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Podczas XVIII sesji Rady Gminy Kamienica, która odbyła się 25 czerwca 2012 r. 
radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi – dr władysławowi 
sadowskiemu z tytułu wykonania budżetu Gminy kamienica za rok 2011.

19 maja 2012 r. – Gminne Obchody „Dnia Strażaka”

Święto strażaków

Sesja absolutoryjna
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Sześć wieków parafii w Kamienicy
Przemysław Stanko

Po śmierci ks. szachnowicza w 1832 r., nowym proboszczem kamienickim został 
zamianowany Jakub Bielański. Był to kapłan znany kamieniczanom, albowiem od 
1820 r. pełnił w Kamienicy posługę wikarego. 

(9)

Urodził się w Odrowążu w 1792 
r., był synem Jana i Zofii Wali-
górskiej. Wyświęcony został 

w 1817 r., i natychmiast skierowany do 
parafii w Nowym Sączu. Dwa lata póź-
niej przeniesiono go do Krościenka, aby 
pomagał chorowitemu proboszczowi. 
Współpraca jednak nie układała się i pro-
boszcz prosił Kurię Diecezjalną o prze-
niesienie ks. Bielańskiego. Dnia 11 kwiet-
nia 1820 r. ks. Bielański zamianowany 
został na wikarego w Kamienicy. Ów-
czesny proboszcz ks. Szachnowicz ułożył 
należycie współpracę z ks. Bielańskim na 
wielu płaszczyznach. Z tego też powo-
du, z chwilą śmierci ks. Szachnowicza, 
ksiądz Bielański został w 1833 r. miano-
wany proboszczem w Kamienicy. Posłu-
gę swoją pełnił do śmierci w 1845 r., spo-
czął na cmentarzu w Kamienicy. 

Niedługo po nominacji, w  sierpniu 
1833 r. nowym właścicielem dóbr kamie-
nickich stał się Józef Kirchner, który po 
rodzinie Szalayów z Węgier, postanowił 
kontynuować rozwój gospodarczy regio-
nu doliny Kamienicy. Kirchner rozpoczął 
budowę tartaków i wydobywanie rud że-
laza w Rzekach oraz na terenie Szczawy. 
Przez pewien czas myślał też o hutnic-
twie szkła nad Kamienicą, ale zmienił 
plany, gdyż lasy, najbogatsze dobro re-
gionu, przynosiły o wiele większe zyski. 

Kornelia córka Józefa Kirchnera, je-
dyna spadkobierczyni majątku, wniosła 
w 1838 r. dobra kamienickie, jako po-
sag, do małżeństwa z Maksymilianem 
z Brzezia Marszałkowiczem. Mąż Kor-
nelii, Maksymilian Marszałkowicz był 
osobą posiadającą przed 1838 r. kilka 
dóbr w okolicy Limanowej. Wedle lite-
ratury regionalnej był pochodzenia szla-
checkiego, miał się pieczętować herbem 
Zadora od wielu pokoleń, miał także po-
siadać wieś Gródek. Jedyne co jest pewne, 
to fakt, że ojciec Maksymiliana i krewni 
wywodzili się z rodziny sołtysiej. Wiado-
mo z wielu źródeł historycznych, iż Mar-
szałkiewiczowie dzierżawili w czasach 
saskich i w okresie ostatniego króla pol-
skiego kilka wsi na Sądecczyźnie, Kariera 
Tomasza, ojca Maksymiliana przypadła 
już na okres zaborów. Po 1772 r. szybko 

uzyskał „szlachectwo” (m. in. dzierżawił 
wówczas Łukowicę Wyżnią i Wojakową 
na ziemi sadeckiej), w latach 1799-1800 
był arendatorem Państwa Jazowskiego. 
To pozwoliło mu się nieco dorobić i kie-
dy na świat w 1804 r. przyszedł upragnio-
ny syn Maksymilian, postanowił sporą 
część majątku zainwestować w eduka-
cję pierworodnego. Maksymilian ukoń-
czył studia wyższe na Wydziale Praw-
niczym Uniwersytetu Wiedeńskiego. 
Rodzeństwo Maksymiliana garnęło się 
do gospodarki majątkiem, on sam jednak 
przede wszystkim ochoczo czytał książ-
ki. Uzdolniony językowo i literacko zde-
cydował się przełożyć na język niemiec-
ki utwory Adama Mickiewicza, w tym 
zwłaszcza „Odę do młodości”, stając się 
jednocześnie krzewicielem twórczości 
naszego wieszcza w krajach niemiecko-
języcznych. Ożenek z bogatą Kornelią 
Kirchner przyniósł mu jednak zasadni-
cze zmiany planów życiowych. Odzie-
dziczenie bowiem klucza kamienickiego 
spowodowało, że Marszałkowicz osiadł 
w Kamienicy, zostawił wieś Stronie koło 
Limanowej bratu Felicjanowi, a sam zajął 
się gospodarką w dobrach kamienickiego 
klucza. Postanowił podnieść gospodarczo 
i kulturalnie region doliny Kamienicy, co 
zresztą po wielu latach mu się udało, sta-
jąc się człowiekiem wpływowym i powa-
żanym w całym regionie sądeckim. Wiele 
zabiegów nastręczało mu, niestety, pod-
niesienie gospodarcze i zdrowotne chło-
pów kamienickich, jak również ich edu-
kacja. Jednak i to udało mu się osiągnąć, 
zakładając szkółki ludowe o nastawieniu 
gospodarczym, ponadto o czym wiadomo 
z wielu urzędowych dokumentów Mar-
szałkowicz szerzył czytelnictwo wśród 
chłopów. 

Założył bogatą bibliotekę w dworze ka-
mienickim, skupując rękopisy i starodru-
ki o historii Polski, z których korzystali 
naukowo historycy galicyjscy lat 40-60 
tych XIX w. Księgozbiór kamienicki, ob-
liczany na 10 tys. dzieł, był obok Ossoli-
neum i Biblioteki Jagiellońskiej, wiodą-
cym na terenie całej ówczesnej Galicji. 
Nie dziwi zatem, iż Szczęsny Moraw-
ski sądecki badacz regionalista spędzał 

w dworze kamienickim wiele tygodni pi-
sząc swoja „Sądecczyznę” – dwutomowe 
dzieło o historii ziemi sądeckiej w okresie 
średniowiecza. 

Marszałkowicz poprzez swoja żonę, 
znaną o wiele dłużej w Kamienicy, czy-
nił też zabiegi odnośnie polepszenia 
wystroju kamienickiej świątyni. Źró-
dła poświadczają, iż aktywizował się na 
polach walki o niepodległość ojczyzny. 
Od 1846 r. wspierał moralnie, finansowo 
i osobiście angażował się we wszelkie ru-
chy narodowo-wyzwoleńcze, jakie Gali-
cja przeżywała, począwszy od powstania 
krakowskiego w 1846 r., na styczniowym 
z lat 1863-1864 skończywszy. Jego zna-
komite usposobienie, przychylność dla 
chłopów i  ludności żydowskiej, ogrom-
ny szacunek ludności, wszystko to, spo-
wodowało, że rabacja galicyjska z 1847 r. 
w  dolinie Kamienicy nie odbyła się, 
w przeciwieństwie do innych dóbr w Li-
manowszczyźnie (Laskowa, Niedźwiedź, 
Stronie, Łukowica). 

Kornelia Marszałkowiczowa również 
pomagała mężowi w  różnego rodzaju 
pomocy dla powstańców w okresie Wio-
sny Ludów i Powstania Styczniowego. 
Za działalność niepodległościową Mar-
szałkowicz został aresztowany w 1846 r. 
i spędził kilka tygodni w nowosądeckim 
więzieniu. W czasie Wiosny Ludów na-
leżał do sądeckiej Rady Narodowej i był 
jej ostatnim przewodniczącym (15 IX 
– 23 XI 1848). 

W  okresie rozwoju gospodarczego 
Kamienicy (budowa tartaków, papierni 
w 1840 r., kuźnice żelaza w 1845 r.) sy-
tuacja społeczna i materialna ludności 
dóbr poprawiła się. Dochodowość dóbr 
wzrosła trzykrotnie. Podniósł się tak-
że poziom edukacji w dotychczasowej 
szkółce trywialnej. Marszałkowiczowie 
dbali, aby personel nauczycielski rekru-
tował się spośród dobrze wykształconych 
nauczycieli. 

Z chwilą objęcia probostwa przez księ-
dza Bielańskiego, polepszeniu uległy re-
lacje z właścicielem wsi. Niestety, nowy 
proboszcz przy obejmowaniu probostwa 
nie otrzymał dokumentów dotyczących 
własności gruntów plebańskich. Uległy 
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one zagubieniu i dopiero interwencja Ku-
rii Diecezjalnej w sądach, spowodowała, 
że organa państwowe wydały stosowne 
odpisy praw własności. O wiele palącą 
sprawą dla ks. Bielańskiego był fakt, że 
grasująca w 1831 r. w Galicji cholera nie 
ominęła dekanatu łąckiego, w tym tak-
że Kamienicy. Społeczeństwo mając do 
czynienia z największa pandemią ówcze-
snych dziesięcioleci ulegało zagubieniu. 
Wielu ludzi traciło zmysły, prowadziło 
hedonistyczny styl życia, traciło wiarę, 
odchodziło od Boga. Cywilne władze Ga-
licji prowadziły szeroko zakrojoną akcję 
propagandową, której celem było zmini-
malizowanie skutków epidemii. 

Rozsyłano ulotki, księża codziennie 
czytali z ambon ogłoszenia władz cywil-
nych i kościelnych, prosili, aby nie spo-
żywać alkoholu, który osłabia odporność 
w czasie epidemii. Kładziono nacisk na 
zachowanie higieny osobistej, mycie po-
karmów przed posiłkiem, itp. Nieste-
ty, w  ciągu kilku tygodni zmarła 1/3 

populacji każdej galicyjskiej parafii. Gdy 
ksiądz Bielański, naoczny świadek tych 
dantejskich scen, obejmował w 1833 r. 
funkcję proboszcza, parafia kamienicka 
była mocno rozbita. Ludzie nie otrząsnęli 
się po tragedii z 1831 r., nie było rodzi-
ny by ktoś z jej członków nie odszedł do 

wieczności w czasie zarazy. Nierzadkie 
były przypadki, że wymarły całe rodzi-
ny. Ksiądz Bielański miał zatem wiele do 
zrobienia, aby na powrót zjednoczyć pa-
rafię wokół Chrystusa. W czasach jego 
proboszczowania w  Kamienicy, plagą 
społeczną, tak jak i w całej Galicji, było 
pijaństwo, zwłaszcza widoczne na tere-
nach wiejskich. Karczmy, oberże, zajazdy 
często znajdowały się w rękach ludności 
żydowskiej. Właściciele dóbr wydzier-
żawiali te obiekty Żydom, a ci bezlito-
śnie rozpijali ludność wielu wsi. Niektó-
rzy chłopi zadłużali się, przepijali całe 
majątki, spore obszary pól. To właśnie 
wówczas chłopi z Kamienicy utracili na 
rzecz gminy Wola Piskulina las na Pary-
szu. Z powodu alkoholu powstawały kłót-
nie rodzinne, międzysąsiedzkie, a nawet 
międzygminne. 

Już w początkach lat 40-tych w Pieka-
rach Śląskich na Górnym Śląsku zrodził 
się w Kościele katolickim ruch abstynenc-
ki. Niebawem dotarł on na tereny diecezji 
tarnowskiej. Zakładane od 1844 r. w tej 
diecezji liczne Bractwa Wstrzemięźliwo-
ści, były organizowane przy parafiach. 
Ich zadaniem było propagowanie doży-
wotniej lub czasowej abstynencji oraz 
modlitwy za alkoholików i osoby uza-
leżniające się. Nie wiadomo dokładnie 
kiedy takie bractwo powstało w parafii 
kamienickiej, jednakże warto nadmienić, 
że w 1844 r. istniały takie bractwa w Łąc-
ku czy w Łukowicy, zatem należy przy-
puszczać, że w Kamienicy takie bractwo 
funkcjonowało również w 1844 r. Wia-
domo, że ksiądz Bielański, wraz z inny-
mi duchownymi z dekanatu łąckiego, za-
biegał o zaprowadzenie tego bractwa we 
wszystkich parafiach tego dekanatu.

Po śmierci księdza Bielańskiego 
w 1845 r., biskup tarnowski Józef Grze-
gorz Wojtarowicz, zgodnie z obowiązują-
cym wówczas prawem, rozpisał 31 lipca 
wspomnianego roku konkurs na benefi-
cjum w Kamienicy. 

Po rozpisaniu konkursu nie nastąpi-
ło natychmiastowe objęcie opróżnione-
go beneficjum, ponieważ kandydaci nie 
spełniali wymogów formalnych, bądź 
nie cieszyli się uznaniem władz świec-
kich. Pat trwał kilkanaście miesięcy. Do-
piero w 1847 r. wybrany został nowym 
proboszczem kamienickim ksiądz Jó-
zef Hudzicki, dotychczasowy wikariusz 
w  katedrze tarnowskiej i  spowiednik 
kleryków Seminarium Diecezjalnego 
w Tarnowie.

Plakat z 1831 r. informujący, w jaki sposób 
kobiety i ich pupile powinni zabezpieczyć 
się przed cholerą.

Urzędowe ogłoszenie o rozpisaniu konkursu na 
beneficjum w Kamienicy z dnia 31 lipca 1845 r.
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Gminny Dzień Strażaków rozpoczęła 
Msza św., celebrowana przez ks. Łuka-
sza Kitę - gminnego kapelana strażaków 
oraz ks. Pawła Szpunara.

Dzień ten był także okazją do wrę-
czenia odznaczeń i medali zasłużonym 
strażakom. Druhowie wyróżniający się 
w pracy społecznej zostali uhonorowani 
odznaczeniami, przyznanymi przez Za-
rząd Oddziału Wojewódzkiego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Krakowie.
Odznaczeni zostali:
•	Medalem Złotym „Za Zasługi dla Po-

żarnictwa”: dh Tadeusz Florek i  dh 
Krzysztof Jurkowski. 
•	Medalem Srebrnym „Za Zasługi dla 

Pożarnictwa”: dh Ryszard Mokijewski, 
dh Józef Ranosz, dh Tadeusz Opyd i dh 
Jan Majewski.

•	Medalem Brązowym „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”: dh Łukasz Franczyk, 
dh Marcin Wąchała, dh Bogdan Du-
dzik, dh Tadeusz Faron i dh Sławomir 
Cepielik.
Decyzją Zarządu Oddziału Powiatowe-

go Związku OSP RP w Limanowej Od-
znaką Strażak Wzorowy uhonorowani 
zostali: dh Grzegorz Rusnak, dh Łukasz 
Sopata, dh Jarosław Więcławek, dh Łu-
kasz Faron, dh Szymon Majewski i dh 
Damian Faron.

Uroczystości uświetniła Orkiestra 
Dęta im. św. Floriana ze Szczawy.

S. Faltyn

Dzień strażaka

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZASAD-
NeM zrealizowała projekt pn. „Rozwi-
janie aktywności społeczności lokalnej 
oraz kultywowanie miejscowych trady-
cji i zwyczajów poprzez zakup strojów 
ludowych i wyposażenie Domu Kultu-
ry w Zasadnem” w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w zakresie „Małych Projek-
tów” na lata 2007 – 2013 z udziałem środ-
ków europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zrealizowane przedsięwzięcie umoż-
liwi mieszkańcom   kultywowanie lo-
kalnego dziedzictwa kulturowego 

(zaspokojenie potrzeb społeczno-kultu-
rowych), a także do pełniejszego korzy-
stania ze świetlicy wiejskiej w Zasadnem.

S. Faltyn

Zakończono realizację projektu

19 maja br. w Zasadnem odbyły się gminne obchody „Dnia 
strażaka”. Przybyli na nie przedstawiciele wszystkich jednostek 
z gminy Kamienica oraz zaproszeni goście, wśród których byli 
m.in.: wójt gminy – Władysław sadowski i przewodniczący Rady 
Gminy – stefan Kuchnia.
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Wzięły w nich udział trzy jednostki OSP, 
dwie MDP chłopców, jedna MDP dziew-
cząt i  jedna drużyna żeńska. Drużyny 
rywalizowały ze sobą w dwóch konku-
rencjach: sztafecie pożarniczej z prze-
szkodami oraz ćwiczeniach bojowych. 

Ostatecznie w turniejowej rywaliza-
cji najlepszymi okazali się reprezentanci 
jednostek z Kamienicy – seniorzy i Zblu-
dzy – MDP (chłopcy). 

WYNIKI ZAWODÓW
Mężczyźni: I m – OSP Kamienica, II m 
– OSP Szczawa, III m – OSP Zalesie; Ko-
biety: I m – OSP Szczawa; MDP Chłopcy: 
I m – Zbludza, II m – Kamienica; MDP 
Dziewczęta: I m – OSP Zalesie.

Puchary i nagrody uczestnikom zawo-
dów wręczyli: Zastępca Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Limanowej – mł. bryg. Janusz Kurze-
ja, Wójt Gminy – dr Władysław Sadow-
ski, Przewodniczący Rady Gminy – Ste-
fan Kuchnia i Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP w Kamie-
nicy – eugeniusz Rutka.

S. Faltyn

Zawody Sportowo-Pożarnicze
7 lipca br. na stadionie sportowym w LKs Gorce w Kamienicy odbyły się Gminne Zawody sportowo - Pożarnicze. 
Rywalizacja toczyła się wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz w gronie seniorów.
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Po zakończonych mistrzostwach 
euro2012 spadła ilość zleceń 
dla firm budowlanych. Kończą 

się środki finansowe z  programów 
unijnych z lat 2007-13 i to ma duże 
przełożenie na budżety gmin. Sytu-
acja finansowa naszej gminy jest dość 
dobra, choć pewne zagrożenia poja-
wiają się w finansowaniu oświaty ze 
względu na obserwowany niż demo-
graficzny, ale mam nadzieję, że tu też 
wprowadzimy stabilne rozwiązania. 
W tym roku realizujemy wiele waż-
nych zadań inwestycyjnych. Najwięk-
sze z nich to prace przy budowie sali 
gimnastycznej w Zalesiu i zagospoda-
rowaniu terenu wokół szkoły. Są pew-
ne opóźnienia w oddaniu do użytku 
nowego budynku, ale liczę, że od 1 
września dzieci będą uczyć się w no-
wej szkole. Dodatkowo rozpisywany 
jest przetarg na budowę wielofunkcyj-
nego boiska ze sztuczną nawierzchnią 
przy szkole. 

Drugą najważniejszą inwestycją, re-
alizowaną w tym roku, są roboty wy-
kończeniowe przy Ośrodku Zdrowia 
w  Kamienicy. Termin zakończenia 
prac ustalono na 31 sierpnia, aby do 
końca tego roku uzyskać pozwolenie 

na użytkowanie. Obecnie rozpisano 
przetarg na wynajem gabinetów le-
karskich. Oferty można składać do 
20 sierpnia br. Na ten rok przewi-
dziano również do modernizacji kil-
ka odcinków dróg, m.in.: „Flądrówka” 
w Szczawie, „Polanka” w Kamienicy 
„Magorzyca” w Zasadnem, „Świnka” 
w Zbludzy, „Szlagi” w Zalesiu oraz 
Polanki w Szczawie i „Parysz” w Ka-
mienicy. Realizujemy również budo-
wę skateparku w Kamienicy i placu 
zabaw przy SP2 w  Szczawie. Uru-
chomiono również przetarg na budo-
wę wodociągu w gminie Kamienica. 
Zadanie to będzie przebiegać w kil-
ku etapach. W trakcie realizacji jest 
również projektowanie pozostałych 
obszarów w Kamienicy i Szczawie, 
nieobjętych do tej pory wodociągiem. 
Wspólnie z 5 gminami realizowany 
jest program związany z montażem 
kolektorów słonecznych w naszej gmi-
nie. Do programu zgłosiło się ok. 450 
właścicieli budynków mieszkalnych. 
Solary będą również montowane na 
budynkach gminnych, Ośrodku Zdro-
wia w Kamienicy, Szczawie oraz bu-
dynku Lecznicy Zwierząt w Kamieni-
cy. W tym roku rozpoczniemy również 

modernizację parku obok amfiteatru 
Saturn w  Kamienicy. Ważnym za-
daniem będzie również remont 1 km 
chodnika od Przedszkola w Kamieni-
cy w kierunku Kamienicy Dolnej oraz 
budowa zatoki autobusowej przy tarta-
ku w Kamienicy. Na to zadanie mamy 
podpisaną umowę z Zarządem Woje-
wództwa Małopolskiego przy finanso-
waniu po 50 % z obu stron. Wydatki 
na inwestycje w 2012 r. zaplanowano 
w wysokości ok. 10 mln zł, z tym że 
ze względu na opóźnienia z realizacją 
programu związanego z montażem so-
larów wydatki będą trochę niższe. Jak 
już wspomniałem, sytuacja finansowa 
gminy jest dość dobra. Nasza gmina 
ma jedno z najmniejszych zadłużeń 
w Polsce na poziomie 3-4% docho-
dów gminy (ok. 400 tys. zł), dodat-
kowo jeszcze z możliwością umorze-
nia 40% wartości kredytu (ok. 350 tys. 
zł), tak, że można powiedzieć, że prak-
tycznie nie mamy żadnego zadłużenia. 
Chcemy utrzymać tę sytuację finanso-
wą, bo duże zagrożenie pojawiającego 
się kryzysu gospodarczego w Polsce 
może mieć znaczny wpływ na pogar-
szającą się sytuację finansów publicz-
nych. Ponadto bogate miasta i gminy 
dodatkowo mocno angażują się w pra-
ce związane z wprowadzeniem w ży-
cie ustawy w sprawie zmniejszenia 
tzw. „Janosikowego”, na bazie której 
bogate gminy odprowadzają do bu-
dżetu Państwa znaczne środki finan-
sowe, które następnie przekazywane 
są biednym gminom w ramach sub-
wencji wyrównawczej. Wprowadze-
nie w życie tej ustawy będzie miało 
również wpływ na mniejszy budżet 
naszej gminy, gdyż należy ona do tej 
biedniejszej części gmin polskich.

Zapraszam mieszkańców na XXXIII 
Dni Gorczańskie, które odbędą się w dniach 
28-29 lipca 2012 r.

Władysław Sadowski – wójt gminy Kamienica

Ustabilizowany rozwój gminy
Obserwujemy w naszej gminie stabilny jej rozwój, pomimo nie-
korzystnych zjawisk zewnętrznych, w tym dość mocno osadza-
jącego się kryzysu w wielu sektorach gospodarki. 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENICA
 
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115 poz. 741 z późn. zm.) 
Wójt Gminy Kamienica informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
wywieszony jest WYKAZ nIERUCHOMOŚCI MIEnIA KOMUnALnEGO 
GMInY przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem w drodze 
przetargu.

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

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów 
oraz zastrzega sobie prawo zmian i skrótów. Materiałów nie zamówionych 
nie zwraca.
skład komputerowy: stanisław nowogórski / nokom

kwartalnik Gminy kamienica. redaguje zespół Gok-u

Gorczańskiewieści
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Nowy taryfikator punktów – przykładowa punktacja za wykro-
czenia w ruchu drogowym:

•	 Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 5 pkt (do-
tychczas 0)
•	 Rozmowa przez telefon komórkowy – 5 pkt (dotychczas 0)
•	Wjeżdżanie między pojazdy jadące w kolumnie – 2 pkt (do-

tychczas 0)
•	Wjeżdżanie na skrzyżowanie jeśli na nim lub za nim nie ma 

miejsca do kontynuowania jazdy – 2 pkt (dotychczas 0)
•	 Zakrywanie, m.in. świateł, oznaczeń czy tablic rejestracyj-

nych – 3 pkt (dotychczas 0)
•	 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprze-

dzanym – 3 pkt (dotychczas 0)
•	Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze za-

budowanym – 3 pkt (dotychczas 0)
•	 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowa-

nie lub błędne sygnalizowanie manewru (nieużycie lub nie-
właściwe użycie kierunkowskazów) – 2 pkt (dotychczas 0)
•	 Przewóz dzieci niezgodnie z przepisami (w szczególności bez 

fotelika) – 6 pkt (dotychczas 3)
•	 Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów 

lub bez kasku) – 4 pkt (dotychczas 1)

•	 Przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopusz-
czalną a za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy 
sposób dodaje się 1 pkt - od 1 do 10 pkt (dotychczas 1)
•	 Przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną 

kierowcy z naruszeniem przepisów – 2 pkt (dotychczas 1 pkt)
•	 Przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów – 

2 pkt (dotychczas 1 pkt)
•	 Ciągnięcie za pojazdem osób m.in. na nartach, sankach lub 

wrotkach – 5 pkt (dotychczas 0)
•	 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym 

przejściu – 10 pkt (dotychczas 8)
•	 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 6 

pkt (dotychczas 5)
•	 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezd-

nię osoby niepełnosprawnej – 10 pkt (dotychczas 8 pkt)
•	Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przed nimi – 10 

pkt (dotychczas 9)
•	Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i przed nimi – 10 

pkt (dotychczas 8 pkt)
•	 Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie – 5 pkt (do-

tychczas 3)
•	 Niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP – 2 pkt (do-

tychczas 1)

Zmiany, wprowadzone zgodnie z rozporządzeniem mini-
stra spraw wewnętrznych, mają m.in. poprawić bezpieczeństwo 
dzieci, pasażerów oraz pieszych.

(red)

Natomiast od 11 sierpnia 
br. podstawowym doku-
mentem podroży dla dzie-
ci do 5 roku życia będzie 
paszport ważny przez 5 
lat od daty wydania. Opła-
ta za wydanie tego pasz-
portu nie ulegnie zmianie 
i będzie wynosiła – jak do-
tychczas – 30 zł.

Wydłużenie terminu ważności pasz-
portów dla dzieci poniżej 5 lat to reali-
zacja poselskiego projektu, który popar-
ło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Paszporty dla dzieci w przedziale wie-
kowym 5-13 lat są również ważne przez 
5 lat. Natomiast paszporty wydane oso-
bom małoletnim, które ukończyły 13 
rok życia, są ważne przez 10 lat od daty 
wydania.

Zniesienie kontro-
li na granicach we-
wnętrznych ozna-
cza, że na granicach 
pomiędzy państwa-
mi członkowskimi 
obszaru Schengen 
nie jest prowadzona 
kontrola graniczna. 
Obywatel państwa 

członkowskiego podczas przekraczania 
granicy wewnętrznej strefy nie musi oka-
zywać dokumentów podróży, tj. paszpor-
tu lub dowodu osobistego. Nie oznacza 
to jednak, że podróżowanie po obsza-
rze Schengen odbywa się na takich sa-
mych zasadach jak podróżowanie tylko 
po własnym kraju. Dotyczy to zwłaszcza 
osób małoletnich, które przebywając wy-
łącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, nie mają obowiązku posiadania 
dokumentu tożsamości. Niemniej jednak, 
w sytuacjach wyjazdu do innego kraju 
strefy Schengen, każda osoba (nawet ma-
łoletni) musi posiadać dokument tożsa-
mości, który potwierdza korzystanie ze 
wspólnotowego prawa do swobodnego 
przemieszczania się. W przypadku wy-
jazdu poza strefę Schengen każde dziec-
ko musi posiadać paszport.

Zmiana ustawy o dokumentach pasz-
portowych definiuje sytuacje, kiedy wy-
dawane będą paszporty tymczasowe. 
Tego rodzaju dokumenty otrzymają oso-
by na powrót do miejsca stałego poby-
tu oraz w udokumentowanych nagłych 
przypadkach związanych z chorobą lub 
pogrzebem członka rodziny.

(red)

wydłużenie terminu ważności paszportów dla dzieci 
w wieku poniżej 5 lat
Od 11 sierpnia br. paszporty wydawane dla dzieci poniżej 5 roku życia będą ważne przez 5 lat, a nie jak dotychczas 
tylko rok. Przy składaniu wniosku o jego wydanie nie będzie wymagana obecność dziecka. Do 10 sierpnia br. dzie-
ciom do 5 roku życia będą jeszcze wydawane paszporty tymczasowe z rocznym terminem ważności.

nowy taryfikator
Od 9 czerwca obowiązuje nowy taryfikator punktów kar-
nych zaostrzający kary dla kierowców, m.in. za rozmowę 
przez komórkę w trakcie jazdy, przewóz dzieci bez fote-
lika i wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach.
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Udzielenie absolutorium nastąpiło po zapoznaniu się ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r., sprawozdaniem fi-
nansowym za rok 2011, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 

Podczas sesji radni podjęli również uchwały w sprawie: zmia-
ny wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienica na lata 
2012 – 2019, zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Gminy Kamienica za 2011 r. oraz przyjęcia do 

realizacji zadania pn.: „Przebudowa zatoki autobusowej wraz 
z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej w Kamienicy.

W głosowaniach uczestniczyło czternastu na piętnastu rad-
nych zasiadających w Radzie Gminy Kamienica.

Po zakończeniu głosowań gratulacje z wykonania budżetu ode-
brali: wójt – Władysław Sadowski oraz skarbnik – Anna Faron.

S. Faltyn

Sesja absolutoryjna

Gmina Kamienica otrzymała umowę na 
dofinansowanie uzupełnienia wodocią-
gów w gminie oraz modernizację oczysz-
czalni ścieków w Kamienicy w łącznej 
kwocie 3 517 671, 00 zł. 

Dokumenty te przekazał samorządom 
7 maja br. Stanisław Sorys – członek 
Zarządu Województwa Małopolskiego, 
który oświadczył: Zarząd Województwa 
Małopolskiego w  II naborze przyznał 
dofinansowanie o łącznej wartości po-
nad 157 mln zł, które zostanie rozdzie-
lone na 76 projektów w całej Małopolsce 

– poinformował członek Zarządu Stani-
sław Sorys. – Na liście rezerwowej zna-
lazło się 28 samorządów. Z  konkursu 

na gospodarkę odpadami uzyskaliśmy 
oszczędności na kwotę ponad 4,5 mln zł, 
które możemy przesunąć na gospodar-
kę wodno-ściekową, a  liczymy również 
na oszczędności poprzetargowe. Mam 
nadzieję, że wszystkie projekty zostaną 
dofinansowane i wszystkie jednostki sa-
morządu terytorialnego, których wnioski 
zostały ocenione pozytywnie, uzyskają 
wsparcie finansowe.

S. Faltyn

Środki PrOw na gospodarkę wodno-ściekową 
w Gminie Kamienica

25 czerwca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Kamie-
nica, podczas której radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi – dr władysławowi 
sadowskiemu z tytułu wykonania budżetu Gminy kamienica za rok 2011. 

Osiem samorządów z powiatu limanowskiego otrzymało umowy gwarantujące dofinansowanie 
przyznane na realizacje projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(najwyższa w województwie łączna kwota dofinansowania – prawie 22,3 mln zł).
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Panie Przemysławie, proszę się przed-
stawić naszym czytelnikom?
 – Co ja mogę o sobie powiedzieć – moja 

osoba jest chyba znana sporej części 
mieszkańców gminy z łamów Gorczań-
skich Wieści, jeżeli chodzi o teksty histo-
ryczne. Natomiast jeżeli chodzi o moje 
miejsce pracy, to pracuję na Wydzia-
le Historii i Dziedzictwa Kulturowego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie jako wykładowca w Insty-
tucie Historii. Specjalizuję się w bada-
niach nad zagadnieniami osadniczymi 
w Małopolsce w XV i XVI wieku oraz 
szeroko rozumianej archiwistyce i na-
ukach pomocniczych historii, tj. w gene-
alogii, heraldyce, dyplomatyce czyli nauce 
o dokumentach.

Wspomniał Pan o swojej pracy w Krako-
wie, a co spowodowało, że zamieszkał 
pan w naszej gminie?
 – Nie ukrywam, że moje korzenie nie są 

z tych terenów, bo pochodzę z Brzeszcz 
koło Oświęcimia. Moje przywiązanie do 
Gminy Kamienica wynika z tego, że moja 
żona pochodzi (z dziada, pradziada) ze 
Zbludzy i mieszkam tu razem z rodzi-
ną, żoną Basią i trójką dzieci – Krzysiem, 
Szymonkiem i Urszulką.

Na fakt, że zainteresował się Pan hi-
storią naszej małej ojczyzny, wpłynęła 
Pana praca zawodowa czy coś innego?
 – Jeżeli tak patrzeć na genezę tych zain-

teresowań, to duży wpływ miała wiedza, 
bądź też niewiedza mojej żony na temat 
przeszłości tego miejsca. Wielokrotnie 
mnie pytała, żeby jej coś poszukać, od-
powiedzieć na jakieś nurtujące ją pyta-
nia dotyczące przeszłości rodziny, miej-
scowości czy gminy, w której mieszkamy. 
Z faktu, że zajmowałem się od dłuższego 
czasu latyfundium Klarysek starosądec-
kich, a Kamienica wraz ze wszystkimi 
miejscowościami obecnej gminy wcho-
dziła w skład tego latyfundium, miałem 
spore wyobrażenie na temat zmian osad-
niczych na tym terenie. Zacząłem to zgłę-
biać i dociekać przeszłości, zwłaszcza tej 
najdalszej. Wymagało to wielu poszu-
kiwań w archiwach krajowych i zagra-
nicznych, nie pomijając tu Lwowa czy 

nawet Watykanu z Wiedniem włącznie. 
Ta wiedza poszerzała się poprzez moją 
dociekliwość zawodową, a ona z kolei wy-
nikała często z pytań mojej żony, która 
miała w tej materii niewielkie wyobraże-
nie o przeszłości. Bo, jak sądzę, w szko-
łach, w czasach kiedy ona się edukowa-
ła, raczej nie uczono historii regionalnej, 
bo nie miał kto uczyć i nie było z czego 
uczyć. Historia ta przeważnie była prze-
kazywana przez rodziców i  dziadków 
ustnie, nie była w większości wypadków 
utrwalana poprzez zapis. 

Jakimi instrumentami trzeba się posłu-
giwać i z czego korzystać, by w miarę 
wiernie poznać naszą przeszłość?
 – Oczywiście jest ważne to, co się prze-

kazuje w rodzinach w różnego rodzaju 
gremiach towarzyskich, w lokalnych spo-
łecznościach, ale to wszystko jest trady-
cja ustna, która przetrwa maksimum do 
3 pokolenia, a i tak trzeba ją weryfikować 
przez świadectwa z przeszłości: doku-
menty, kopiarze, akta fundacyjne, itp. Do 
poznania przeszłości Kamienicy, zarów-
no tej bardzo odległej z XIV wieku, jak 
i tej nam nieco bliższej, potrzeba przepro-
wadzenia rozległych poszukiwań w ar-
chiwach różnego rodzaju (państwowe, 
kościelne, prywatne, rodowe), bibliote-
kach naukowych czy muzeach. W insty-
tucjach tych jest zgromadzony materiał 
aktowy do historii gminy Kamienica, 
najczęściej niestety do tej pory pokryty 
swoistą „grubą warstwą kurzu”, czyli tak 
naprawdę niebadany przez historyków 
i nieudostępniony społeczności kamie-
nickiej w postaci jakiejś publikacji. Trze-
ba powiedzieć, że co do gminy Kamieni-
cy ten materiał jest bardzo duży. Jeżeli 
chcemy to porównać nawet z sąsiednimi 
gminami, np. ze Słopnicami czy nawet 
z Mszaną Dolną, to wypadają one wręcz 
mizernie. Jest to spowodowane tym, że 
starosądeckie Klaryski przez prawie 5 
wieków odcisnęły bardzo duże piętno 
nie tylko na zmianach krajobrazowych, 
czy kulturowych ale także na dokumen-
tacji. Właśnie po nich, po ich latyfundium 
zachowała się bardzo liczna baza źródeł, 
lecz niestety dzisiaj bardzo rozproszona. 
Na to rozproszenie wpłynęły czynniki 

polityczne, zmiana granic, czy unice-
stwienie państwa polskiego pod koniec 
XVIII wieku, co spowodowało rozgrabie-
nie dokumentów przez zaborców. Przez 
to ta historia najdalsza jest bardzo mało 
znana. Nie jest również lepiej z tą historią 
bliższą, trzeba powiedzieć, że niewiele się 
dzisiaj mówi o tych wydarzeniach z XIX 
i XX wieku dotyczących np. walk narodo-
wowyzwoleńczych. Udało mi się ostatnio 
odszukać mieszkańców gminy Kamieni-
ca zaangażowanych militarnie w Powsta-
nie Styczniowe, którzy ponieśli śmierć na 
Syberii zesłani tam na katorgę za udział 
w tym powstaniu. Warto to w jakiś spo-
sób upamiętnić, bo w 2013 r. będziemy 
obchodzić 150-tą rocznicę wybuchu tego 
zrywu powstańczego. Tak samo piękną 
kartę zapisała Kamienica w okresie Le-
gionów Piłsudskiego. Bo przecież Pił-
sudski po najcięższym okresie walk bi-
twy limanowskiej na początku grudnia 
1914 r. udał się wraz ze swoim sztabem 
na krótki odpoczynek do Kamienicy. My-
ślę, że warto by było w 2014 roku z okazji 
100-lecia w szczególny sposób zaznaczyć 
pobyt Józefa Piłsudskiego w Kamienicy.

Badania historyczne wymagają wszech-
stronnego warsztatu, jednym z nich są 
poszukiwania w  różnych archiwach 
w kraju i zagranicą. Proszę o przybliże-
nie tego tematu naszym czytelnikom?
 – Aby rzetelnie badać przeszłość gminy 

Kamienica w archiwach czy bibliotekach, 
nieodzowna jest znajomość języka łaciń-
skiego czy niemieckiego. W odniesieniu 
do czasów staropolskich znajomość tych 
języków okazuje się niewystarczająca, 
gdy czyta się dokumenty pergamino-
we albo akta papierowe. Każda bowiem 
epoka ma swoje indywidualne cechy, je-
śli chodzi o rodzaj pisma, dlatego też bez 
biegłej znajomości nauk objaśniających 
historię pisma, tj. paleografii łacińskiej 
czy neografii niemieckiej, po prostu le-
piej nie łudzić się, że damy radę coś od-
czytać, nawet jeżeli będziemy mieli dużo 
szczęścia i znajdziemy coś interesującego 
z XIV-XVIII w. Podsumowując, jednym 
słowem warsztat historyka i archiwisty 
jest bezwzględnie potrzebny do porusza-
nia się po dokumentach w polskich, jak 

rozmowa z historykiem 

dr. Przemysławem Stanko
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i zagranicznych archiwach. Najlepiej by-
łoby, by czytelnicy sami sprawdzili to na 
własnej skórze. Chociaż trzeba powie-
dzieć, że nie każdy ma dostęp do tych 
instytucji. Nawet nie wszyscy naukowcy, 
mimo że posiadają odpowiednie stopnie 
czy tytuły naukowe, nie mogą wejść do 
niektórych instytucji, chociażby do Taj-
nego Archiwum Watykańskiego, gdzie 
dostęp nawet dla naukowców jest bardzo 
reglamentowany. Trzeba tu mieć szero-
kie pełnomocnictwa od instytucji ko-
ścielnych i Stolicy Apostolskiej. 

Z tego, co wiem, Pan ma takie pełno-
mocnictwa. 
 – Owszem, mam dostęp od ponad 10-

ciu lat do tego archiwum. Korzystam co-
rocznie z materiałów, również tych taj-
nych. Przebywam tam do 3-ch miesięcy 
każdego roku Za każdym razem udaje mi 
się odszukać ciekawe materiały archiwal-
ne dotyczące Małopolski, w tym również 
dotyczące gminy Kamienica. Jeżeli są to 
informacje, które mogę ujawnić, to sta-
ram się je mieszkańcom na łamach Gor-
czańskich Wieści przekazywać. Jak choć-
by w sprawie procesu beatyfikacyjnego 
Kingi w XVII wieku, gdzie ówczesny 
Proboszcz uczestniczył w komisji diece-
zjalnej tego procesu, a mieszkańcy Ka-
mienicy zeznawali o doznanych łaskach 
i cudach za wstawiennictwem Kingi.

A teraz, Panie Przemysławie, cofnijmy 
się do początków Kamienicy, jak było 
według Pana z jej lokowaniem?
 – Uważam, że dzieje Kamienicy mia-

ły historiograficznego pecha wynika-
jącego z faktu, że wielu badaczy regio-
nalistów błędnie utożsamiło dokument 
z roku 1297 dotyczący Kamionki Małej 
koło Limanowej z Kamienicą, gdyż oby-
dwie te wsie pisały się w średniowieczu 
identycznie. Zachował się natomiast do-
kument lokacyjny Kamienicy z 9 marca 
1330 roku, nie udało mi się jednak od-
naleźć dokumentów lokacyjnych pozo-
stałych wsi wchodzących w skład gminy 
Kamienica.

Jaki okres z dziejów Kamienicy zainte-
resował Pana najbardziej?
 – Myślę, że XIX wiek, kiedy Kamienicą 

zarządzał Maksymilian Marszałkowicz, 
jeden z najbardziej zasłużonych Małopo-
lan w tym czasie. Ma on ogromne zasługi 
w rozwoju gospodarczym i kulturalnym 
Kamienicy. Warto wspomnieć, że jego 
biblioteka dworska nie ustępowała wów-
czas Bibliotece Ossolineum czy Bibliote-
ce Jagiellońskiej w Krakowie. Wniósł on 
ogromny wkład w podniesienie poziomu 

i jakości edukacji chłopów kamienickich 
i nie tylko. A jego zasługi w rozwój go-
spodarczy tego regionu nazywanego Pań-
stwem Kamienickim były tak znaczne, 
że jego posiadłość trzykrotnie zwiększy-
ła rentowność, co było bez precedensu 
w  całej Galicji. Niestety, jego majątek 
roztrwonili spadkobiercy, którzy sprze-
dali go spółkom zagranicznym, te zaś, 
prowadząc gospodarkę rabunkową, do-
prowadziły do upadku gospodarczego 
Kamienicy.

Z  jakimi nieżyjącymi postaciami hi-
storycznymi związanymi z Kamienicą 
chciałby Pan porozmawiać, gdyby było 
to możliwe?
 – Muszę zastrzec, że historyk nie jest od 

gdybania, tyko od potwierdzenia faktów, 
ale jeśli popuścimy wodze fantazji, to my-
ślę, że chciałbym porozmawiać z Mar-
szałkiem Józefem Piłsudskim, chociażby 
w kwestii kampanii limanowskiej i tego 
odcinka kamienicko-łąckiego; jak to 
w rzeczywistości było, co jadł w kamie-
nickim dworze, jak go społeczność lokal-
na przyjęła. Niestety, chociaż mamy dużo 
źródeł z tych czasów, to jednak tego nie 
wiemy. Z dalekiej, bardzo dalekiej prze-
szłości to najlepiej byłoby porozmawiać 
z zasadźcą wsi i osobą, która wydała do-
kument lokacyjny, czyli z ksienią klasz-
toru Klarysek w Starym Sączu. Myślę, 
że z terenu gminy najbardziej interesu-
jącą byłaby rozmowa z Maksymilianem 
Marszałkowiczem.

Nie dziwię się, Panie Przemysławie, że 
posiada Pan tak szczegółową wiedzę na 
temat przeszłości naszej małej ojczy-
zny, bo przecież od kilku lat zbiera Pan 
materiały do monografii Gminy Kamie-
nica. Proszę nam powiedzieć kilka zdań 
na ten temat. 
 – Po rozmowie z wójtem, kilka lat temu, 

podjąłem się napisania syntezy dziejów 
Gminy Kamienica, będzie to dzieło jed-
notomowe – kilkuset stronicowe. Mate-
riały do tej publikacji poszukuję w róż-
nych archiwach, bibliotekach i muzeach 
w  kraju i  zagranicą. Pracę tę planuję 
ukończyć za kilkanaście miesięcy. Może 
tyle na ten temat, aby nie zapeszać.

Czy przy opracowywaniu historii lokal-
nej współpracuje Pan z  innymi samo-
rządami?
 – Tak, współpracuję z wieloma samorzą-

dami gminnymi i powiatowymi z Mało-
polski, a  także z województwa śląskie-
go. Ostatnio władze miasta Kęt zleciły 
mi opracowanie monografii, a w sądec-
kim terenie od wielu lat odkrywam 

i przybliżam historię Piwnicznej-Zdroju 
poprzez publikacje, odczyty i prelekcje.

Jak się dowiedziałem, został Pan w Piw-
nicznej-Zdroju Honorowym Obywatelem 
tego Miasta, skąd taki zaszczyt?
 – Tak, to prawda, kilka lat temu z okazji 

jubileuszu 660-lecia tego miasta zostałem 
poproszony o opracowanie dokumentów 
pergaminowych do dziejów miasta i ku 
zdumieniu władz i społeczności lokalnej 
udało mi się odnaleźć oryginalny doku-
ment lokacyjny Piwnicznej, wystawiony 
przez króla Kazimierza Wielkiego w 1348 
roku, który uchodził za spalony. W uzna-
niu tego faktu Rada Miasta na specjalnej 
sesji postanowiła mi nadać tak zaszczyt-
ny, aczkolwiek pewnie niezasłużony, tytuł. 

Panie Przemysławie, obywatelem Gmi-
ny Kamienicy jest Pan więcej niż hono-
rowym, bo faktycznym. Bardzo Panu 
dziękuję, że podjął się Pan bardzo trud-
nego zadania, jakim jest całościowe 
opracowanie naszych dziejów i mimo 
zapracowania i wielu obowiązków za-
wsze znajduje Pan czas na przybliża-
nie historii naszej małej ojczyzny w na-
szej gazecie oraz chętnie współpracuje 
Pan z naszym Samorządem i Gminnym 
Ośrodkiem Kultury. 
 – Dziękuję za tak ciepłe słowa, jak rów-

nież za to, że jest zrozumienie ze strony 
władz gminy dla badań historycznych, 
zwłaszcza, że dzisiejsza gmina to nie-
zmieniony terytorialnie dawny kamie-
nicki klucz majątkowy. To dziedzictwo 
wielowiekowe trwa nieprzerwanie, mimo 
zaborów, komunizmu i  innych zdarzeń 
dziejowych. To jest wielkie wyzwanie 
dla wszystkich tych, którzy tu mieszkają 
i którym przyjdzie tutaj mieszkać.

Historycznie, kulturowo gmina jest jed-
norodna, tylko obecnie niektóre osoby 
chcą to zmienić? 
 – Myślę, że wszyscy ci, co będą podno-

sić rękę na tradycję, dziedzictwo kultu-
rowe, wcześniej czy później przekonają 
się, że to nie jest dobry pomysł i braknie 
im tego, kiedy zostaną pozostawieni sami 
sobie i nie będą się mieli nawet do czego 
odnieść. To widać po wielu miejscowo-
ściach, chociażby na terenie Małopolski, 
które przerwały nagle swoje historyczne 
więzy. Bo nie można nagle niszczyć tego, 
co się kształtowało przez wieki. Zawsze 
trzeba się odnieść do przeszłości, która 
warunkuje w dużym stopniu przyszłość. 

Dziękuję za rozmowę. 

M. Marek 
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Celem normy jest przede wszystkim 
ochrona jakości wód. Na jakość za-
sobów wodnych wpływają zanie-

czyszczenia z różnych źródeł, w tym tak-
że zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł 
rolniczych, w szczególności azotany. Dla-
tego jednym z działań służących ochronie 
jakości wody jest zakaz stosowania nawo-
zów naturalnych i mineralnych na grun-
tach rolnych w odległościach od brzegu 
cieków i zbiorników wodnych, określo-
nych w przepisach w sprawie szczegółowego 
sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia 
szkoleń z zakresu ich stosowania. 

Nowa norma stanowi element zasady 
wzajemnej zgodności (cross-compliance), 

co oznacza, że w  przypadku jej nie-
przestrzegania konsekwencją będzie 
odpowiednie zmniejszenie płatności 
bezpośrednich. 

W zakresie tej normy obowiązują prze-
pisy odnoszące się do zakazu stosowania 
na gruntach rolnych gnojowicy w odle-
głości co najmniej 10 m, a w przypadku 
pozostałych nawozów w odległości co 
najmniej 5 m od brzegów:
•	 jezior i  zbiorników wodnych o  po-

wierzchni do 50 ha;
•	 cieków wodnych;
•	 rowów, z wyłączeniem rowów o sze-

rokości do 5 m liczonej na wysokości 
górnej krawędzi brzegu rowu;

•	 kanałów w rozumieniu przepisów usta-
wy – Prawo wodne (ustawa z 18 lipca 
2001 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
Odrębne regulacje obowiązują w przy-

padku zbiorników mających szczególne 
znaczenie dla bilansu wodnego dla po-
trzeb kraju m.in. chodzi tutaj o  jezio-
ra i zbiorniki wodne o powierzchni po-
wyżej 50 ha, strefy ochronne ujęć wody 
oraz obszary morskiego pasa nadbrzeż-
nego. W  przypadku powyższych ele-
mentów ustanowiono 20 - metrową stre-
fę, w ramach której nie można stosować 
nawozów.

Źródło: minrol.gov.pl

norma dotycząca utrzymania stref buforowych 
wzdłuż cieków wodnych
Do publikacji zostało już skierowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm. 
Zmiany polegają na wprowadzeniu do norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, normy dotyczącej 
utrzymania stref buforowych wzdłuż cieków wodnych. 

Istnieje zatem potrzeba corocznej od-
budowy pogłowia. Jest to szczególnie 
istotne w obecnym okresie, kiedy stra-

ty w pasiekach często są bardzo wysokie.
Podstawowym sposobem jest zakup ro-

dzin często wraz z ulami i sprzętem. Jest 
to niezły sposób na zakładanie pasieki od 
początku. Przyszły pszczelarz musi jed-
nak w takim przypadku poprosić o po-
moc kogoś doświadczonego, kto potrafi 
ocenić wartość uli i rodzin, ich zdrowot-
ność, wartość matek, stan sprzętu dodat-
kowego itd. Zakupioną pasiekę w sezonie 
przewozimy na nowe pasieczysko w po-
rze nocnej, jeśli odległość jest większa 
niż 3 km. Jeśli odległość jest mniejsza 
z przeprowadzką czekamy na ustanie lo-
tów /późna jesień/, aby uniknąć powrotu 
pszczół na stare miejsce.

Drugim, obecnie najczęściej stosowa-
nym sposobem jest zakup odkładów, czyli 
małych rodzinek na 4-5 plastrach z czer-
wiącą matką i czerwiem, w specjalnych 
skrzynkach transportowych. Rodzinki 
takie przekładamy do swoich uli /uwaga 
na zgodność wielkości ramki/, a następ-
nie poszerzamy systematycznie w mia-
rę rozwoju rodziny. Zakup odkładów 
jest corocznie refundowany ze środków 
krajowych i Ue i organizowany za po-
średnictwem związków pszczelarskich. 

Odkłady można także wykonywać same-
mu, w swojej pasiece. Polega to na prze-
niesieniu kilku, najczęściej 3-4 plastrów 
z czerwiem krytym i młodą pszczołą do 
nowego ula, a następnie poddaniu od-
kładowi nowej matki. Czerw do tworze-
nia odkładu można odebrać z 1 lub 2 uli. 
Trzeba przy tym uważać aby nie zabrać 
matek. Odkład taki składa się w pierw-
szej fazie z młodej, nielotnej pszczoły. 
Należy więc chronić go przed rabunkiem, 
poić, podkarmiać i pilnie obserwować, aż 
do czasu podjęcia czerwienia przez mło-
dą matkę.

Podobnie we własnej pasiece wykonać 
można tzw. pakiet, zwany także zsypań-
cem. Jest to ok. 1,2 - 1,5 kg pszczół „luzem” 
tzn. bez ramek w szczelnej, osiatkowanej 
z dwóch stron skrzynce. Pszczołom tym 
dodaje się matkę w klateczce. Pakiety two-
rzymy np. po zakończeniu zbiorów z rze-
paku , podczas miodobrania. Zabieg taki 
dodatkowo może powstrzymać powstanie 
nastroju rojowego. Plastry z miodem od-
bierane z uli, omiatamy z pszczół zmiata-
jąc je za pomocą miotełki i drewnianego 
leja bezpośrednio do skrzynki pakietowej. 
Pakiet taki przetrzymujemy przez 24 go-
dziny w chłodnym i ciemnym pomiesz-
czeniu, terroryzując uprzednio pszczoły 
przez polewanie wodą ze spryskiwacza 

i kilkakrotne wstrząsanie /energiczne ude-
rzenie skrzynką o twarde podłoże/. Zabiegi 
te mają ułatwić przyjęcie matki. Następ-
nie wywozimy pakiety na inne, odległe 
o co najmniej 3 km pasieczysko i osadza-
my w ulach na ramkach i węzie. Poddaje-
my matkę w klateczce, lub matecznik na 
wygryzieniu i obficie karmimy. Do jesieni 
rodzinka dochodzi do siły, pszczoły stare 
wymieniają się na młode. Można ją użyć 
do powiększenia stanu pasieki lub dołączyć 
do innej rodziny. Taka „podwójna” rodzina 
bardzo dobrze zimuje i może wykorzystać 
wczesne pożytki następnego roku.

Wykorzystanie rójki naturalnej do po-
większania pasieki, niegdyś powszechnie 
stosowane, dziś nie jest już praktykowa-
ne. Wynika to głównie z braku podaży 
rójek. Postęp hodowlany ogranicza rojli-
wość pszczół, poza tym pszczelarze go-
spodarujący racjonalnie starają się zapo-
biegać powstawaniu nastroju rojowego 
w swoich rodzinach. Nieliczne, zdarza-
jące się jednak rójki we własnej pasie-
ce zagospodarowujemy tradycyjnie, po-
przez obsadzenie w nowym ulu. Rójki 
niewiadomego pochodzenia traktujemy 
zawsze z dużą ostrożnością. Natychmiast 
po obsadzeniu przeprowadzamy zabieg 
zwalczania warrozy, a  następnie pod-
dajemy kwarantannie obserwując pod 
względem zdrowotności nawet przez kil-
ka miesięcy.

Witold Ćwikowski – PZDR Limanowa

metody odbudowy i powiększania pasiek
W pasiekach corocznie, mimo najlepszych starań pszczelarzy odnotowujemy 
straty rodzin pszczelich. straty te wynikają z różnych przyczyn, głównie cho-
rób, przypadkowych zdarzeń, ale i czasem błędów w gospodarce pasiecznej. 
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Co ważnego wydarzyło się w  Sejmie 
w ostatnich tygodniach? 
 – Ustawa zmieniająca zasady przejścia 

na emerytury w  Polsce stała się fak-
tem. Trudno sobie wyobrazić, że Sejm 
obecnej VII kadencji, będzie procedo-
wał ważniejszy dokument. Szybko zo-
stała podpisana przez Prezydenta. Przy 
sprzeciwie 80% obywateli, po wielkiej ak-
cji  bezskutecznego domagania się refe-
rendum w tej sprawie i zebrania 2,3 mln 
podpisów, licznych manifestacjach Soli-
darności Robotniczej innych związków 
zawodowych i środowisk, Sejm większo-
ścią PO-PSL-RP ustawę przyjął.

Jak ocenia Pan wprowadzenie nowych 
zasad przejścia na emeryturę w Polsce? 
 – Bardzo krytycznie!

A w szczegółach? 
 – To fundamentalna zmiana umowy spo-

łecznej,  bardzo radykalna! Oceniam tę 
zmianę  jako działanie szkodliwe. Auto-
matyczne wydłużenie i zrównanie wie-
ku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn 
wykonujących różne zawody w tym dla 
kobiet pracujących na roli i w wielu zaję-
ciach wymagających siły fizycznej i pełnej 
sprawności jest działaniem nieodpowie-
dzialnym. W trosce o przyszłe emerytu-
ry należy prowadzić politykę prorodzinną 
i wspierać budownictwo mieszkań. Mło-
dzi ludzie w Polsce chcą mieć dzieci. To 
sytuacja ekonomiczna, niepewność co do 
statusu na rynku pracy i niestabilność do-
chodów oraz pozycji zawodowej milionów 
Polaków  zadecyduje, o złych wskaźnikach 
demograficznych w przyszłości.

Jakie skutki społeczne Pana zdaniem 
to przynosi? 
 – Po pierwsze wiele osób w wieku po-

wyżej 60 lat pracy na rynku objętym 
bezrobociem nie znajdzie. Zasiłki dla 
bezrobotnych w Polsce są zdecydowa-
nie niskie wręcz żadne i przede wszyst-
kim wypłacane przez, krótki okres naj-
wyżej paru miesięcy i  jako takie nie 
dają realnej alternatywy, szansy na prze-
trwanie szczególnie w dojrzałym wieku. 
Inaczej w innych krajach Ue, gdzie jak 
potwierdzają statystyki znaczna część 

osób wieku emerytalnego oczekuje bez 
pracy, ale przy wysokich świadczeniach 
w statusie bezrobotnego i przy wysokich 
świadczeniach socjalnych.

Czy dla uzyskania pełniejszego obrazu 
sytuacji możemy powiedzieć o kilku naj-
bardziej istotnych zmianach dotychcza-
sowych przepisów? 
 – Jedyny pozytywny skutek protestów 

na ulicy i akcji zbierania milionów pod-
pisów obywateli przeciw tej zmianie jest 
taki, że ostatecznie rząd ugiął się nie-
znacznie wprowadzając głodowe świad-
czenie w postaci tzw. emerytury częścio-

wej dla kobiet od 62 roku, a dla mężczyzn 
od 65 roku życia, jednak ci którzy z niego 
skorzystają pomniejszą kwotę zgroma-
dzonego kapitału składkowego w ZUS 
i kapitału zgromadzonego w OFe i będą 
mieć odpowiednio mniejsze świadczenia 
po 67 roku życia.

Zostawiono furtkę do 2018 roku dla 
wprowadzenia zasad nowego wieku eme-
rytalnego dla rolników. Do końca 2017r. 
będą oni mogli odchodzić z pracy na roli 
na dotychczasowych zasadach. Warto do-
dać, że o  ile w powszechnym systemie 
docelowa emerytura dla osób pobierają-
cych częściowe świadczenie obniży war-
tość emerytury końcowej o tyle w przy-
padku rolników, także posiadających 
prawo do emerytury częściowej, tak się 
nie będzie działo i  ich świadczenie nie 
będzie obniżone z tego tytułu.

Dlaczego nie udało się w Sejmie obronić 
dotychczasowych zasad emerytalnych?

 – W debacie Sejmowej nad tą zmianą za-
sad nazwałem „Ustawę 67”, jako ustawę 
antyspołeczną i zrywającą zasady pokole-
niowej solidarności. Podnosiłem sprawę 
zamknięcia awansu i startu zawodowe-
go dla młodego pokolenia, który poprzez 
te zmiany stanie się jeszcze trudniejszy 
i zostanie przesunięty w czasie. Lepsze 
bardziej komfortowe stanowiska pra-
cy np. te w administracji w różnych in-
stytucjach zajmujących się ubezpiecze-
niami, finansami, rozliczeniami itp. nie 
zostaną zwolnione przez zmianę zasad 
jeszcze przez kilka lat dłużej. Utrudni to 
start zawodowy i awans młodego pokole-
nia w którego grupie wiekowej znalezie-
nie pracy już dzisiaj graniczy z cudem. 
To ustawa wielu ludzi pośrednio zmusi 
do emigracji. Argumenty klubów opo-
zycyjnych zostały odrzucone. Zgodnie 
z zapowiedzią przygotowaliśmy skargę 
do Trybunału Konstytucyjnego w spra-
wie odrzucenia licznych zmian zawar-
tych w tej ustawie. Usuniemy ją w całości 
kiedy wrócimy do władzy!

Czy są jakieś inne sprawy, które chciał-
by Pan przedstawić z pracy w Parlamen-
cie? 
 – Jako przewodniczący Stałej Podkomi-

sji ds. Instytucji Finansowych zainicjo-
wałem dyskusję na temat działających na 
naszym rynku para bankowych instytucji 
kredytowych, które w tej chwili zbyt do-
wolnie kształtują warunki umów z klien-
tami detalicznymi nie podlegając wielu 
regulacjom jakie obowiązują w instytu-
cjach bankowych w konsekwencji oferują 
klientom dużo droższe usługi.

Podjąłem działania w celu doprowa-
dzenia do obniżenia wysokich prowi-
zji pobieranych w Polsce od operacji wy-
konywanych przy użyciu  debetowych 
i  kredytowych  kart płatniczych przez 
organizacje VISA i  MasterCard, co 
znacznie podraża ceny sprzedaży to-
warów detalicznych w handlu i usług. 
Wpływa na wzrost całkowitych kosztów 
działalności naszych przedsiębiorców.

Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Rozmawiała: Agnieszka Setlak-Mąka

rozmowa z Posłem 

wiesławem janczykiem
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W czwartek 7 czerwca br. we wszyst-
kich parafiach naszej gminy, wierni 
uczestniczyli w Święcie Ciała i Krwi 
Pańskiej poprzez udział w uroczystej 
Mszy św. i procesji do czterech ołta-
rzy, wysławiając chwałę Pana. Tym 
samym dali publiczne świadectwo  
wiary w obecność Chrystusa w naj-
świętszym sakramencie. 

S. Faltyn

boże ciało
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Zasadnioki 
nad Sekwaną

Na placu trocadero
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Zasadnioki nad Sekwaną

Na placu trocadero

Na placu trocadero

w kaplicy cudownego Medalika 
na rue du Bac
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koncert i wspólne tańce w Bagnolet

Przed wersalem
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Na terenie plebanii u księdza józefa



Zasadnioki 
nad Sekwaną

Na la défense
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w kaplicy cudownego Medalika na rue du Bac

Na cmentarzu Pére lachaise



W niedzielę (3 czerwca) z okazji Dnia Dziecka w Kamienicy odbył się Festyn Parafial-
ny. Bogaty program artystyczny, konkursowe zmagania, zabawy dla dzieci i serwowane 
kulinaria to tylko niektóre atrakcje tego dnia. Na scenie wystąpili między innymi: Or-
kiestra Dęta im. św. Floriana ze Szczawy, Zespół Regionalny „Gronicki”,  „Lambada”, 
uczniowie z Ogniska Muzycznego „Jezusowe Promyki i Promyczki” z Ksawerowa”, 
Zespół Regionalny „Zasadnioki”, „Cyrwone Korole”.  Zebrani mogli też oglądać cie-
kawe przedstawienie „Kopciuszek” w wykonaniu DSM, pokaz tańca nowoczesnego 
i towarzyskiego, a na koniec wysłuchać koncertu zespołu „SIKLAWA”.

S. Faltyn

festyn Parafialny
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Impreza ta cieszy się dużą popularnością 
i na dobre już zagościła w Podegrodziu. 
Wzięło w niej udział ponad 600 wyko-
nawców z Małopolski i Podkarpacia. 

Wśród wykonawców nie zabrakło rów-
nież górali kamienickich, których wystę-
py zyskały uznanie w oczach Komisji 
Artystycznej.

Podczas tegorocznego przeglądu w kon-
kursie grup śpiewaczych I miejsce zajęła 
Grupa Śpiewacza „Gorce” z Kamienicy. 
W prezentacji drużbów weselnych II miej-
sce wyśpiewał Mieczysław Franczyk ze 
Zbludzy. Również II miejsce przypadło 

dla muzyki GORCe z Kamienicy w kon-
kursie muzyk ludowych oraz dla Izabeli 
Cedzidło w konkursie instrumentalistów 
(kategoria dziecięca). 

Wyróżnienie otrzymała Grupa Śpie-
wacza „Pastyrecki” z Zalesia, a dyplom 
uczestnictwa w konkursie instrumenta-
listów (kategoria dziecięca) Andrzej Sy-
jud z Zalesia.

Wszystkim wykonawcom należą się 
gratulacje i słowa podziękowania za kul-
tywowanie tradycji ludowych.

S. Faltyn

jubileuszowa DrUZbacKa
W dniach 17-20 maja br. odbyła się w Podegrodziu Jubileuszowa XXX edy-
cja Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów 
Weselnych – DRUZBACKA 2012”.
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Izabela Cedzidło

Grupa śpiewacza "Pastyreczki"
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Program Jubileuszowego X Dnia Re-
gionalnego był bardzo bogaty. Na 
początku zaprezentowały się Dzie-

cięcy i Młodzieżowy Zespół Regional-
ny „Zasadnioki” – działające przy tutej-
szej Szkole Podstawowej. Po prezentacji 
górali na scenie pojawił się występują-
cy gościnnie Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca „Piątkowioki”, który zaprezento-
wał zebranym folklor lachów sądeckich. 
Pięknie rozbrzmiewające nuty polek, kra-
kowiaków wzbudzały zachwyt zebranej 
publiczności. 

W  dalszej części na scenie pojawiła 
się grupa dorosłych – w swoim progra-
mie zaprezentowało się Koło Gospodyń 
Wiejskich z Zasadnego, które od I Dnia 
Regionalnego bardzo aktywnie włącza 
się w organizację tej uroczystości, co roku 
przygotowując inny pokaz obrzędów, 
zwyczajów i tradycji naszego regionu. 

Na zakończenie obchodów wszystkim 
przybyłym przygrywała miejscowa kape-
la „Bystrzoniec”.

W  trakcie uroczystości każdy mógł 
również zakupić wykonane przez 
uczniów okolicznościowe pamiątki 

i posmakować potraw kuchni regionalnej, 
przygotowanych przez KGW ze Zbludzy 
i Zasadnego. 

Kultywowanie wielkiego dziedzic-
twa kulturowego naszych przodków, 
budzenie poczucia własnej odrębno-
ści kulturowej jest szczególnie ważne 
dziś, w czasach ogromnej globaliza-
cji. Duże zainteresowanie, jakim się ta 

uroczystość cieszy, najlepiej świadczy 
o tym, że jest to dobry sposób na pod-
trzymywanie rodzimych tradycji nasze-
go regionu.

Składam serdeczne podziękowania za 
ogromne zaangażowanie i wszelką po-
moc udzieloną podczas przygotowania 
X Dnia Regionalnego: panu Władysławo-
wi Sadowskiemu - Wójtowi Gminy, panu 
Mieczysławowi Markowi - dyrektorowi 
GOK, Kołu Gospodyń Wiejskich z Za-
sadnego, Kołu Gospodyń Wiejskich ze 
Zbludzy, Kapeli „Bystrzoniec” z Zasad-
nego, Ochotniczej Straży Pożarnej z Za-
sadnego, Radzie Rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Zasadnem, panu Józefowi 
Gierczykowi z Kamienicy,państwu Józe-
fie i Janowi Kurzei z Zasadnego, wszyst-
kim nauczycielom i  pracownikom ob-
sługi, a szczególnie pani Marii Faltyn za 
czuwanie nad oprawą plastyczną całej 
uroczystości oraz przygotowaniem kier-
maszu rozmaitości, wszystkim gościom 
za obecność na uroczystości.

Dyrektor szkoły mgr Bożena Gierczyk

Dzień regionalny w Zasadnem
20 maja 2012 r. odbył się w Zasadnem Jubileuszowy X Dzień Regionalny. Uroczystość 
ta, poświęcona rodzimej kulturze ludowej, jest okazją do zaprezentowania bardzo 
bogatego dorobku kulturowego regionu górali łącko-kamienickich, na który składają 
się piękne zwyczaje, obrzędy, tradycje, muzyka, taniec, pieśni, gwara, stroje.
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19 czerwca miały miejsce przesłuchania 
uczestników, którzy oceniani byli przez 
komisję w składzie: mgr Paweł Miśko-
wicz - przewodniczący, Sylwia Hołyńska 
i mgr Halina Ruppel.

Następnego dnia na scenie wystąpi-
li laureaci, którzy zaprezentowali swoje 
umiejętności licznie zebranej publicz-
ności oraz odebrali dyplomy i nagrody 
z rąk wójta gminy – Władysława Sadow-
skiego, Pełnomocnika Wójta ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
– Zofii Kuchnia, dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury – Mieczysława Mar-
ka i dyrektora Zespołu Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Szczawie – Paw-
ła Talara.

WYNIKI 
Kategoria I - Przedszkole
I miejsce – Wioletta Wiatr (SP nr 2 w Ka-
mienicy); II m – Zofia Opyd (Przedszkole 
Samorządowe w Kamienicy) i Magdale-
na Gagatek (SP nr 1 w Szczawie); III m 
– Patrycja Faron (Przedszkole Samorzą-
dowe w Kamienicy) i Wiktoria Owsian-
ka (SP nr 2 w Kamienicy). Wyróżnienie: 
Aleksandra Opyd (SP nr 1 w Szczawie), 
Dominika Krzysztof (SP nr w Szczawie) 
i Karolina Opyd (SP nr 1 w Szczawie).

Kategoria II – klasy I-III Szkoła 
Podstawowa
I m – Alicja Cedzidło (SP nr 1 w Kamie-
nicy); II m – Martyna Wąchała (SP nr 

1 w Szczawie) i Julia Jasińska (SP nr 1 
w Kamienicy); III miejsce – Zuzanna Ru-
snak (SP nr 2 w Szczawie). Wyróżnie-
nie: Karolina Szczepaniak (SP w Zalesiu) 
i Agnieszka Nowak (SP w Zalesiu).
Kategoria III - klasy IV - VI Szkoła 
Podstawowa
I m – Justyna Opyd (SP nr 1 w Szczawie); 
II m – ewelina Syjud (SP nr 1 w Szcza-
wie) i Izabela Cedzidło (SP nr 1 w Ka-
mienicy); III m – Katarzyna Wierzycka 
(SP w Zalesiu) i Paweł Wysowski (SP nr 
1 w Szczawie). Wyróżnienia: Karolina 
Groń (SP w Zasadnem) i Angelika Faron 
(SP nr 2 w Szczawie).
Kategoria IV – klasy I-III Gimnazjum
I  m – Klaudia Opyd (Gimnazjum 
w Szczawie); II m – Alicja Kwit (Gim-
nazjum w Kamienicy) i Angelika Myjak 
(Gimnazjum w Kamienicy; III m – Pa-
trycja Więcławek (Gimnazjum w Szcza-
wie) i Karol Mikołajczyk (Gimnazjum 
w Kamienicy). Wyróżnienie: Marcelina 
Gardoń (Gimnazjum w Szczawie) i Ane-
ta Wierzycka (Gimnazjum w Kamienicy).

S. Faltyn

rozśpiewana szkoła

Przegląd Orkiestr Dętych

W niedzielę 10 czerwca br. w Lasko-
wej odbył się XIII Regionalny Prze-
gląd Orkiestr Dętych pod honorowym 
patronatem starosty limanowskiego 
– Jana Puchały. 

Uczestniczyło w nim 16 orkiestr dętych 
z powiatu limanowskiego, reprezentują-
cych parafie, jednostki OSP i stowarzy-
szenia. Wśród orkiestr działających przy 
jednostkach OSP trzecie miejsce zdo-
była Orkiestra Dęta im. św. Floriana ze 
Szczawy.

W trakcie imprezy dla licznie zgroma-
dzonej publiczności koncertował zespół 
„GÓRALSI”.

S. Faltyn

W dniach 19 i  20 czerwca 2012 r. odbył się jubileuszowy XV Gminny Festiwal 
Piosenki Dziecięcej – „Rozśpiewana szkoła - szczawa 2012” organizowany 
przez Zespół szkoły Podstawowej i Gimnazjum w szczawie.
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28 czerwca br. w  Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Kamienicy odbył się końcowy, roczny 
egzamin w formie koncertu uczniów Ogniska 
Muzycznego.

W ognisku prowadzony jest czteroletni cykl naucza-
nia (zajęcia praktyczne i teoretyczne 2 x 45 min/tyg.), 
w którym każdy rok kończy się egzaminem z instru-
mentu głównego. 

W bieżącym roku szkolnym do ogniska uczęszczało 
53 uczniów, którzy uczyli się gry na skrzypcach, for-
tepianie keyboardzie, akordeonie, gitarze (klasyczna 
/ elektryczna / basowa), klarnecie, saksofonie, trąb-
ce, kontrabasie.

S. Faltyn

Zakończenie roku szkolnego
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Program pobytu był bardzo napięty, 
a Ksiądz Józef „dwoił się i troił”, by 
pokazać nam jak najwięcej. Mogli-

śmy zatańczyć i zaśpiewać na słynnym 
paryskim placu Trocadero, na tle wieży 
eiffla. Wystąpiliśmy z koncertem dla na-
uczycieli pracujących w szkole Alsace de 
Bagnolet, a także na placu w Bagnolet. 
Bardzo wzruszającym momentem była 
Msza św. celebrowana przez Księdza Jó-
zefa w Kaplicy Cudownego Medalika na 
rue du Bac. My, Zasadnioki w strojach 
regionalnych i inni wierni: różne narodo-
wości, różne kolory skóry, a jednak wszy-
scy razem wspólnie modlący się i śpiewa-
jący „Ave, ave, ave Maryja….”.

Oprócz koncertów mieliśmy okazję 
zobaczenia najważniejszych miejsc tu-
rystycznych w  stolicy Francji. Mogli-
śmy się pomodlić na największym i naj-
sławniejszym cmentarzu paryskim Pére 
Lachaise, na którym znajduje się ponad 
60 grobów Polaków, m.in. grób Chopi-
na. Niecodziennych wrażeń dostarczył 
rejs po Sekwanie pod mostami Paryża 
i oczywiście wejście na wieżę eiffla. Noc-
na panorama Paryża z wieży to niezapo-
mniany widok. Nasz podziw wzbudziła 
wspaniała Katedra Notre Dame, Bazyli-
ka Sacré-Coeur na Montmartre, Panteon, 
Łuk Triumfalny, Pola elizejskie, Dome 
des Invalides, w którym znajduje się sar-
kofag ze szczątkami Napoleona, Sorbona. 
Podziwialiśmy wspaniały Wersal z rów-
nie wspaniałymi ogrodami. W środę wy-
jechaliśmy poza Paryż do France Minia-
ture, by zobaczyć Francję w miniaturze. 
Pobyt w tym miejscu dostarczył dodat-
kowych atrakcji. Mogliśmy do woli ko-
rzystać ze znajdującego się tam parku 
rozrywki. Świetnie bawiły się nie tylko 
dzieci. 

Mieliśmy okazję zobaczyć nie tyl-
ko miejsca historyczne. Podziwialiśmy 
również nowoczesną, wciąż rozbudowu-
jącą się dzielnicę La Défense, gdzie do-
datkowych wrażeń smakowych dostar-
czyły nam wyśmienite lody zafundowane 
przez Księdza Józefa. 

Ksiądz Józef zadbał o to, by nikt nie za-
pomniał tego, co w Paryżu zobaczył. Był 
wspaniałym przewodnikiem, zorganizo-
wał konkurs o Paryżu i podarował każ-
demu na pamiątkę m.in. piękny album.

Pełni wrażeń, po porannej mszy pierw-
szopiątkowej, wyruszyliśmy w  drogę 
powrotną. Wieczorem mogliśmy gościć 
w zaprzyjaźnionej gminie niemieckiej 
Wutha-Farnroda, gdzie niezwykle go-
ścinni i życzliwi gospodarze przygotowa-
li dla nas poczęstunek i pozwolili chwilę 
wypocząć.

W imieniu swoim, jak również człon-
ków Zespołu Regionalnego Zasadnio-
ki wyrażam ogromną wdzięczność dla 
wszystkich, dzięki którym ten wyjazd był 
możliwy. Składam serdecznie Bóg zapłać 
Księdzu Józefowi za zaproszenie nas, 
niezwykłą gościnność i opiekowanie się 
nami podczas całego pobytu. Serdecznie 
dziękuję Panu Wójtowi Wł. Sadowskie-
mu za pomoc finansową i towarzyszenie 
nam podczas tej wyprawy oraz Pani Kry-
stynie Faron, która czuwała nad przygo-
towywaniem dla nas posiłków. Dziękuję 
wszystkim, którzy byli dla nas życzliwi 
i udzielili jakiejkolwiek pomocy.

Bożena Gierczyk

Zasadnioki  
nad Sekwaną
na zaproszenie swego rodaka, 
Księdza Józefa Wąchały sChr 
– proboszcza parafii francuskiej 
i opiekuna polskiej wspólnoty pra-
cującego w Bagnolet, członkowie 
Zespołu Regionalnego Zasadnioki 
w dniach od 1 do 6 lipca przebywali 
w Paryżu. Dzięki Księdzu Józefowi 
mieli niepowtarzalną okazję zwie-
dzenia Paryża i jego okolic, a także 
zatańczenia i zaśpiewania dla Fran-
cuzów i francuskiej Polonii.
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W roku szkolnym 2011/2012 nasza 
szkoła przy współpracy z  Gminną 
Komisją Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, re-
alizowała program profilaktyki antyty-
toniowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. 
Program adresowany był do uczniów klas 
I-III, a   zainicjowany przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną. 

Głównym celem programu było 
zmniejszenie narażenia dzieci na bierne 
palenie tytoniu. Naszym zadaniem było 
wykształcenie u dzieci umiejętności ra-
dzenia sobie w sytuacjach, gdy inni lu-
dzie przy nich palą, jak też propagowa-
nie zdrowego stylu życia. Chcieliśmy też 
uświadomić dzieciom, że palenie tytoniu 
jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. Reali-
zację programu rozpoczęliśmy w stycz-
niu 2012 r. od poinformowania rodzi-
ców i uzyskania zgody na udział dziecka 

w programie. Program składał się z pię-
ciu zajęć warsztatowych o tematyce zdro-
wotnej. W ramach programu zorganizo-
waliśmy konkurs plastyczny pod hasłem 
„Nie pal przy mnie, proszę”. Prace kon-
kursowe zostały wyeksponowane na ga-
zetce szkolnej. Laureaci otrzymali boga-
te nagrody książkowe ufundowane przez 
Gminną Komisję ds. rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych. Mamy nadzieję, 
że dzięki naszym działaniom dorośli po-
myślą o rzuceniu palenia, a ci dużo młod-
si, gdy już dorosną, nigdy nie sięgną po 
papierosy. 

Koordynatorami programu w szkole 
były nauczycielki edukacji wczesnosz-
kolnej, przeszkolone przez Sekcję OZ 
i PZ PSSe w Limanowej, z zakresu edu-
kacyjnych programów antytytoniowych. 

J. Ziębowicz

w poszukiwaniu życiowych wartości

6 lipca br. w Bibliotece Publicznej w Zbludzy od-
było się spotkanie pod hasłem ‘’Młodość bez uży-
wek”, adresowane do uczniów szkoły podstawo-
wej oraz gimnazjum. Zajęcia poprowadziła asp. sztab. 
Maria Szubryt – asystent WP i RS Komendy Powiatowej 
w Limanowej.

Głównym celem spotkania było kształtowanie świado-
mości wśród młodych ludzi, informacja o tym, jakie na-
stępstwa mogą wiązać się z próbami sięgania po różnego 
rodzaju używki.

 M. Gabryś

W br. powołana została Gorczań-
ska Organizacja Turystyczna. Ce-
lem nadrzędnym Organizacji bę-
dzie kreowanie i  promowanie 
pozytywnego i  atrakcyjnego wi-
zerunku regionu Gorców, Beskidu 
Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Pienin 
ze szczególnym uwzględnieniem Gminy 
Kamienica, w której Fundacja ma swo-
ją siedzibę.

Gorczańska Organizacja Turystycz-
na postawiła sobie za cel wspieranie 
rozwoju turystyki, integrację środo-
wisk turystycznych poprzez współpra-
cę sektora publicznego z niepublicznym 
sektorem gospodarki turystycznej, sto-
warzyszeniami działającymi w  sek-
torze turystyki i  innymi organizacja-
mi i  przedsiębiorcami, prowadzenie 

Informacji Turystycznej, doskonale-
nie kadr turystycznych, prowadzenie 
badań marketingowych, analiz i moni-
toringu w zakresie turystyki, prowa-
dzenie akcji promocyjnych w zakresie 
turystyki, sportu i kultury, organizowa-
nie objazdów studyjnych, działania pro-
ekologiczne, ochronę dziedzictwa przy-
rodniczego oraz promocję rękodzieła 
ludowego.

Fundacja zaprasza do współpracy 
wszystkich, którzy posiadają ciekawe 
pomysły na promocję turystyczną oko-
lic. Zaproszenie jest skierowane również 
do samorządów lokalnych oraz instytu-
cji zajmujących się promocją i turystyką 
w regionie. Więcej informacji na stronie: 
www.visitkamienica.pl 

(red)

Działania dydaktyczno – profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Zalesiu

Powstała Gorczańska Organizacja turystyczna
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Z ŻYCIA GIMNAZJUM W KAMIENICY

wypiski ze szkolnego kalendarza

W  dydaktycznej księdze tego-
rocznych absolwentów szczegól-
nie wyróżnione miejsce przypadło 
dwóm trzecioklasistkom: Klaudii 
Nowak i Ewelinie Sadowskiej, któ-
re pokonując kolejne etapy konkursów 
przedmiotowych, dotarły do ostatniego 
– wojewódzkiego, zyskując tym samym 
tytuł finalistek. Klaudia otrzymała ty-
tuł Finalistki Małopolskiego Konkur-
su Matematycznego, a ewelina – tytuł 
Finalistki Małopolskiego Konkursu 
Biblijnego.

By osiągnąć taki sukces, dziewczyny 
pracowały pod kierunkiem swoich opie-
kunów – nauczycieli przygotowujących 
do konkursu (ks. mgr Antoniego Jurkow-
skiego – konkurs biblijny i mgr Katarzy-
ny Gierczyk – konkurs matematyczny) 
od września do marca. Utrwaliły mate-
riał obowiązujący w gimnazjum, ponad-
to przyswoiły znaczną partię wiedzy wy-
kraczającej poza program i nabyły nowe 
umiejętności niezbędne w rozwoju za-
interesowań oraz ułatwiających dalszą 
edukację.

Sportowe podium 

Powiatowy sukces w  bieżącym 
roku szkolnym przyniosły zmaga-
nia sportowe. Przygotowani przez 
mgr Roberta Farona uczniowie po-
szczycić się mogą następującymi osią-
gnięciami: w Powiatowej Gimnazjadzie 
Piłki Nożnej II miejsce przy-
padło chłopcom grającym 
w  składzie: Bartłomiej Gor-
czowski, Piotr Wąchała, Mate-
usz Faron, Tomasz Faron, Ro-
man Majewski, Tomasz Sopata, 
Jan Lasyk Seweryn Piksa, Piotr 
Więcek, Kamil Barnaś, Kamil 
Bugajski i Tomasz Faron.

Ponadto III miejsce wy-
walczyli również chłopcy 
w  Powiatowych Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych. 
Skład sztafety: Piotr Wię-
cek, Seweryn Piksa, Przemysław 
Gancarczyk, Tomasz Faron, Ka-
mil Barnaś, Mateusz Mamak, 
Krzysztof Krajewski, Arkadiusz 
Barnaś, Mateusz Strug i Daniel 
Oleksy. 

Natomiast dziewczęta: Ce-
pielik Agnieszka, Duda Karoli-
na, Florek Agnieszka, Franczyk 
Ewelina, Kulig Magdalena, Ku-
ziel Anna, Lechowicz Joanna, 
Majewska Iwona, Mucha Re-
nata, Mazur Karolina, Piwowar 
Dominika, Wierzycka Joanna, 

ćwiczące pod trenerskim okiem mgr 
Małgorzaty Ogorzałek zajęły III miej-
sce w Powiatowym Turnieju Piłki Siat-
kowej Dziewcząt. 

Dużym sukcesem, tak w przypadku 
dziewcząt (Kulig Magdalena, Kuziel Anna, 

Lechowicz Joanna, Mazur Karolina, Mucha 
Renata) jak i chłopców (Barnaś Kamil, Fa-
ron Tomasz, Gorczowski Bartłomiej, Piksa Se-
weryn, Więcek Piotr), jest zajęcie I miejsca 
w IX Spartakiadzie Młodzieży Gimna-
zjalnej w Komornikach.

Złotymi głoskami zapisane 
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Szkolne Koło CARITAS na koniec swojej tegorocz-
nej działalności wzięło udział w VI Diecezjalnym 
Zjeździe Szkolnych Kół Caritas w Ciężkowicach. 
Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. celebrowaną w Sank-
tuarium Pana Jezusa Miłosiernego pod przewodnictwem 
dyrektora Caritas Polska, ks. dr Mariana Subocza. Potem 
młodzież została zapoznana z historią Ciężkowic i okolic. 
Następnie kamienicka grupa wyruszyła na szlak do Ska-
mieniałego Miasteczka – Skały z krzyżem. Po zdobyciu 
celu i pamiątkowym zdjęciu gimnazjaliści z Kamienicy 
wrócili do punktu wyjścia – LO w Ciężkowicach, gdzie 
na hali sportowej odbyła się świetna zabawa integracyjna, 
którą poprowadzili wodzireje ledniccy. Imprezie towarzy-
szył też poczęstunek, m. in. kiełbaski z grilla oraz tradycyjne 
słodkie „Krówki Caritas”.

w Ustroniu morskim

Na koniec tegorocznej ścieżki dydaktycznej w czerw-
cu grupa chętnych uczniów uczestniczyła w Zielonej 
Szkole, zorganizowanej w Ustroniu Morskim. Podczas 
pobytu młodzież miała okazję poznać piękne zakątki nasze-
go wybrzeża i skorzystać z morskiego klimatu. Nie zabrakło 
też czasu i miejsca na zdobycie nowych umiejętności w pracy 
zespołowej i utrwalanie nabytej wiedzy.

10 lat z Prymasem tysiąclecia

Szczególny charakter miała doroczna uroczystość 
Dnia Patrona Gimnazjum. Na ten rok przypadła 10 roczni-
ca nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Święto rozpoczęto tradycyjnie Mszą św., a następnie cała 
społeczność gimnazjalna wraz z zaproszonymi na te uro-
czystość gośćmi udała się do sali gimnastycznej budynku 
szkolnego, gdzie odbyła się część artystycz-
na w całości poświęcona Bohaterowi dnia 
– Wyszyńskiemu. Całość tegorocznego 
spotkania była niewątpliwie okazją do re-
fleksji nad kierunkiem szkolnych działań 
i oceny podejmowanych wyborów. 

Uroczystość Dnia Patrona poprzedzo-
na została (16 maja) udziałem części 
młodzieży w IV Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Szkół im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego na Jasną Górę.

Opr. fal

moja edukacja – moja przyszłość

Czerwiec 2012 to również zakończenie projek-
tu „Moja edukacja – Moja przyszłość” realizowanego 
w naszej szkole przez Fundację Wspierania Inicjatyw ekolo-
gicznych. Ostatnie spotkania grup projektowych poświęcone 
były przede wszystkim prezentacjom przyswojonej wiedzy 
i umiejętności. 

Z językiem obcym za pan brat

Pozytywnym echem wśród młodzieży szkolnej odbiły 
się również innowacje językowe (j. angielski, j. niemiec-
ki). Uczniowie mogli w niekonwencjonalny sposób (między 
innymi podczas wyjazdów do Krakowa na lekcje z obcokra-
jowcami) poznawać tajniki języków nowożytnych i doskona-
lić umiejętności komunikacyjne.

W następnym roku szkolnym planowana jest kontynu-
acja innowacji „Nade wszystko speaking” oraz „Odkrywamy Wiel-
ką Brytanię”.

„jak trudno jest miłować – ale jak 
warto jest miłować” 

Stefan Kardynał Wyszyński
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Każdy dzień dostarczał im niesa-
mowitych wrażeń i emocji. Co-
dziennie byli na plaży, gdzie zbie-

rali muszelki, bursztyny czy inne skarby, 
budowali zamki, grody i fortece z piasku, 
grali w ringo, piłkę, ścigali się, spacero-
wali czy chociażby wypoczywali, siedząc 
na kocach. 

Zwiedzili Słowiński Park Narodowy, 
Ustkę, Darłowo i Darłówko. Pod okiem 
wykwalifikowanej kadry żeglarskiej od-
byli rejs po jeziorze Wicko. Mieli rów-
nież możliwość podziwiania Jarosławca 
z lotu ptaka - pokonali 119 stopni i stanęli 
na latarni morskiej 33 metry nad ziemią. 
Wykonując powierzone im zadania, po-
znali realia życia w północnej Polsce 
oraz podziwiali walory nadmorskich 
krajobrazów. 

Nieodłącznym towarzyszem była 
muzyka. Nieraz spotykali się na 
świetlicy, gdzie przy dźwiękach gita-
ry prezentowali przygotowane przez 
siebie piosenki. Wśród utworów zna-
lazły się również przyśpiewki pro-
mujące kamienicki regionalizm.

Popołudniami ćwiczyli koordyna-
cję ruchową, poczucie rytmu i tem-
pa, pamięć i kondycję, uczestnicząc 
w zajęciach aerobiku. Wieczorami 
wystrojeni i pełni nadziei na zawar-
cie nowych znajomości zdzierali 

buty na parkiecie w blasku dyskoteko-
wych świateł. 

Pogoda nie była zbyt łaskawa dla gór-
skich przybyszów, niska temperatura 
i silne wiatry nie pozwalały na „zdoby-
cie” opalenizny i kąpiel w morzu. Rekom-
pensatą za to było niemal codzienne plu-
skanie się na krytym basenie. 

Podopieczni w pełni korzystali z atrak-
cji oferowanych przez właścicieli ośrod-
ka: bawili się na placu zabaw, grali w pił-
karzyki, bilarda, piłkę siatkową, nożną 
i tenisa stołowego. Ogrom sił oraz chęci 
do pracy i zabawy dostarczały im posił-
ki – szczególnym uznaniem cieszył się 
„szwedzki stół” pełen zdrowej żywności.

W ramach realizacji programu zajęć 
prowadzone były działania profilaktycz-
ne. Dominującą wytyczną było kształ-
towanie odpowiednich zachowań inter-
personalnych i wdrożenie do właściwego 
funkcjonowania w społeczeństwie. Co-
dziennie ponad czterdzieścioro dzieci 
niepostrzeżenie budowało swój system 
wartości i utrwalało zasady savoir vivre-
’u. Każde podjęte działanie i wykonane 
zadanie stwarzało szansę na rozwój oso-
bowości i kształtowanie odpowiednich 
relacji w grupie.

W trakcie jedenastu dni spędzonych 
wśród rówieśników dzieciaki uświado-
miły sobie, że stanowią jedną grupę. Po-

magały sobie nawzajem, uczyły się, 
jak miło i przyjemnie można spę-
dzić wolny czas. Uzmysłowiły sobie, 
jak ważna jest integracja i wzajem-
ne zaufanie. Nauczyły się, że każ-
dego trzeba szanować, bo każdy jest 
wyjątkowy. 

Dziesięć dni spędzonych nad mo-
rzem ponad 800 km od domu dla 
większości uczestników Zielonej 
Szkoły stanowiło wyzwanie i było 
sprawdzianem życiowych umiejęt-
ności, na którym wypadli bardzo 
dobrze.

M. C.

Kamienickie dzieci na zielonej szkole w jarosławcu
W dniach 25 maja 2012 r. – 04 czerwca 2012 r. czterdzieścioro jeden uczniów ze szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kamienicy było uczestnikami Zielonej szkoły w Jarosławcu. 
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Podsumowanie konkursu

24 maja w Świetlicy Środowisko-
wej w Zalesiu odbyło się podsumo-
wanie konkursu plastycznego pt. 
„Używki ?! Nie, Dziękuję”. 

Konkurs skierowany był do dzieci, 
w tym uczniów Szkoły Podstawowej w Za-
lesiu i polegał na wykonaniu pracy plastycz-
nej związanej tematycznie z problemem 
uzależnień od różnego rodzaju używek. 
Głównym celem konkursu było kształto-
wanie wśród młodych ludzi świadomości 
zdrowych zachowań i konsekwencji, jakie 
wiążą lub mogą wiązać się z próbami się-
gania po różnego rodzaje używki.

Dzieci przygotowały także   scenkę 
profilaktyczną opartą na motywach baj-
ki o Kopciuszku ,obrazującą negatywne 
skutki palenia papierosów oraz nawołu-
jącą do walki z nałogiem. 

Komisja w  składzie: Zofia Kuchnia, 
Halina Śmierciak – Wierzycka, Sylwia 
Hołyńska i Mieczysław Marek przyznała 
następujące miejsca: I miejsce – Łukasz 
Wierzycki, II m – Paulina Cedzidło, III 
m – estera Klimek.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplo-
my i nagrody książkowe.

Spotkanie zakończyło się występem 
dzieci z przygotowanym programem dla 
mam z okazji ich święta. 

Nagrodą dla wszystkich dzieci, zaan-
gażowanych w konkurs była wycieczka 
do Pasierbca i górę Kamionna z rezer-
watem przyrody. Wyjazd sfinansowany 
został ze środków Gminnej Komisji Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

A. Wierzycka

KrOniKa POLicyjna

W I półroczu 2012 r. na terenie podle-
głym Posterunkowi Policji w Kamieni-
cy odnotowano 22 przestępstwa, w tym 
m.in.: kradzież z włamaniem, znęcanie się 
nad rodziną, kradzież mienia, kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwym. Ponadto 
ujawniono 75 innych wykroczeń. Policja 
w okresie tym interweniowała 78 razy.

Mając na względzie zapewnienie bez-
pieczeństwa turystom i młodzieży szkol-
nej, wypoczywającej na terenie Gminy 
Kamienica, funkcjonariusze prowadzą 
działania profilaktyczno – prewencyj-
ne pod nazwą „Bezpieczne wakacje” 
oraz działania „Policja przeciw pijanym 
kierującym”.

asp. Krzysztof Pach

w kręgu mitów greckich

10 maja br. w  Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Kamienicy odbył się fi-
nał Gminnego Konkursu Wiedzy 
Ogólnej pod hasłem „W kręgu mi-
tów greckich”. W  tym roku wzięło 
w  nim udział czternaścioro uczestni-
ków – po dwóch reprezentantów każdej 
szkoły funkcjonującej na terenie gminy 
Kamienica. 

Konkurs organizowa-
ny był po raz piąty. Jak 
co roku, jego przygotowa-
niem zajmowały się na-
uczycielki z  SP 1 w  Ka-
mienicy:  mgr Aneta 
Majewska, mgr Magdale-
na Cebula oraz mgr Anna-
-Maria Jamróz. 

Uczestnicy konkursu mieli 45 minut na 
rozwiązanie testu, który składał się z 25 
zadań. Była to dla nich okazja, aby spraw-
dzić poziom swojej wiedzy oraz umie-
jętności z zakresu przyrody, matematyki 
oraz języka polskiego.

Najlepszą okazała się reprezentantka 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy 
– Alicja Sopata, II miejsce zajęła Wiole-
ta Nowak ze Szkoły Podstawowej w Za-
lesiu, natomiast III miejsce wywalczy-
ła (po raz kolejny) emilia Chlipała ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie. 
Gratulacje!

Organizatorzy dziękują wszystkim 
uczestnikom za wzięcie udziału w kon-
kursie, opiekunom za przygotowanie 
uczniów oraz Radzie Rodziców przy SP 
1 w Kamienicy za ufundowanie nagród.

M.C.
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Spartakiada młodzieży

W  dniach 16 – 18 maja 2012 r. 
młodzież gimnazjalna ze Szcza-
wy i Kamienicy przebywała w Ko-
mornikach, gdzie reprezentowa-
ła naszą gminę na kolejnej IX 
Spartakiadzie Młodzieży „Mło-
dość ponad granicami” zaprzy-
jaźnionych gmin: Komornik, Smiżan 
ze Słowacji oraz Podbrzezia z Litwy.

Zawody odbywały się na obiektach 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w  Komornikach. Na boisku ORLIK 
2012 w Plewiskach rywalizowali chłop-
cy w piłkę nożną. Po zaciętych meczach 
najlepszą drużyną okazali się zawodnicy 
z Kamienicy. Na drugim miejscu uplaso-
wali się gimnazjaliści z Komornik, a na 
najniższym stopniu podium stanął ze-
spół ze Smiżan. Czwarte miejsce przy-
padło drużynie z  Podbrzezia. W  hali 
sportowej dziewczęta rozegrały turniej 
siatkówki. Po rozegraniu wszystkich spo-
tkań zwyciężył zespół z Kamienicy przed 
Komornikami oraz drużyną ze Smiżan. 
Tak samo jak w przypadku chłopców IV 
miejsce przypadło zespołowi Podbrzezia. 
Po południu wszystkie drużyny udały się 
na stadion w Komornikach, by rywalizo-
wać w dwóch ostatnich konkurencjach: 
wyścigach rzędów oraz biegach. Najlep-
si podczas wyścigów rzędów okazali się 

uczniowie z Kamienicy. Na drugim miej-
scu uplasował się zespół z Podbrzezia, 
a najniższe miejsce na podium przypadło 
drużynie z Komornik. Tym razem na IV 
miejscu rywalizację ukończyli przedsta-
wiciele Smiżan. W ostatniej konkurencji 
bezkonkurencyjni okazali się uczniowie 
z Podbrzezia. Na drugim miejscu do mety 

dobiegli zawodnicy z Komornik, trzecie 
miejsce przypadło przedstawicielom Ka-
mienicy, a na czwartym uplasowali się 
uczniowie ze Smiżan. Po zakończeniu 
wszystkich konkurencji klasyfikacja ge-
neralna wyglądała następująco:

I miejsce – Kamienica, II m – Komor-
niki, III m – Podbrzezie, IV m – Smiżany.

Dla regeneracji sił uczestników po-
między konkurencjami został rozegrany 
mini turniej piłki siatkowej dla przedsta-
wicieli Gmin - opiekunów grup i trene-
rów, biorących udział w spartakiadzie. Do 
rywalizacji przystąpiły 3 drużyny: Ka-
mienica, Smiżany oraz Komorniki. Naj-
lepsi okazali się przedstawiciele Kamie-
nicy, drugie miejsce zajęli przedstawicie 
Komornik, a trzecie miejsce przypadło 
zespołowi Smiżan.

S. Faltyn

Kolejny sukces

12 maja 2012 r. w Jarosławiu odbyła 
się VII edycja Otwartych Zawodów 
Combat Aikido i Ju-Jitsu zorgani-
zowana przez Autonomiczne Zrze-
szenie Combat Aikido pod patronatem 
Polskiej Federacji Sztuk Walki i Sportów 
Obronnych. W turnieju wzięło udział 287 
zawodników z 36 klubów z całej Polski. 

Sukcesem zakończył się występ Ilo-
ny Kurzei z Kamienicy, trenującej na co 
dzień w łąckim klubie sportowym Bushi, 
która z zawodów przywiozła złoty medal.

Łącznie zawodnicy z Fight Clubu BU-
SHI zdobyli 9 medali (5 złotych, 3 srebr-
ne i 1 brązowy), wygrywając klasyfikację 
drużynową w kumite – karate.

Zawodnicy wykazali się wspaniałą tech-
niką i wolą walki, co w konsekwencji do-
prowadziło ich do dużego sukcesu – mówi 
trener Stanisław Majchrzak (9 dan). 

Zawody stały na wysokim poziomie 
i były jednocześnie sprawdzianem przed 
Mistrzostwami Świata. 

S. Faltyn
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Organizatorem tegorocznego Tur-
nieju był MUKS Halny, Urząd 
Gminy oraz Szkoła Podstawo-

wa nr 1 w Kamienicy. Patronat nad im-
prezą przyjął Polski Związek Piłki Noż-
nej. W organizację włączyli się również: 
OZPN Nowy Sącz, firma PIF–Sport oraz 
firma Main events. Koordynacją całości 
działań zajął się, jak co roku, Pan Janusz 
Piotrowski.

Na stadionie stawiło się 16 drużyn. Go-
spodarzami byli zawodnicy Halnego – 
Kamienica. W tym roku gościliśmy spor-
towców z Nowego Sącza, Krakowa, Rudy 
Śląskiej, Lublińca, Zakopanego, Trzebini, 
Dębicy, Muszyny, Tymbarku, Laskowej, 
Słopnic, Piątkowej.

Swoją obecnością turniej zaszczycili zna-
mienici goście: przedstawiciel PZPN–u –
Tomasz Zabielski, Wójt Gminy Kamienica 
– dr Władysław Sadowski, Prezes OZPN 
Nowy Sącz – Antoni Ogórek, Przewod-
niczący Wydziału Szkolenia przy OZPN 
Nowy Sącz – Andrzej Kuźma, Piotr Pyziak 
– Prezes Juventus Soccer Schools Polska, 
Stefan Kuchnia – Przewodniczący Rady 
Gminy Kamienica, Przedstawiciel Staro-
stwa w Limanowej – Wincenty Tokarczyk , 
Dyrektor SP nr 1 w Kamienicy – mgr Lidia 
Piotrowska, Zofia Kuchnia – Przewodni-
cząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.

Tradycją stały się występy dziewcząt 
z zespołu Lambada inaugurujące turniej. 
Również i w tym roku młode cheerle-
aderki zaprezentowały układ taneczny 
opracowany przez opiekuna grupy – mgr 
Danutę Kalicińską.

Aby wyzwolić jeszcze większe emocje 
piłkarskie na rozpoczęciu turnieju w dro-
dze losowania przydzielono przybyłym 
drużynom kraje europejskie, w barwach 
których zawodnicy mieli walczyć o po-
szczególne miejsca. Chłopaki z  Hal-
nego jako gospodarze reprezentowali 
Biało–Czerwonych.

Wspaniała atmosfera jaka panowała 
przez dwa dni na kamienickiej murawie 
to zasługa grona osób, które włączyły się 
w prace przy turnieju. 

Na przybyłych gości czekał „awan-
gardowy bufet”, w którym można było 
wypić kawę, herbatę i  skosztować wy-
pieków przygotowanych przez rodziców 
młodych gospodarzy. 

Oprawą techniczną imprezy zajęła się 
profesjonalna warszawska firma Main 
events. Rolę komentatora sportowego 
przyjął Pan Feliks Piwowar.

Gorące promienie słoneczne dodały 
żaru do ognia walki. Po meczu zawod-
nicy mogli więc poszczycić się zdobytą 
w pocie czoła ilością strzelonych goli oraz 
piękną opalenizną.

Młodzi piłkarze pokazali, na co ich stać 
i zaprezentowali swoje umiejętności. Już 
po raz jedenasty mieliśmy okazję obser-
wować, jak rodzą się sportowe gwiazdy.

W ciągu dwóch dni turnieju rozegra-
no 48 meczy, w trakcie których strzelo-
no 174 gole.

W rozgrywkach rocznika 2001 zwy-
cięska okazała się SPARTA Lubliniec. 
Drugie miejsce zajęli zawodnicy DAP 
Dębica. Trzecią pozycję wywalczyli pił-
karze z drużyny Harnasie Tymbark po 

zwycięstwie z Gwiazdą Ruda Śląska (1:0). 
Wszystkim drużynom wręczono pucha-
ry, nagrody oraz gadżety. 

Dodatkowymi nagrodami, pucharami 
i statuetkami nagrodzono: Macieja Ma-
ziarka (DAP Dębica) jako najlepszego za-
wodnika, który otrzymał nagrodę ufun-
dowaną przez Piotra Pyziaka – Prezesa 
Juventus Soccer Schools (pobyt na ty-
godniowym obozie piłkarskim); Dawida 
Mryka (Gwiazda Ruda Śląska) jako naj-
lepszego bramkarza; Patryka Ochmana 
(Sparta Lubliniec) jako króla strzelców; 
Grzegorza Cyboronia (DAP Dębica) jako 
najlepszego trenera. Najmłodszym zawod-
nikiem turnieju okazał się Mariusz Kutwa 
z MUKS Halny Kamienica (7–latek).

Końcowa klasyfikacja turnieju przed-
stawia się następująco: 1) Sparta Lubli-
niec, 2) DAP Dębica, 3) Harnasie Tym-
bark, 4) Gwiazda Ruda Śląska, 5) Galicja 
Nowy Sącz, 6) Dunajec Nowy Sącz, 7) 
Krakus Nowa Huta, 8) Sandecja Nowy 
Sącz, 9) Dwójka Zakopane, 10) Lasko-
via Laskowa, 11) Dwójka Słopnice, 12) 
MUKS Halny Kamienica II, 13) MUKS 
Halny Kamienica I, 14) Szóstka Trzebi-
nia, 15) Łęg Piątkowa, 16) Muszynianka 
Muszyna.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim tym, którzy aktywnie włączyli się 
w  przygotowanie turnieju i  zapewnili 
sprawny jego przebieg. Osobne podzię-
kowania należą się sponsorom oraz fun-
datorom nagród. Kolejny turniej za rok 
– już dziś zapraszamy!

M. C.

mini - euro GOrce 2012
Organizacja tegorocznego spotkania młodych talentów piłkarskich na kamienickiej murawie zbiegła się w czasie się 
z Mistrzostwami Europy w Piłce nożnej „Euro 2012”. XI Ogólnopolski Turniej Piłki nożnej „GORCE 2012” odbył się 
w dniach 16-17 czerwca 2012 r. W rozgrywkach wzięli udział chłopcy i dziewczęta z rocznika 2001.
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Poziomo: 3) ukryte, tajne działanie ma-
jące na celu zablokowanie jakichś dzia-
łań, 7) pasza dla konia, 8) rozjemca wy-
znaczony przez strony wiodące spór, 
9) klub sportowy z Mediolanu, 10) żona 
brata, 14)  porowaty opał, 17) twarda 
skała osadowa, 18) bieg konia (jak film 
Krzysztofa Zanussiego), 19) rzeka Ame-
ryki Południowej o największym śred-
nim przepływie na ziemi, 22) Thomas 
(1840 – 1928) angielski powieściopisarz 
i poeta przedstawiciel naturalizmu („Tes-
sa d’Urberville”), 23) tajny pracownik 
policji lub służb specjalnych, 25) daw-
ne przedszkole, 28)  w  zdrowym cie-
le – zdrowy..., 29) karygodne zachowanie 
się, 30) chodzi w burnusie, 33) wyjście 
oddziałów z koszar, 37) „Polonez” K. Ba-
ranowskiego, 38)  tartanowa na stadio-
nie, 39) kuzynka kruka, 40) konwersa-
cja, dialog. 

Pionowo: 1) nabój, 2) barwny kwiat raba-
towy, 3) zbiór rzeczy drogocennych lub 
pieniędzy, zwykle ukrytych, 4) ...lance-
towata – pospolita roślina zielna, 5) puls, 
6) służy do mielenia ziarna, 11) od św. Mi-
kołaja dla łobuza, 12) miarowość, rytm, 
13) wiosenne święto, 15) prośba o rękę 
panny, 16) magazyn podręczny, 20) opła-
ta pobierana na rogatkach, 21)  omen, 
zwiastun, 24) ...szmatka, 26)  kopytko 
łani, 27) element graffiti, 31) „mowa” żab, 
32) filmowy człowiek nietoperz, 33) no-
wego papieża - przez konklawe, 34) kto 
nim wojuje od niego ginie, 35) brzeg ka-
pelusza, 36) duch, widmo.

Litery z  pól ponumerowanych w  pra-
wym dolnym rogu, napisane od 1 do 13, 
utworzą rozwiązanie, które prosimy na-
desłać do 15 maja 2012 r. na adres GOK 
w Kamienicy. Wśród tych, którzy nade-
ślą pra widłowe rozwiązanie, rozlosuje-
my na grody.

Za rozwiązanie krzyżówki nr 90, której hasło 
brzmi: „Agroturystyka”, nagrody ufundowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy 
wylosowali: Cezary Paszkowski – Kamienica, 
Adrian Błaszczyk –Szczawa.

Nagrody do odebrania w GOK Kamienica.

HASŁO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4

13

5 6

7

8

12 16

9

10 11 12 13

14 15 16

19

17

9 8 5

18

19 20 21

7

22

23 24

6

25

14

26 27

10 3

28

11

29

4

18

30 31 32

33 34 35 36

37

38

2

39

17

40

15 1

HASŁO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4

13

5 6

7

8

12 16

9

10 11 12 13

14 15 16

19

17

9 8 5

18

19 20 21

7

22

23 24

6

25

14

26 27

10 3

28

11

29

4

18

30 31 32

33 34 35 36

37

38

2

39

17

40

15 1

34 Gorczańskie Wieści  kwiecień maj czerwiec 2012

reLaKS Krzyżówka nr 91

relaks



Jubileuszowa DRUZBACKA

Dzień Regionalny w Zasadnem

Festyn Parafialny 3 czerwca 2012 r.

Mieczysław 
Franczyk

Grupa Śpiewacza GORCEKapela GORCE
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Ogólnopolski turniej Piłki nożnej „mini - euro GOrce 2012”

Oficjalne zakończenie turnieju

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Drużyny z Kamienicy

ZatrZymane w ObieKtywie


