu
zgłoszenia się operatora, nie odkładać
słuchawki do czasu, gdy połączenie nie
zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla
zgłaszającego zdarzenie),
• przedstawić się z imienia i nazwiska,
krótko opisać zdarzenie lub sytuację,
której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby,
• wskazać miejsce przebywania /adresu, w którym miało miejsce zdarzenie
lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać
najszybszą drogę dojazdu do miejsca
zdarzenia/,
• udzielać dodatkowych informacji na
zadawane przez operatora pytania,
• wykonywać polecenia / instrukcje
przekazywane przez operatora,
• nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
• jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112,

• należy starać się o chwilowe niekorzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się
ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych
informacji.
CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ
SIĘ DZWONIĄC NA 112?
Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego centrum powiadamiania ratunkowego właściwego ze względu na
miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej
zdarzenie lub – w przypadku problemów
z łącznością – może być przekierowane
do następnego centrum powiadamiania
ratunkowego, które przyjmie zgłoszenie
i powiadomi właściwe służby.
Co robi operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112?
• zapyta o rodzaj zdarzenia, miejsce
zdarzenia,
• wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która służba powinna
być skierowana do miejsca zdarzenia,
• poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe
miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne
jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie miejsca/ lokalizacji,
• jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą
zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby, np.: z dyspozytorem
medycznym.
Należy pamiętać, że w przypadku
zagrożenia kilka osób może dzwonić
jednocześnie na numer alarmowy
112, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie
należy się irytować, kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub
dwóch pytań szybko zakończy rozmowę.
Działanie to ma na celu uniknięcie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego
zostały już zadysponowane właściwe
służby.
Kiedy dzwonić na „112”
Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagroże-
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nia zdrowia, życia lub mienia, np.: pożary,
wypadki drogowe, kradzieże, włamania,
w przypadku użycia przemocy, nagłe
omdlenia i utrata świadomości, poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
przypadki porażenia prądem, rozpoznania osoby poszukiwanej przez policję,
inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu
lub życiu.
Pamiętaj! Dzwoniąc na numer
alarmowy „112” bez potrzeby
i uzasadnienia, blokujesz linię
telefoniczną osobie, która właśnie
w tej chwili może potrzebować
natychmiastowej pomocy, a nie
może połączyć się z operatorem w CPR. Zastanów się – TY
też możesz kiedyś potrzebować
pomocy!
Inne numery alarmowe w Polsce
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
Inne wybrane numery alarmowe
0601–100–300 – lub lokalnie 985 – GOPR
0601–100–100 984 – WOPR (rzeki i jeziora) – WOPR
991 – Pogotowie Energetyczne
992 – Pogotowie Gazowe
mł. kpt. Marcin KULIG
(autor korzystał m.in. ze strony: www.112.gov.pl)
Warto odwiedzić następujące
strony internetowe:
Informacje o podejmowanych w Polsce
działaniach dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach
nad jego upowszechnianiem – www.112.
gov.pl
Strona Komisji Europejskiej prezentująca
aktualne informacje dotyczące działania
Europejskiego Numeru Alarmowego 112
– www.ec.europa.eu/112
Strona Komisji Europejskiej prezentująca
aktualne informacje dotyczące działania
Europejskiego Numeru Alarmowego
112– wersja dla dzieci z możliwością wybrania języka polskiego – www.ec.europa.
eu/information_society/activities/112/
kids/index_en.htm

różne
KRONIKA POLICYJNA

Programy i kampanie

W okresie od 11 czerwca 2009 r. do 21
września 2009 r. na terenie Gminy Kamienica odnotowano następującą ilość
wykroczeń i przestępstw:
• kradzież – 5,
• uszkodzenie mienia – 2,
• znęcanie – 8,
• niestosowanie się do zakazu sądowego – 1,
• zatrzymanie nietrzeźwych kierujących – 13,
• wypadki drogowe – 5,
• uszkodzenie ciała – 2,
• oszustwo internetowe – 2,
• zatrzymanie na gorącym uczynku
przestępstwa – 12,
• kolizje drogowe – 7.

Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne!

W w/w. okresie policja interweniowała
52 razy, nałożono 23 mandatów karnych,
skierowano do sądu 8 spraw, odnotowano
138 wykroczeń, zatrzymano do wytrzeźwienia 5 osób.
sierż. szt. Krzysztof Pach

OGŁOSZENIE

Gmina Kamienica, jako jedna z blisko 1400 samorządów, przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej
„Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne!”.
Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje m.in.: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Kolegium Lekarzy
Rodzinnych.
Włączając się w tę kampanię, chcemy
zachęcić każdego mieszkańca Gminy Kamienica do oceny własnego modelu picia
oraz odpowiedzi na pytanie – Czy moje
picie jest bezpieczne? Chcemy ostrzec
przed zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w związku z nadmiernym piciem
alkoholu.
Program realizowany jest przez Świetlice Środowiskowe, a koordynatorem kampanii jest pani Zofia Kuchnia
– Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Trzeźwa Małopolska –
No promil, No Problem

Małopolska Izba Rolnicza szczebla powiatowego w Limanowej posiada urządzenie satelitarne GPS
do mierzenia powierzchni terenu.
Rolnicy, składający wnioski o dopłaty obszarowe, którzy nie mają
dokładnych informacji o wielkości swoich działek rolnych, mogą
skorzystać z bezpłatnego pomiaru
powierzchni pól. Zgodnie z odrębnymi ustaleniami pomiaru dokonywać będą członkowie Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej
w Limanowej, reprezentujący poszczególne gminy. Na terenie gminy Kamienica pomiary przeprowadzać będzie Eugeniusz Rutka.
Zgłoszenia pod nr tel. kom.:
691 709 623 lub u sołtysów.
E. Rutka

Gorczańskie
wieści

W Małopolsce rozpoczęła się kampania
społeczna „Trzeźwa Małopolska – No
promil, No Problem”. Kampania
„No promil – no problem” potrwa
do października. Honorowy patronat nad akcją objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek
Nawara, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Małopolski Komendant Wojewódzki Policji – mł. insp. Andrzej
Rokita. Patronat medialny sprawuje Telewizja Polska S.A. Oddział
Kraków.
Gmina Kamienica wyraziła gotowość
uczestniczenia w następujących działaniach związanych z realizacją kampanii:
• udział w konferencji w Krakowie
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 15 września 2009 r.,
• promowanie trzeźwości na drogach
poprzez dystrybucję materiałów
kampanijnych,

• koordynację działań realizowanych
w szkołach na terenie naszej gminy,
• publikacja informacji o kampanii na
stronie internetowej oraz w lokalnej
gazecie „Gorczańskie Wieści”.
Honorowy patronat w naszej gminie
w/w kampanii objął wójt gminy – dr Władysław Sadowski.
Celem kampanii jest ograniczenie liczby kierowców, którzy decydują się na jazdę będąc pod wpływem alkoholu.
W konferencji, która odbyła się w dniu
15 września br. w Krakowie, udział wzięła pani Zofia Kuchnia – Pełnomocnik
Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
STOP 18!
Obecnie w Gminie Kamienica realizowany jest także ogólnopolski „Program Odpowiedzialnej Sprzedaży – STOP 18!”.,
którego celem jest zapobieganie dostępowi młodych ludzi do wyrobów tytoniowych. Jest on realizowany przez pro-

mowanie przepisów prawa, dotyczących
m.in. zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych małoletnim. Chodzi również
o uświadomienie sprzedawcom, że mają
prawo żądać dokumentów potwierdzających pełnoletność osoby, która chce kupić papierosy.

Kwartalnik Gminy Kamienica. Redaguje zespół GOK–u
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów
oraz zastrzega sobie prawo zmian i skrótów. Materiałów nie zamówionych
nie zwraca.
Skład komputerowy: Stanisław Nowogórski / Nokom tel. 018 441 19 14

(red)
Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury
34–608 Kamienica
tel. 018 33 23 082
e–mail: gokkamienica@wp.pl
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POZIOMO: 1) gagatek, 4) stolica Kenii, 8) plony, zbiory, 9) część składowa jakiejś całości, 10) ryba z rodziny okoniowatych, 11)
POZIOMO:
1) gagatek,
4) apel,
stolica
8) plony,
zbiory,
9) częśćkrzemu,
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14) Kenii,
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17) obszar
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pn., 18)
okoniowatych,
11) wysoki
odezwa,
apel,
zjawiska,
16)gwiazdozbiór
dwutlenek krzemu,
rzymski
mówca, filozof
i mąż głos
stanu,męski,
21) ze 12)
stolicą
Santiago,
23)14)
mit.zdarzenia,
gr. królewna
etiop., lub
nieba pn.,17)
25)obszar
rzeka
wokół
bieguna26)
pn.,
18) rzymski
mówca,
filozofkolos,
i mąż32)
stanu,
21) ze stolicą
Santiago,
23) mit.33)
gr.do
królewna
wpolarny
Hiszpanii
i Portugalii,
przedmiot
z formy,
28) dryblas,
długotrwały
okres czasu
bez deszczu,
parzeniaetiop.,
kawy,
34)
wierzby, nieba
35) ludowy
w krajach
Wschodu muzułm.,
36) w26)
silniku
tłokowym
między
dwoma
lubgatunek
gwiazdozbiór
pn., poeta
25) rzeka
w Hiszpanii
i Portugalii,
przedmiot
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formy, 28) tłoka
dryblas,
kolos,
32)
kolejnymi
położeniami
zwrotnymi.
długotrwały
okres czasu
bez deszczu, 33) do parzenia kawy, 34) gatunek wierzby, 35) ludowy poeta w krajach Wschodu

muzułm., 36) w silniku tłokowym przesunięcie tłoka między dwoma kolejnymi położeniami zwrotnymi.

PIONOWO: 1) koryto, 2) znak zodiaku, 3) inaczej zatarg, kłótnia, 4) dzień tygodnia, 5) stwierdzenie tożsamości, 6) w starożytnej
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane
od 1 do 21., utworzą rozwiązanie, które prosimy
Za rozwiązanie krzyżówki nr 82, której hasło brzmi: „Przyjacielskie wady znaj, a małe przebaczaj”, nagrodę ufundowaną przez Gminny Ośrodek Kulnadesłać
do
31
października
2009
r.
na
adres
GOK.
Wśród
tych,
którzy
nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy
tury w Kamienicy wylosowała Kamila Siedlecka, 34 – 608 Kamienica 1.

nagrody.
Za rozwiązanie krzyżówki nr 82, której hasło brzmi: „Przyjacielskie wady znaj, a małe przebaczaj”, nagrodę ufundowaną
przez
Gminny Ośrodek
w Kamienicy
Kamila Siedlecka, 34 – 608 Kamienica 1.
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Zatrzymane w obiektywie

DOROCZNY
ODPUST
PARTYZANCKI
16 sierpnia 2009 r. Szczawa, zwana partyzancką stolicą, była miejscem dorocznych uroczystości – spotkania tych, dla których drogie są wspomnienia bohaterskich walk 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich AK.

Realistyczna inscenizacja historyczna pt.:

„Szczawa – wojna i okupacja”
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Zatrzymane w obiektywie
Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

Wręczenie nagród

Przegląd Gminny

KGW z Kamienicy przedstawia program „Wigilia
przed Bożym Narodzeniem”

Przegląd Powiatowy
Nasze regionalne specjały
prezentują KGW z Kamienicy
i Szczawy

Spektakl „W dzień ślubu” przedstawia KGW ze
Szczawy

