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rodzy czytelnicy, oddajemy
w Wasze ręce kolejny numer
naszej gazety. Zbiega on się
z zakończeniem kolejnej kadencji
samorządu gminnego. Podsumowanie ostatnich 12 lat znajdziecie Państwo w wywiadzie, udzielonym nam
w tym numerze przez Wójta naszej
gminy. Ja chciałbym się skupić na
sprawach kultury, zwłaszcza jej rozwoju w ostatnich latach. Jeszcze kilka
lat temu odwiedzając sąsiednie gminy
zazdrościłem im infrastruktury kulturalnej. Ostatnio przyjechał do nas
dyrektor GOK z Łukowicy pan Andrzej Bargieł wraz z kierowniczką biblioteki i w trakcie tej wizyty pokazałem im „Saturn”, bibliotekę i świetlicę
w Kamienicy. Skomentowali to tak
– „Jak wy to robicie, że u Was się tak
dużo zmieniło na plus”. Ja im odpowiedziałem: Kiedyś Ty Andrzeju mówiłeś mi, że masz życzliwych dla kultury radnych i dlatego u Ciebie dobrze
się dzieje. Ja Ci wtedy trochę zazdrościłem. Teraz nasze gminne władze są
nam życzliwe, a my tylko staramy się
dobrze gospodarzyć”.
W ostatnim czasie został zmodernizowany plac amfiteatru „Saturn” ze
środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Myślę, że w przyszłym roku
będzie on wyposażony i zagospodarowany. Została przeniesiona Gminna Biblioteka Publiczna do nowo wyremontowanego pomieszczenia na
parterze remizy OSP w Kamienicy,
co zmieniło radykalnie jej warunki
oraz świetlica w Zalesiu do nowego
pomieszczenia w remizie OSP. Powstała też świetlica w Zasadnem –
w nowo otwartej tam remizie. Obecnie adaptowane jest pomieszczenie
w Ośrodku Zdrowia na potrzeby Biblioteki Publicznej w Szczawie – po
wyprowadzeniu się jej z domu parafialnego. Trwa także remont I piętra budynku OSP w Zbludzy, na potrzeby świetlicy i biblioteki. Poza tym
nasza Gminna Biblioteka Publiczna
w Kamienicy wraz ze swoimi filiami w Szczawie i Zbludzy jest biblioteką wiodącą w Ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek i przez to
otrzymaliśmy darmowe ich doposażenie na łączną kwotę 30 tys. zł. To

wszystko mogło być zrealizowane,
dzięki wielkiej życzliwości władz samorządowych naszej gminy. Dlatego
też chciałbym serdecznie podziękować za zrozumienie i zaangażowanie na rzecz kultury: panu Wójtowi
– dr Władysławowi Sadowskiemu,
Przewodniczącemu Rady Gminy –
panu Stefanowi Kuchni i wszystkim
radnym obecnej kadencji Rady Gminy. To dzięki Wam rozwija się dynamicznie nie tylko sfera materialna,
ale także duchowa mieszkańców naszej gminy. Jednym z jej przykładów
jest ostatnio rozpoczęta działalność
Ogniska Muzycznego przy Gminnym
Ośrodku Kultury, do którego zapisało się 42 dzieci. Doliczając do tego
17 uczniów istniejącego ogniska, zrobiła się nam w Kamienicy mała Szkoła Muzyczna, która finansowana jest
wspólnie przez rodziców i GOK (ze
środków dotacji przyznanej przez
nasz gminny samorząd).
Na koniec sprawa osobista. Chciałbym Państwa poinformować, że byłem bardzo zaskoczony, gdy ostatnio
otrzymałem propozycję kandydowania do Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy Platformy Obywatelskiej. Jestem osobą bezpartyjną
i niezależną, dlatego moje zdziwienie było tym większe. Po konsultacji
z kilkoma osobami zdecydowałem się
kandydować. Bardzo proszę o poparcie mojej osoby dla dobra naszego regionu i kultury!
Z wyrazami szacunku
Mieczysław Marek
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Wczoraj Kamienicy
Przemysław Stanko

Sześć wieków parafii w Kamienicy (4)
Wspomniany poprzednio dokument z 1607 r., rzekomo dotyczący Szczawy,
w rzeczywistości mówi jedynie o wsi Kamienica.

A

kt ten, nieroztropnie jeden z badaczy połączył ze Szczawą ponad 70 lat temu, a następnie kilka
lat temu, nie wczytując się w jego treść,
związano z nim, hucznie obchodzony jubileusz 400-lecia Szczawy. Szczawa jednak nie istniała tak w początkach XVII
w., jak i w połowie tego stulecia. Pierwsza bowiem o niej wzmianka pochodzi
dopiero z 1698 r. Warto też zaznaczyć,
iż początki tej wsi były w dużej mierze
uwarunkowane licznymi zakusami ze
strony mieszkańców Lubomierza w latach 70-tych XVII w., którym bardzo skutecznie przeciwstawiali się kamieniczanie i mieszkańcy Zbludzy. Konflikt ten,
opisany na kilkuset stronach ksiąg sądowych, ukazuje środowisko topograficzne,
nazwiska wójtów i góralską obronę własności Klarysek nad Kamienicą.
Parafia kamienicka w pierwszej połowie XVII w. przeżywała rozwój moralny
i duchowy, co było z pewnością dużą zasługą starosądeckich klarysek - patronów
kamienickiej świątyni. Klaryski ponadto,
kiedy w 1628 r. rozpoczął się pierwszy
proces (wówczas kanonizacyjny) św. Kingi, widząc najpewniej wielkie zaangażowanie Feliksa Laskowicza kamienickiego
proboszcza, duchownego wielce pobożnego, w propagowanie kultu wspomnianej świętej w Kamienicy, postanowiły
włączyć go w skład komisji diecezjalnej
badającej życie i cuda św. Kingi. Było
to wielkie wyróżnienie dla Kamienicy
i jakkolwiek w 1634 r. papież Urban VIII
zmienił przepisy, dotyczące procesów kanonizacyjnych, ustanawiając najpierw beatyfikację, a potem dopiero kanonizację,
a sam proces z 1628 r. nie doprowadził
do kanonizacji św. Kingi, to jednak zeznania Laskowicza, zachowane do chwili
obecnej w Tajnym Archiwum Watykańskim dają możliwość wniknięcia w pobożność ludu kamienickiego w początkach XVII w. Sam Laskowicz, jak zeznał
on sam pod przysięgą, miał wówczas 42
lata, pochodził z Biecza, a kamienicką parafią administrował „tylko” 10 lat. Zaangażowanie jego osoby przez Klaryski do
tak ważnego dla nich procesu, wystawia
mu jak najlepsze świadectwo jako kapłanowi i orędownikowi sprawy kanonizacji

św. Kingi. Wystarczy wspomnieć, że będący o wiele dłużej na parafiach proboszczowie z Łącka czy Jazowska, a więc najbliższych w pobliżu Kamienicy parafii
nie dostąpili takiego zaszczytu. Nie bez
znaczenia będzie tu również zasygnalizowanie, że zachowane w Watykanie świadectwa cudów wspominają już w XVI
wieku o mieszkance Kamienicy, niejakiej Dorocie, która wraz z synem uzyskała uzdrowienie w 1540 r. z ciężkiej choroby dzięki wstawiennictwu św. Kingi.
Gdy wydawało się, iż śmierć niebawem
zatriumfuje, cała społeczność kamienicka żarliwie modliła się do św. Kunegundy prosząc o ratunek i ślubując dać ofiarę
do klasztoru. Wówczas, jak wspominają
źródła, „doskonale zdrowi obiecany ślub wypełnili”. Najpewniej ten przypadek, głę-

procesu, był jednym z tych, którzy z utęsknieniem czekali chwili kanonizacji
Pani Ziemi Sądeckiej i oświadczali komisji: „mamy, miałem osobliwe nabozenstwo
przeciwko tey swietey Kunegundzie y od lat
[…] na kazdy dzien modlitwe polską na tablicy
w kosciele zawieszoną do niey odmawiam y ktozby nie życzył, aby iey canonizatia iako naypredzey stanęła y owszem day Panie Boze abym ia
tego doczekał” [zapis oryginalny z 1629 r.].
Jak wiadomo wielu obecnie żyjącym, pragnienie proboszcza Laskowicza urzeczywistniło się dopiero 10 czerwca 1999 r.
dzięki Słudze Bożemu Ojcu Św. Janowi
Pawłowi II.
Sam Laskowicz, o czym warto wspomnieć, w 1629 r. był świadkiem wybuchłego sporu pomiędzy szlachcicem Wojciechem Krobickim, dzierżawcą sołectwa

boko zakorzeniony w lokalnej, kamienickiej tradycji, był wciąż żywy w czasach
Laskowicza. Uzdrowienie to, najpewniej
na tyle mocno zakorzeniło się w świadomości kamieniczan, że to jemu w dużym
stopniu należy też przypisywać istnienie w dolinie Kamienicy żywego i ciągłego kultu św. Kingi w XVI-XVII w. Sam
proboszcz kamienicki, podobnie, jak inni
z ponad 400 osób zeznających podczas

Fot. 1. Fragment dokumentu z 1629 r., dotyczący sporu między Krobickim a konwentem Klarysek w Starym Sączu.

kamienickiego, a klasztorem Klarysek
o pola, młyn i inne dobra, zajęte siłą ze
szkodą dla Klarysek.
Sprawą zajmował się początkowo sąd
grodzki w Nowym Sączu. Niebawem

Fot. 2. Fragment dokumentu z 1629 r. wystawiony przez Marcina Szyszkowskiego biskupa
krakowskiego w sprawie sołectwa w Kamienicy.
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Wczoraj i dziś Kamienicy
jednak Laskowicz, próbując zażegnać
rozwijający się konflikt, stał się pośrednio stroną sporu, gdy stanął w obronie
Klarysek. Konflikt zakończył się wyrokiem Marcina Szyszkowskiego biskupa krakowskiego, którego sprawą zainteresował Bartłomiej Fuzorius kustosz
i oficjał sądecki, widząc nieudolność sądów szlacheckich i ewidentną szkodę dla
Kościoła.
Udawszy się do Kielc, Fuzorius uzyskał 5 kwietnia 1629 r. od biskupa
Szyszkowskiego dokument piętnujący
w ostrych słowach działalność Krobickiego. Dokument ten polecał także proboszczowi Laskowiczowi ogłoszenie go
z ambony w kamienickim kościele, co też
niebawem proboszcz uczynił. Ogłoszenie
biskupiej decyzji potwierdził ordynariuszowi Mikołaj Kownacki proboszcz łącki, nadmieniając o piśmie otrzymanym
wcześniej od Laskowicza. Trzeba powiedzieć, ze w sprawie tej, bardzo umiejętnie Laskowicz przywoływał wielokrotnie dokument lokacyjny Kamienicy
z 1330 r., w którym była mowa o gruntach sołeckich i dziesięcinie dla parafii
w Kamienicy.
Kmiecie kamieniccy należeli wówczas do jednych z najbogatszych w okolicy Łącka, skoro było ich stać na zakup
Kleniny od wsi Ochotnica. Ich dobrobyt,
zagwarantowany dużą ilością stad owiec
i bogatymi lasami, z pewnością budził
zazdrość wśród dość ubogiej ludności
królewskich wsi Ochotnicy czy Lubomierza, gnębionych znacznym uciskiem
przez starostów czorsztyńskich czy
mszańskich. Niemniej, i nad Kamienicą, rozwarstwienie warstwy chłopskiej
miało charakter stały, jednak nie spowodowało ono ostrych konfliktów z dzierżawcami sołectwa czy klasztorem w Starym Sączu. Niespodziewanie, zagrożenie
moralne i społeczne dla kamienickiej parafii przyniósł alkohol, którego produkcja zaczęła się upowszechniać powoli w Kamienicy. Było to spowodowane
z jednej strony chęcią wzbogacania się
niektórych kmieci czy dzierżawcy sołectwa, a z drugiej przyzwoleniem ksieni starosądeckiej na obsiewanie większej
ilości pól, z których zebrane zboże było
przeznaczane na produkcję alkoholu. Zagrożenie to i widoczne skutki niszczenia
społeczności kamienickiej od początku
próbował powstrzymać proboszcz, który w najgorętszym okresie nie zawahał
się wytoczyć przed sądem kościelnym
procesu swoim patronom tj. klasztorowi
Klarysek ze Starego Sącza. Spór z terenu
gromady przeniósł się na sale sądu oficjała sądeckiego.

Ostatnie pożegnanie
13 października br. na cmentarzu w Kamienicy
z wielkim bólem pożegnaliśmy oficera Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu,
mjr Tadeusza Wąchałę.
Od lat zmagał się z nieuleczalną chorobą, ale odszedł niespodziewanie w wieku zaledwie 47 lat. Major Tadeusz Wąchała osierocił nie tylko żonę i 5 synów,
ale także naszą kamienicką kulturę.
Był jednym z najlepszych ludowych
skrzypków występujących w kapeli Zespołu Regionalnego Gorce oraz w rodzinnej kapeli Wąchałów i Gromalów.
Moje wspomnienia o Tadziu (bo tak się
do niego zwracaliśmy) będą dotyczyły
przede wszystkim jego muzykowania.
Tadziu pierwsze kroki w muzyce stawiał pod kierunkiem nauczyciela muzyki Józefa Dudy. Przez kilka lat był
członkiem Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Gronicki”. Następnie grał
w kapeli Zespołu Regionalnego „Gorce”, z którą osiągnął największe sukcesy.
Oto niektóre z nich: w 1999 roku kapela
na festiwalu Górali Polskich w Żywcu
zdobyła I miejsce „Złote Serce Żywieckie”, a na Międzynarodowym Festiwalu
Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem
„Srebny Zbyrcok” - było to II miejsce
w Europie wśród kapel góralskich, bodajże po Hiszpanach. Z Tadziem odbyliśmy razem wiele „wypraw”, między
innymi do Belgii, Wrocławia, Żywca,
Zakopanego, Krynicy czy kilka razy
na uroczystości religijne do Pasierbca.
Podczas spotkania z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II w Starym Sączu Zespół Gorce otrzymał propozycję, by zaraz po Mszy św. dał krótki koncert dla
zgromadzonych pielgrzymów. Prosiłem

Tadzia o grę w kapeli, odpowiedział mi,
że w tym czasie ma służbę i raczej jest
to niemożliwe. Tuż przed występem Tadziu przyszedł i mówi: „Mogę zagrać,
ale nie mam ze sobą stroju (góralskiego), na co odpowiedziałem, że to w niczym nie przeszkadza i Tadziu zagrał
w oficerskim mundurze. Gdy w 2002
roku kompletowałem kapelę na bankiet
podczas Forum Gospodarczego Polska
– Wschód w Krynicy i zwróciłem się do
Franciszka Kurzei z Kiczni, by jako prymista ustalił skład tej kapeli, powiedział
mi tak: „Poproś Tadzia Wąchałę, by zagroł, bo to jes Was nojlepsy sekundzista
z Komionice” . Tadziu był osobą skromną, odpowiedzialną i bardzo życzliwą,
co podkreślił w kazaniu wygłoszonym
na jego pogrzebie ks. Prałat Józef Waśniowski, kustosz Sanktuarium w Pasierbcu, gdzie Tadziu uświetnił niejedną
uroczystość ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Mój niedaleki sąsiad po pogrzebie powiedział mi tak: „Jak przyszedłem
do Kamienicy 40 lat temu, to takiego
pogrzebu tu jeszcze nie widziałem, bo
z takimi honorami pogrzeb to może zorganizować tylko wojsko”. A żegnali Go Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna
Straży Granicznej, liczne delegacje wojska, policji, nauczycieli, kapela góralska,
poczet sztandarowy Związku Podhalan
z Kamienicy i tłumy ludzi. Tadziu, spoczywaj w pokoju!
M. Marek

śp. Tadeusz Wąchała (w oficerskim mundurze) z Kapelą Zespołu Regionalnego Gorce, podczas pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu w 1999 r.
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Wczoraj i dziś Kamienicy

100-lecie
Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kamienicy
w Polsce jest obchodzony Dzień Edukacji Narodowej. Jest to
rocznica utworzenia w 1773 roku, z inicjatywy ówczesnego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji
Edukacji Narodowej. Na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej uznano za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty.
Z tej okazji w szkołach na terenie naszej
gminy odbywały się uroczyste akademie.
Szczególny charakter miała uroczystość
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamienicy,
gdzie Dzień Edukacji zbiegł się ze świętem 100 – lecia szkoły.
„Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy została założona dzięki działającej na
terenie Galicji Rady Szkolnej Krajowej.
Ostatnie sprawozdanie Rady Krajowej,
pochodzące sprzed wojny z 1913 r. przekazuje, że szkoła była jedną z 5703 czynnych szkół ludowych. Jednak, jak w dziejach Polski, tak i w historii naszej szkoły
jest wiele niejasności.
Dokumentacja Urzędu Gminy niezbicie potwierdza, że Szkołę Podstawową
nr 2 w Dolnej Wsi (chodzi tu o Kamienicę Dolną) powołano 17 września 1910
r. Była to jedna klasa, która mieściła się
u pana Jana Farona. Pierwotnie szkoła
nosiła imię Królowej Jadwigi.

14 października

Funkcję kierowników i dyrektorów kolejno od 1933 r. pełnili: Bronisława Strońska, Zofia Jakubowska, Jan Kurzeja, Czesława Mikołajczyk.
Pełnoetatowymi nauczycielami byli:
Janina Skrzypień, Zofia Majchrzak, Danuta Sopata, Zofia Majchrzak, Maria
Mikołajczyk (z domu Orzeł), Maria Mikołajczyk (z domu Łazarska), Maria Pawlik, Czesław Olchawa, Anna Majchrzak,
Wojciech Franczyk, Maria Ostowska,
Helena Gagatek, Edwarda Wyrobek, Jolanta Mikołajczyk, Stanisława Pięta, Jan
Zięba, Maria Wąchała, Stanisław Nowak, Małgorzata Mikołajczyk, Natalia Więcławek, Jolanta Łączek, Wioletta Augustyn, s. Maria Filipowska, Anna
Chlipała.
W księgach uczniów SP nr 2 na chwilę obecną wpisanych jest 1028 uczniów.
W ciągu swej działalności szkoła ciągle
napotykała na różnego rodzaju problemy:
zawieszenia działalności, obniżenia stopnia organizacji - wtedy uczniowie tutejszej szkoły uczęszczali do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy. Najbardziej
dotkliwe i najuciążliwsze, bo trwające blisko cały wiek, były problemy lokalowe.
Mieszkańcy Kamienicy Dolnej nigdy nie
stracili nadziei i niestrudzenie dążyli do wybudowania budynku szkolnego. To dzięki ich wytrwałości i zaangażowaniu oraz dzięki funduszom całkowicie wygospodarowanym z budżetu
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Gminy Kamienica, Dolna Wieś, po blisko 100
latach niepewności i tułaczki, we wrześniu 2007
r. doczekała się własnego budynku szkoły, który położony jest w przepięknym miejscu i cieszy
oko chyba wszystkich, którym oświata i nasza
mała ojczyzna nie jest obojętna” (taki rys historyczny tej placówki przedstawiła podczas uroczystości obecna dyrektor mgr
Krystyna Gałysa).
Obchody 100–lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy rozpoczęły się
Mszą św. koncelebrowaną przez ks. Jana
Betleja - proboszcza kamienickiej parafii, ks. prałata Kazimierza Pacha - rezydenta parafii Kamienica, ks. kanonika
Krzysztofa Kurzeję (absolwenta szkoły)
i ks. Pawła Szpunarę – wikariusza parafii Kamienica. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie pamiątkowej
tablicy oraz okolicznościowe przemówienia, które wygłosili m.in.: Józef
Wojas - przedstawiciel Małopolskiego
Kuratorium Oświaty w Krakowie, (wizytator delegatury w Nowym Sączu), dr
Władysław Sadowski – wójt Gminy Kamienica, ks. dr Kazimierz Pierzchała –
absolwent szkoły, Mieczysław Marek –
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamienicy. Obchody zakończyły się
programem artystycznym w wykonaniu
uczniów tej szkoły.
(red)

Wczoraj i dziś Kamienicy

Pracowity czas

Osuwisko w Kłodnem

W tym roku siły natury po raz kolejny w bardzo
spektakularny sposób przypomniały nam o sobie.

Intensywne opady deszczu w miesiącach wiosennych i letnich spowodowały znaczne przybory wód, szczególnie w Polsce południowej i wschodniej,
gdzie mieliśmy do czynienia z gwałtownymi powodziami jak również z coraz
częstszym, niezwykle groźnym zjawiskiem gwałtownych osunięć mas ziemi.
Co prawda, tegoroczna powódź na terenie Gminy Kamienica poczyniła mniejsze straty niż ta z lipca 1997 roku, mimo
tego odnotowaliśmy znaczne uszkodzenia w gminnej infrastrukturze drogowej
i technicznej (podmyte w kilkudziesięciu
miejscach odcinki dróg asfaltowych i bitych, uszkodzone mosty i kładki – m.in.
most na drodze wojewódzkiej w Kamienicy Dolnej oraz w Szczawie na osiedlach
Białe, Bulandy i w centrum miejscowości,
zniszczone przepusty) oraz straty w budynkach użyteczności publicznej i gospodarstwach prywatnych. Jednak w odniesieniu do zniszczeń poczynionych przez
wodę w innych gminach powiatu limanowskiego, możemy mówić o tym, że powódź przeżyliśmy względnie spokojnie
(na ogólną liczbę 990 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu na terenie naszego
powiatu pomiędzy 1 maja a 1 września br.;
w Gminie Kamienica odnotowano 60 takich interwencji). W tym czasie jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Kamienica interweniowały: OSP
Kamienica – w 41 zdarzeniach z czego
35 związanych było z działaniem czynników atmosferycznych; OSP Szczawa –
w 32 akcjach w tym w 28 przypadkach

było to usuwanie skutków powodzi; OSP
ze Zbludzy i Zalesia – dwukrotnie; przy
rozpoznaniu sytuacji na terenie gminy
oraz zabezpieczeniu logistycznym, pięciokrotnie korzystano z samochodu Skw
Renault OSP Zasadne.
Strażacy – ratownicy z jednostek
w Kamienicy i Szczawie, ze względu na
fakt przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, byli także
kierowani do likwidacji zdarzeń w zagrożonych miejscowościach na terenie województwa małopolskiego. Działania te
skupiały się przede wszystkim na umacnianiu wałów przeciwpowodziowych
i wypompowywaniu wody z zalanych budynków (w miejscowościach Głogoczów
i Szczucin – powiat Dąbrowa Tarnowska
oraz na terenie powiatu bocheńskiego).

Z groźnymi zjawiskami atmosferycznymi człowiek ma do czynienia od zawsze.
Ich znaczne nasilenie w ostatnich latach
jest, jak uważa znaczna większość specjalistów, swoistego rodzaju rachunkiem,
jaki natura wystawia nam za postęp, XX
wieczny proces uprzemysłowienia, nadmierną eksploatację jej zasobów i bezmyślne zaśmiecanie wszystkiego, co nas
otacza. Niestety, z każdym rokiem takich
niebezpiecznych zjawisk, często zagrażających życiu i zdrowiu ludzi czy niszczących dorobek całych pokoleń, będzie
najprawdopodobniej coraz więcej. Aby
zminimalizować ich skutki, niezbędne są przemyślane rozwiązania hydrologiczne i urbanistyczne, profesjonalny system ostrzegania o zagrożeniach
oraz dobrze wyposażone, wyszkolone
i mobilne służby ratownicze, sukcesywnie zasilane przez młodych strażaków
– ochotników.
Na stronie internetowej Gminy Kamienica (www.kamienica.net.pl), w zakładce
„żyj bezpiecznie” można znaleźć garść
porad na temat zachowania się w kilku
niebezpiecznych sytuacjach, z którymi
każdy z nas może się zetknąć – serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nimi.
O swoje bezpieczeństwo bowiem warto
zadbać samemu…
Marcin KULIG

Zainteresowanych zapraszamy również na
strony OSP w Kamienicy i w Szczawie (www.
ospkamienica.pl; www.ospszczawa.com.pl),
gdzie oprócz opisów i zdjęć z akcji ratowniczo-gaśniczych można znaleźć także kilka
innych ciekawych informacji.
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dziś I Jutro Kamienicy
Informujemy państwa, że w związku z zaplanowanymi na dzień
21 listopada 2010 roku wyborami samorządowymi został powołany:

Komitet Wyborczy Wyborców
STRAŻACY GMINY KAMIENICA
Jesteśmy komitetem CAŁKOWICIE NIEZALEŻNYM, NIEPOWIĄZANYM Z JAKĄKOLWIEK PARTIĄ POLITYCZNĄ!
Naszym celem jest stabilny rozwój Gminy Kamienica oparty na wykorzystaniu walorów przyrodniczych oraz inwestycjach między innymi w: bezpieczeństwo, zdrowie, edukację, sport, kulturę, infrastrukturę drogową i techniczną, turystykę i rekreację.
Nasi kandydaci:
Kandydat na Wójta Gminy Kamienica – dr Władysław SADOWSKI
Kandydaci na radnych:
Okręg wyborczy nr 1. – KAMIENICA GÓRNA
Stefan KUCHNIA; Eugeniusz RUTKA; Marcin KULIG; Marian WĄCHAŁA
Okręg wyborczy nr 1. – KAMIENICA DOLNA
Michał MIKOŁAJCZYK; Krzysztof FARON
Okręg wyborczy nr 4. – ZALESIE
Stanisław BŁACHUT; Halina ŚMIERCIAK-WIERZYCKA
Okręg wyborczy nr 5. – ZBLUDZA
Wiesław WIERZYCKI; Danuta BRZECZEK
Okręg wyborczy nr 6. – ZASADNE
Józefa GORCZOWSKA
Nie zmarnuj głosu! Wybierz tych, których znasz i sprawdziłeś!

Kolejna inwestycja zakończona
NOWE CENTRUM TURYSTYCZNO–UZDROWISKOWE Z PIJALNIĄ
WÓD MINERALNYCH W SZCZAWIE

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” – Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.
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dziś I Jutro Kamienicy

Poświęcenie sztandaru

10 października 2010 r. w kościele parafialnym w Kamienicy
odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Oddziału Związku
Podhalan im. ks. prof. J. Tischnera w Kamienicy.
Mszę św. o godz. 11.30 koncelebrowali: ks. prałat Tadeusz Juchas - kapelan
Związku Podhalan (proboszcz i kustosz
sanktuarium w Ludźmierzu), ks. Jan Betlej - proboszcz kamienickiej parafii (kapelan Oddziału Związku Podhalan w Kamienicy) ks. proboszcz Leon Królczyk ze
Szczawy oraz ks. prałat Kazimierz Pach
- rezydent parafii Kamienica, którzy dokonali jednocześnie aktu poświęcenia
sztandaru.
Wśród zaproszonych gości obecni byli
m.in.: Franciszek Dziedzina – wicestarosta powiatu limanowskiego, Jacenty Musiał – Przewodniczący Rady Powiatu, Maciej Motor - Grelok - prezes
Zarządu Głównego Związku Podhalan,

Władysław Motyka - wiceprezes Zarządu Głównego ZP, władze samorządowe
z wójtem – dr Władysławem Sadowskim
i Przewodniczącym Rady Gminy - Stefanem Kuchnią oraz licznie przybyłe poczty sztandarowe i delegacje poszczególnych Oddziałów Związku Podhalan.
Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy
oraz poczty sztandarowe przeszli w galowym pochodzie do Ośrodka Szkoleniowo
- Turystycznego „Dworek - Gorce”, gdzie
nastąpiła ceremonia symbolicznego wbijania „gwoździ” do pamiątkowej tablicy
oraz wpis do kroniki kamienickiego oddziału ZP.
S. Faltyn

Z sesji Rady Gminy

10 września 2010 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Kamienica. Po przyjęciu protokołu
z poprzedniej sesji i przedstawieniu przez wójta gminy – dr Władysława Sadowskiego informacji o wydarzeniach międzysesyjnych podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamienica na rok 2010.
Ważnymi punktami sesji było podjęcie
uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego
poza rok budżetowy 2010 na realizację
zadania pn. „Dowóz młodzieży i dzieci do szkół w gminie Kamienica oraz
dowóz uczniów niepełnosprawnych do
ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnowychowawczego w Ochotnicy Dolnej
w roku szkolnym 2010/2011” oraz określenia trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej.
W porządku obrad radni przegłosowali
także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie na rzecz Gminy Kamienica nieruchomości (drogi dojazdowej do osiedla „Magorzyca”) położonej w Zasadnem.
Przyjęto również uchwałę w sprawie trybu
ud ziela nia i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu
kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkól zakładanych i prowadzonych na terenie
Gminy Kamienica przez i n ne podmioty
niż jednostki samorządu terytorialnego
i ministrowie.

W uchwale tej zapisano m.in., że
kwota dotacji na każdego ucznia w niepublicznym przedszkolu odpowiadać będzie 100 procentom ustalonych
w budżecie Gminy Kamienica wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na
jednego ucznia.
S. Faltyn

RADA GMINY 2006 - 2010
Stoją od lewej: Marek Franczyk, Wiesław
Wierzycki, Mieczysław Mikołajczyk, Józef
Bulanda, Władysław Sadowski – wójt, Stanisław Błachut, Stefan Kuchnia – Przewodniczący Rady, Eugeniusz Rutka, Michał Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego
Rady, Janusz Piotrowski, Danuta Brzeczek,
Andrzej Kaliciński, Halina Śmierciak-Wierzycka, Krzysztof Faron, Józefa Gorczowska, Marcin Kulig.
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Rozmowa z …

Wywiad z wójtem Gminy Kamienica –

dr Władysławem Sadowskim
Panie Wójcie, mimo, że jest Pan osobą
powszechnie znaną w naszej gminie, to
jednak bardzo proszę o przedstawienie
się naszym czytelnikom?

–– Mam 45 lat, urodziłem się w Kamienicy. Tutaj chodziłem do Szkoły Podstawowej. Po skończeniu Technikum Elektrycznego w Nowym Sączu przez 11 lat
przebywałem w Krakowie, gdzie studiowałem na Akademii Górniczo-Hutniczej
na studiach dziennych magisterskich, po
ich ukończeniu odbyłem roczny staż na
stanowisku asystenta i rozpocząłem stacjonarne studia doktoranckie. Po obronie
pracy naukowej otrzymałem tytuł doktora nauk technicznych. Później po rocznym wyjeździe do Anglii wróciłem do
Kamienicy i przez kilka miesięcy pracowałem w prywatnej firmie. Po tym czasie
zaczęła się moja przygoda z samorządem
gminy Kamienica. Wracając jeszcze do
nauki, muszę wspomnieć o 3-letnich studiach licencjackich z języka angielskiego,
które ukończyłem w trakcie poprzedniej
kadencji na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Mam
żonę i dwóch synów.

Jest Pan Wójtem naszej gminy 12 lat,
co zalicza Pan do swoich największych
sukcesów w tym czasie, a szczególnie w ostatnich dwóch latach – okresie który minął od poprzedniej naszej
rozmowy?

–– Sukcesów z pewnością było wiele. Do
największych należy zaliczyć inwestycje oświatowe, ogromne przedsięwzięcie
z zakresu ochrony środowiska a także inwestycje drogowe z budową chodników.
Te trzy obszary działań pochłonęły najwięcej środków finansowych i wymagały
wielu przygotowań i starań. Z inwestycji
oświatowych należy nadmienić wybudowanie od podstaw Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kamienicy, dokończenie części
gimnazjalnej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie oraz realizacja od podstaw budowy Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Należy tu też wymienić
remonty i termomodernizacje wszystkich
pozostałych szkół. Stan bazy oświatowej
zdecydowanie się poprawił. W tym roku
przy czterech szkołach podstawowych
budujemy place zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. Dzieci

z tych szkół będą mieć doskonałe warunki do ćwiczeń i zabaw ruchowych. W ramach przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska wybudowano oczyszczalnię
ścieków w Kamienicy, kanalizację sanitarną w Kamienicy, Zbludzy i uzupełnienia w Szczawie. Na ukończeniu jest budowa kanalizacji sanitarnej w Zasadnem.
W tych ostatnich 12 latach wybudowano
łącznie ponad 55 km kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. Łączny koszt inwestycji z zakresu ochrony środowiska
przekroczył kwotę 13 mln zł. Z inwestycji drogowych trzeba podkreślić zmodernizowanie blisko 65 km dróg gminnych
i osiedlowych z położeniem nawierzchni
asfaltowych. Prawie 90 % mieszkańców
gminy może dzisiaj cieszyć się dobrymi
warunkami komunikacyjnymi -połączeniem z drogą wojewódzką czy powiatową. Stan dróg uległ ogromnej poprawie.
Za wielki sukces należy uznać również
zrealizowanie planów w zakresie budowy
chodników przy drodze wojewódzkiej
i powiatowej. W trakcie tych lat wybudowano 12,5 km chodników przy drodze
wojewódzkiej i powiatowej, z czego 8,3
km przy drodze wojewódzkiej, 4,2 km
przy drodze powiatowej. Również przy
drogach gminnych wykonano ciąg chodników o długości 2,5 km, z czego 2 km
jako ciąg spacerowy przy drodze Łuszczki w Szczawie, 300 m przy drodze gminnej do stadionu i 200 m do amfiteatru
Saturn. Głównym celem tych inwestycji
chodnikowych była poprawa bezpieczeństwa pieszych. W ostatnich latach wykonano kilka inwestycji w poprawę bazy
sportowo – rekreacyjnej, z czego najważniejszą była realizacja kompleksu boisk
sportowych ze sztuczną nawierzchnią
w ramach programu „Moje boisko, Orlik
2012” Zrealizowano również modernizację boiska z nawierzchnią naturalną w ramach programu „Orlik Plus” oraz wykonano modernizację obiektu „Saturn”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Były też mniejsze inwestycje,
jak chociażby budowa remiz strażackich
w Zalesiu i Zasadnem, budowa parkingów w Szczawie, Zalesiu i Kamienicy.
W ostatnim roku rozpoczęliśmy ważną
inwestycję związaną z budową Ośrodka Zdrowia w Kamienicy. Efektem tych
wszystkich inwestycji były otrzymane
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dyplomy i wyróżnienia w różnych rankingach. Byliśmy w złotej i srebrnej setce polskich samorządów w rankingach
pod względem zrealizowanych inwestycji. W latach 2002-2004 nasza gmina
znalazła się na drugim i trzecim miejscu
pod względem absorpcji środków na jednego mieszkańca, w tym z programów
przedakcesyjnych.
A czy były jakieś porażki?

–– Z pewnością jakieś mniejsze porażki
pojawiły się w tych latach. Trudno sobie wyobrazić, aby przez 12 lat wszystko
układało się według założonych planów.
W ostatnim roku za porażkę na pewno
należy uznać przesunięcie naszego wniosku na budowę szkoły w Zalesiu z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2007 – 2012 na listę rezerwową, pomimo bardzo dobrej oceny

Rozmowa z …

Komisji Ekspertów. Według mnie podział środków z tego programu dokonany przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach przysługującej oceny
strategicznej był bardzo niesprawiedliwy,
a niektórzy mówią, że polityczny. Uznaję to za małą porażkę, lecz nie zamknięto nam jeszcze drogi, z tego względu, że
w styczniu 2011 r. województwa będą
dzielić dodatkową pulę środków z Unii
Europejskiej na regiony, tak, że jest duża
szansa, że należące się nam pieniądze
otrzymamy na tę inwestycję.
Tak do końca chyba nie można poczytywać tego za porażkę…,?

–– Już wspominałem o tym, że uznaję
to za moją małą porażkę. Tak naprawdę jest to duża niesprawiedliwość przy
dzieleniu środków unijnych na szczeblu
województwa. Muszę przyznać, że na

początku byłem oburzony tym podziałem. Napisałem nawet skargę do Brukseli,
uruchomiliśmy falę protestów. Od Komisarza Unijnego d.s. Polityki Regionalnej
otrzymałem informację o uruchomieniu
procedury rozpatrzenia naszego protestu. Zaangażowałem nawet znajomych
posłów unijnych, w tym dwóch posłów
niemieckich z frakcji socjalistów. Następnie po rozmowach z Panem marszałkiem Markiem Nawarą, wicemarszałkami i członkami Zarządu Województwa
Małopolskiego wycofaliśmy się z tych
wszystkich protestów. Osobiście mam
nadzieję, że w styczniu przyszłego roku
będziemy mieć pozytywną informację
o dodatkowych środkach na ten program.
A jak obecnie wygląda sprawa Szczawy?

–– Jeżeli chodzi o Szczawę, to na razie
sprawa utworzenia nowej gminy ucichła.

Inicjatywa oddolna ze strony powstałego stowarzyszenia bez akceptacji Rady
Gminy jest niemożliwa. Rada Ministrów z własnej inicjatywy rozporządzenia w sprawie podziału gminy raczej
nie wyda, gdyż jest to wbrew zasadom
prawdziwej demokracji. Ostatnio wdrażany jest projekt ustawy, który umożliwi
przeprowadzenie referendum w sprawie
podziału gminy, ale we wszystkich sołectwach gminy. Takie referendum może
być przeprowadzone na wniosek mieszkańców zainteresowanej miejscowości po
spełnieniu kilku wymogów. Po pozytywnym wyniku referendum Rada Gminy
będzie zobligowana do przyjęcia uchwały
w sprawie podziału gminy i przeprowadzenia całej procedury z tym związanej.
Jest to na tyle istotne, że jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to nie tylko mieszkańcy Szczawy, ale także mieszkańcy
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Rozmowa z …
Kamienicy, Zalesia, Zbludzy i Zasadnego będą mogli wypowiedzieć się w tej
sprawie.
Panie Wójcie, jaki był budżet naszej
gminy 12 lat temu, jaki jest w tym roku
i jakie jest obecnie nasze zadłużenie?

–– 12 lat temu budżet naszej gminy był
bardzo skromny. Z trudem udawało się
uzyskać 500 tys. zł na inwestycje. Dochody i wydatki gminy były na poziomie
6 mln zł. Obecny budżet sięga 24 mln
zł, z czego ponad 2 mln zł to środki zewnętrzne. Dochody własne w tych latach
wzrosły 10 – krotnie z 250 tys. zł do 2,5
mln zł. , a właśnie one świadczą w dużej
mierze o rozwoju gospodarczym gminy.
To wszystko przemawia za tym, że nasza
gmina dynamicznie się rozwija. Należy
tu wspomnieć ogromną ilość środków zewnętrznych, którą pozyskaliśmy w ostatnich 10 latach. W tym okresie nasza gmina uzyskała 13, 7 mln zł różnych dotacji,
co stanowi 33% całkowitych wydatków
inwestycyjnych w tych latach. Na inwestycje w ciągu ostatnich 10 lat wydaliśmy
41,1 mln zł. Zadłużenie gminy obecnie
jest bardzo niskie, na poziomie 900 tys.
zł, co daje niecałe 5 % dochodów gminy przy maksymalnym wskaźniku 60 %.
Trzeba podkreślić, że obecne zadłużenie powinno być umorzone w 40 %
ze względu na fakt, że są to preferencyjne kredyty z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. W połowie ubiegłego roku zadłużenie gminy było zerowe
i wzięliśmy jeden preferencyjny kredyt
na budowę kanalizacji w Zbludzy w wysokości 820 tys. zł i drugi preferencyjny kredyt na zakup samochodu dla OSP
w Kamienicy. Można powiedzieć, że zarządzanie finansami gminy jest bardzo
dobre. Wszystkie wskaźniki finansowe
gminy są korzystne i przemawiają za
szybkim rozwojem gminy.
Jakie są najważniejsze pozycje w tym
budżecie i jaka jest jego struktura
wydatków?

–– Struktura wydatków budżetu gminy
Kamienica przedstawia się następująco:
Największą pozycję w budżecie gminy
zajmuje oświata – 10,84 mln zł, co stanowi 56 % wszystkich wydatków, dalej pomoc społeczna – 3,93 mln zł – 17 % wydatków, gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – 2,96 mln zł – 13,3 % wydatków, kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 683,8 tys. zł – 2,9 % wydatków, kultura fizyczna i sport – 920 tys.
zł – 3,9 %.
Wydatki majątkowe w tegorocznym
budżecie stanowią kwotę 5,4 mln zł, to

jest 24,3 % wydatków całkowitych. W ramach wydatków majątkowych najwięcej
środków przeznaczono na budowę Szkoły Podstawowej w Zalesiu - 2,1 mln zł
z czego 1,1 mln zł z przyszłorocznego budżetu. Na modernizację dróg gminnych
i osiedlowych 1,2 mln zł, z czego blisko 1
mln zł pochodzi z dotacji. Dużą pozycję
w wydatkach majątkowych zajmuje budowa kanalizacji sanitarnej w Zasadnem.
Jest to kwota 1,26 mln zł. Na tę inwestycję pozyskano dotację w wysokości 75 %
wydatków kwalifikowanych. Na budowę
Ośrodka Zdrowia w Kamienicy zaplanowano 400 tys. zł. Realizacja 4 placów
zabaw przy SP2 w Kamienicy, SP w Zasadnem, Zespole Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Szczawie oraz w Zespole Szkoły Podstawowej będzie kosztować
prawie 500 tys. zł, z czego połowa pochodzi z budżetu państwa. Na budowę pijalni wód mineralnych w Szczawie wydatkowano kwotę 700 tys. zł, z tego ponad
blisko 400 tys. zł stanowi bezzwrotna dotację z PROW. Na modernizację Ośrodka
„Saturn” przeznaczono 540 tys. zł, z czego ok. 300 tys. zł pochodzi z programu
rozwoju obszarów wiejskich. Poza tym
wykonano wiele mniejszych remontów,
w tym remontów dróg rolniczych zniszczonych po tegorocznych ulewach.
Organem wykonawczym gminy jest
Wójt, a uchwałodawczym i kontrolnym
Rada Gminy. Jak na przestrzeni Pańskiego wójtowania układała się współpraca z radą?

–– Muszę przyznać, że przez wszystkie
lata współpraca z Radą Gminy układała
się pomyślnie, choć trzeba też dodać, że
początki drugiej kadencji nie były najlepsze. Dopiero po 6 miesiącach wzajemnego „docierania” przyjęto pewien kompromis, dzięki któremu gmina naprawdę
dużo zyskała. Prawdę mówiąc, dopiero po
rozstrzygnięciach dokonanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, na których unieważniono 3 uchwały
Rady Gminy, w których przyjęto niedopuszczalne ograniczenia pracy wójta, niektórzy radni zrozumieli, że bez współpracy z wójtem niewiele mogą zrobić. Ale
już nie chcę wracać do tamtych czasów,
gdyż wiele nerwów mnie to kosztowało.
Ale jak wspomniałem, gmina po przyjętym kompromisie i dalszej należytej
współpracy wiele wówczas skorzystała.
Zrealizowaliśmy wiele ważnych i kosztownych inwestycji. Dużo pozyskaliśmy
środków z grantów unijnych. Myślę, że
tutaj jest potrzebna umiejętność negocjacji i przekonywania do właściwych rozwiązań. Pierwsza i trzecia moja kadencja
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to przykład wzorowej współpracy, szczególnie z panem przewodniczącym Stefanem Kuchnią i większościową grupą radnych, którzy wspierali mnie we
wszystkich moich działaniach.
A jak z organami i ludźmi spoza gminy?

–– Największe dobro naszego regionu
i gminy to właśnie sami jej mieszkańcy. Zawsze wsłuchiwałem się w ich potrzeby i zawsze starałem się im pomóc.
Szukałem różnych możliwości, aby sprostać zaistniałym problemom. Jeżeli chodzi o instytucje czy osoby spoza gminy,
staram się zawsze współpracować, mając na uwadze dobro naszej gminy. Dobra współpraca układa się z sąsiednimi
gminami, szczególnie gminą Słopnice
i Dobra, z którymi wspólnie realizowaliśmy budowę platformy widokowej na
Mogielicy i zrealizowaliśmy kilka przedsięwzięć turystycznych. Podobnie współpracujemy z gminą Łącko i Ochotnica.
Dobrze współpracuje się z powiatem limanowskim. Przykładem tego są wykonane inwestycje na drodze Kamienica –
Limanowa i Zalesie – Zamieście. Droga
powiatowa do Limanowej jest teraz jedną z najładniejszych i najbezpieczniejszych dróg w regionie, a nawet w Polsce.
Efektem współpracy jest wybudowanie
3,2 km nowych chodników w Kamienicy, Zbludzy i Zalesiu i zmodernizowanie
blisko 1 km starego chodnika w Zbludzy.
Współpracujemy również z gminą Wutha–Farnroda z Niemiec, Smiżany ze Słowacji i gminą Komorniki koło Poznania.
Ważnym problemem w Unii, naszym
kraju i naszej gminie jest ochrona środowiska. Jak przedstawia się sprawa
kanalizacji, gospodarki odpadami, kolektorów słonecznych w naszej gminie?

–– Sprawa ochrony środowiska można powiedzieć była moim oczkiem w głowie
w pierwszych latach mojego urzędowania. Wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków w Kamienicy i sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 55 km. Obecnie
skanalizowana jest Kamienica, Zbludza
i większość Zasadnego. Wcześniej wykonano kanalizację Szczawy. W 2004 roku
wykonaliśmy uzupełnienie kanalizacji do
oś. Łuszczki w Szczawie. Na dzień dzisiejszy ok. 65-70 % mieszkańców ma dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, co jest
wynikiem bardzo dobrym (nawet niektóre
miasta nie mogą się pochwalić takim wynikiem). W 2002 r. zlikwidowaliśmy niezalegalizowane wysypisko śmieci w Kamienicy i od 2003 r. organizujemy przetargi
na wywóz śmieci poza teren gminy. Nie
będę ukrywał, że mamy pewne problemy

Rozmowa z …
z dzikimi wysypiskami śmieci. Tu z przykrością muszę powiedzieć, że panują u nas
jeszcze złe przyzwyczajenia z poprzedniego systemu. Bez właściwej edukacji ekologicznej samorząd gminy z tym problemem sobie nie poradzi. Bardzo dobrze, że
Kościół, placówki oświatowe włączają się
w tę edukację i mam nadzieję, że za kilka
będzie lepiej. Jeżeli chodzi o kolektory słoneczne, włączyliśmy się w program wspólnie z gminami „mszańskimi” i jeszcze tej
jesieni będą zawierane umowy z indywidualnymi mieszkańcami określające zasady współpracy przy montażu kolektorów
słonecznych. Sama realizacja tego przedsięwzięcia ma nastąpić w 2011 roku.
Kiedy Pan wraca myślami do początków
swojej pracy, czy jest coś, co utkwiło
Panu najbardziej w pamięci?

–– Z perspektywy czasu muszę przyznać,
że początki pierwszej kadencji były bardzo trudne. Realizowaliśmy mało inwestycji ze względu na fakt, że nasza gmina
miała bardzo skromny budżet. Bez środków zewnętrznych trudno jest realizować
wiele inwestycji. W pierwszym roku musieliśmy nawet płacić za faktury z tytułu
inwestycji z poprzedniej kadencji. Ale nie
robiłem z tej okazji wielkich problemów.
Uważałem, że nie ma co oglądać się do
tyłu, należy robić swoje. Kolejne lata były
znacznie lepsze, wręcz rekordowe, jeżeli
chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych, szczególnie z programów unijnych.
Od początku mojej pracy mogłem zauważyć, że jest grupa osób, która mi ciągle przeszkadza, nie patrząc nawet na to,
że szkodzi się również, a przede wszystkim gminie. Wymieniłbym wiele przykładów, ale jeden utkwił mi do dzisiaj
w pamięci. W 2001 roku przygotowałem
osobiście dobry wniosek do programu
unijnego na Modernizację drogi Wyrębiska w Zalesiu. Wniosek znalazł się na
3 miejscu w Małopolsce i został zatwierdzony przez Komitet Sterujący. Dziwnym trafem prawdopodobnie po działaniach niektórych osób zapowiedziano
wizję terenową, po czym inny wniosek
z listy rezerwowej uzyskał akceptację,
a nasz został odrzucony. Musieliśmy kilka lat czekać na realizację tej inwestycji.
W pamięci utkwiły mi pierwsze wybory bezpośrednie w 2002 roku, kiedy przed
drugą turą wyborów na wójta przeżywałem horror związany z zastraszaniem.
W pamięci pozostaje mi również wiele pozytywnych chwil, wiele życzliwości
i podziękowań ze strony mieszkańców.
Szczególnie utkwiło mi w pamięci podziękowanie jednego ze starszych mieszkańców, który w rozmowie telefonicznej

stwierdził, że chociaż przed śmiercią
doczekał się drogi asfaltowej do swojego domu.
Z tego, co mi wiadomo, będzie się Pan
ubiegał w najbliższym czasie o kolejny wybór na stanowisko wójta naszej
gminy. Jakie są Pana zdaniem priorytety rozwoju naszej gminy, jaką Pan ma
w tym zakresie wizję (co chciałby Pan
osiągnąć w kolejnej kadencji ) i czym
chce Pan przekonać mieszkańców, aby
na Pana głosowali?

–– Tak, będę ubiegał się o reelekcję, gdyż
zależy mi na dokończeniu kilku ważnych inwestycji, które są w trakcie realizacji. Najważniejszą na dzień dzisiejszy
jest dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Zalesiu z salą gimnastyczną. Ważną inwestycją jest budowa hali
sportowej w Kamienicy. Tę inwestycję
przesuwamy w czasie, jednak jej do końca nie wykreśliliśmy z naszych planów.
Nie ukrywamy, że są pewne zagrożenia
przy realizacji tej inwestycji, szczególnie
duże koszty utrzymania na poziomie 300
tys. zł rocznie. Jednak myślę, że za kilka
lat naszą gminę będzie stać na utrzymanie takiej hali.
W planach mamy dokończenie modernizacji amfiteatru „Saturn” z budową kąpieliska. W ramach modernizacji
mają powstać plac zabaw dla dzieci „skate park” dla młodzieży oraz otwarty park
z alejami spacerowymi i małą architekturą (ławki, stoły). Plany rozwoju gminy dalej idą w kierunku turystycznym i turystyczno – uzdrowiskowym i zamierzam
je realizować. Dla tej funkcji bardzo ważna jest dostępność komunikacyjna, czyli zmodernizowana sieć dróg gminnych
osiedlowych. Do modernizacji pozostało nam jeszcze kilka a nawet kilkanaście
odcinków ważnych dróg gminnych i osiedlowych, praktycznie w każdej miejscowości - Kamienicy, Szczawie, Zalesiu,
Zbludzy i w Zasadnem. Mam nadzieję,
że to zrealizujemy w najbliższych latach.
Dla Szczawy planowany jest rozwój
funkcji turystyczno–uzdrowiskowej
z tym, że przy tych inwestycjach powinien dużą rolę odegrać sektor prywatny.
Osobiście liczę, że uruchomienie jednego z budynków sanatoryjnych w Szczawie nakręci lawinowo kolejne inwestycje.
Z naszej strony będziemy z pewnością
poprawiać stan dróg dojazdowych, gminnych i osiedlowych. W planach jest budowa kolejnego Orlika, ale tutaj potrzebne
jest ok. 35 arów terenu gminnego. Mam
nadzieję, że przy zaangażowaniu radnych
i mieszkańców uda się nam pozyskać ten
obszar. W planach mamy oznakowanie

kolejnych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych w ramach programu
„Odkryj Beskid Wyspowy” oraz budowę
platformy widokowej w „Gorcach” Planujemy utworzenie punktu informacji turystycznej z bazą danych o pensjonatach
i gospodarstwach agroturystycznych. Dalej będzie prowadzona promocja gminy
jako atrakcyjnej turystycznie - uzdrowiskowo. Szczegółowe plany rozwoju gminy ujęte są w przyjętej przez Radę Gminy strategii rozwoju gminy Kamienica na
lata 2007-2013.
Jak Pan spędza wolny czas, jakie są
Pana zainteresowania pozazawodowe?

–– Wolny czas spędzam z rodziną. Czasem wyjeżdżamy razem do jakiś ciekawych miejsc w Polsce. Wcześniej często
wyjeżdżaliśmy na Słowację, gdzie jest
wiele interesujących turystycznie miejsc.
Lubię zagrać w tenisa, a wcześniej grywałem w piłkę nożną. Lubię też pospacerować czy pochodzić po górach. Gdy
mam okazję, „odpoczywam” przy pracy
fizycznej u siebie w domu, czy pomagając rodzinie. W wolnym czasie słucham
muzyki i czytam literaturę.
A Pana największe marzenia?

–– Największym moim marzeniem jest
to, aby nasza gmina po zrealizowaniu
naszych planów stała się atrakcyjnym,
rozpoznawalnym miejscem w Polsce
i zagranicą, konkurującą z Krynicą czy
Zakopanem, a ludziom tu mieszkającym
żyło się coraz lepiej. Tworzymy lokalną
społeczność i wspólnie razem zmieniamy oblicze naszej gminy i naszego regionu. Liczę na dalszą dobrą współpracę z mieszkańcami gminy, instytucjami
jak również podmiotami gospodarczymi. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom gminy za
zrozumienie i cierpliwość przy realizacji ważnych inwestycji. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali w obecnej
i poprzednich kadencjach. Podziękowania kieruję do radnych, sołtysów, dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych
gminy. To dzięki właściwej współpracy
nasza gmina może się dynamicznie rozwijać nie tworząc niepotrzebnych barier
i utrudnień. Jeżeli będzie mi dane dalej
pracować dla naszej gminy z pewnością
zrobię wszystko, aby zaspokoić najważniejsze potrzeby naszych mieszkańców
i zadbać o właściwy i dynamiczny rozwój naszej gminy
Dziękuję za rozmowę.

M. Marek
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Wieści z Sejmu
nas rozmowa o wydłużeniu wieku emerytalnego w pierwszej kolejności dla kobiet. Rząd oprócz tych pomysłów planuje
również powrót do debaty o komercjalizacji szpitali. To trudne tematy.
Jak Pan widzi swoją rolę Posła w tym
kontekście?

Poseł Wiesław Janczyk
Czym zajmie się Sejm w najbliższym
czasie?

–– Najważniejsza sprawa to przygotowanie budżetu na rok przyszły 2011. Zapowiada się ostra debata na ten temat
w związku z narastającym lawinowo długiem publicznym ok. 700 mld zł, a w konsekwencji potrzebą dalszego cięcia wydatków Państwa.
Pomysły zamrożenia wynagrodzeń
w sferze budżetowej, podniesienia podatku VAT, ograniczenie przywilejów emerytalnych służb mundurowych,
zmiana zasad liczenia rent na niekorzyść
dla obywateli, wróci dyskusja o KRUS
choć tu panuje pogląd, że trzeba odebrać przywilej tańszego ubezpieczenia
dużym gospodarstwom, wreszcie czeka

Poseł Bronisław Dutka
Panie Pośle jest Pan Przewodniczącym
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – jakie sprawy obecnie
są dominujące w pracach tej komisji?

–– Nazwa komisji mówi sama za siebie,
natomiast tematy, które dominują to zasady i skuteczność dystrybucji środków
UE. Zadaniem komisji jest zarówno
praca nad aktami prawnymi dotycząca
tego tematu jak i analiza skuteczności
działania tych zapisów. Kontrolna rola
Sejmu nad rządem wyraża się bezpośrednio poprzez komisje, które bezpośrednio nadzorują pracę branżowych
ministerstw. Dla komisji STiPR takim
ministerstwem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warto podkreślić,
że współpraca z MRR układa się bardzo dobrze, nie mamy żadnych problemów z uzyskaniem szczegółowych jak
i zbiorowych opracowań. Z tego punktu widzenia mogę ocenić wykorzystanie

–– Pracuję w komisji finansów wszystkie
te zamierzenia Rządu muszą uzyskać opinię tejże komisji ponieważ mają wpływ
na wydatki i dochody budżetu. To co nam
zostaje to poprawiać projekty wskazywać
inne rozwiązania i tępić zbyt liberalne
ostrze ustaw okołobudżetowych oraz nie
pozwalać na szybkie i daleko idące pogarszanie statusu naszych obywateli.
Jak wygląda region Limanowski w tej
perspektywie?

–– Mamy sporo powodów do zadowolenia
w sferze inwestycji wspieranej dotacjami.
Radni i Wójtowie pamiętają, ze środki
akcesyjne z UE za trzy lata bezpowrotnie się skończą. W wielu samorządach
imponująco wzrosły kwoty dotacji z UE.
Wykonywane są drogi powiatowe, gminne, ostatnio droga krajowa A 28 w okolicy Limanowej, infrastruktura sportowa i komunalna. Regionalne programy

środków unijnych w Polsce jako bardzo dobre, zaś województwo małopolskie należy do ścisłej czołówki dawno
będąc liderem w zakresie wykorzystania środków UE. To nie tylko miejsce
w rankingu, ale również realne środki,
które w ramach premii może uzyskać
województwo. Tak więc sprawność samorządu wojewódzkiego w Małopolsce
również w tym temacie jest bardzo duża.
Druga działka to ustawodawstwo samorządowe. Największą regulacją była
zmiana ustawy tzw. kompetencyjnej,
w której część zadań państwa przekazaliśmy samorządowi. Aktualnie kończymy
prace nad nową ustawą o uzdrowiskach,
której część to inicjatywa ustawodawcza
naszej komisji. Najłatwiej śledzić nasze
działania na stronach internetowych sejmu. Tylko jedną liczbę chciałbym podać.
Otóż komisja odbyła w tej kadencji ponad
250 posiedzeń całej komisji i wiele posiedzeń podkomisji.
Zbliżają się wybory samorządowe. Czy
mógłby Pan podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat?

–– Wybory samorządowe są szczególne
przez to, że kandydaci w tych wyborach
są zwykle dobrze znani wyborcom.
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akcesyjne z udziałem funduszy Unii Europejskiej koordynowane przez Samorządy idą sprawnie, ale te koordynowane
przez Rząd zbyt wolno. W sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok 2009 okazało się, że rozliczono tylko 6% środków
z UE przypadających na lata 2007- 2013.
Jesteśmy w przeddzień w yborów
samorządowych.

–– Pragnę podziękować wszystkim radnym z Gminy Kamienica za rzetelną
współpracę. Szczególne podziękowania
składam Panu Władysławowi Sadowskiemu Wójtowi Gminy. Zrealizował wiele
inwestycji, w każdej sprawie dotyczącej
mieszkańców i ich trosk, z uporem szukał środków i najlepszego rozwiązania.
Nie bał się udostępnić mi pomieszczenia
na dyżury i spotkania z mieszkańcami,
choć od razu było wiadomo, że w ten sposób przybędzie jeszcze więcej trudnych
tematów nie tylko posłowi, ale i jemu
samemu. Za tę gotowość i odważną postawę dziękuję mu serdecznie. I bardzo
szczerze życzę dużego poparcia mieszkańców oraz wyboru na Wójta na kolejną kadencję.
Agnieszka Guzik

W tych wyborach wyborcy mają bardzo realny wpływ na kształt władz samorządowych gminy, powiatu i województwa. Samorządy dziś w Polsce realizują
większość zadań publicznych, które bezpośrednio dotyczą obywatela, jest to siła
polskiego samorządu, ale też wielka odpowiedzialność wyborców, którzy nie
mogą powiedzieć, że bez nich wybory
też się odbędą, bo może się okazać, że
jeden lub kilka głosów zdecyduje o wyborze złego wójta czy radnego. A skutki
tego złego wyboru mogą być dotkliwe dla
mieszkańców danego terenu. W wyborach tych ważne jest, aby ludzie chcieli też
kandydować, bowiem dla dobrego funkcjonowania samorządów potrzeba kilkadziesiąt tysięcy radnych wojewódzkich.
Każdy odpowiedzialny obywatel powinien wiedzieć, że jeżeli nie wystartuje
w wyborach on to wystartuje ktoś inny,
być może znacznie gorszy.
Podsumowując, każdy odpowiedzialny obywatel, któremu jakaś grupa społeczna proponuje kandydowanie powinien to wyzwanie podjąć. Da to szansę
pozostałym wyborcom na dokonanie dobrego wyboru.
Mirosław Zygmunt

Wieści Ze Starostwa

Baseny Geotermalne coraz bliżej

Spółka Gorczańskie Wody Termalne otrzymała właśnie koncesję na przeprowadzenie badań
w jednym z odwiertów w Porębie Wielkiej, wydaną przez Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska.
Koncesja zezwala na naukowe sprawdzenie walorów eksploatacyjnych wód
termalnych w odwiercie Poręba Wielka
IG – 1. Badania wykażą przede wszystkim, czy wydajność źródła umożliwia
budowę basenów geotermalnych z zapleczem hotelowo-sanatoryjno-gastronomicznym.
Już w latach 70 zeszłego stulecia
w Gminie Niedźwiedź przeprowadzono
odwierty próbne, a w roku 2005 zostało
wykonane przez Polską Akademię Nauk,
studium pozyskania i zagospodarowania energii wód geotermalnych w Porębie Wielkiej do celów rekreacyjnych

i ciepłowniczych. Od samego początku
istnienia odwiertów Wójt Gminy Niedźwiedź Janusz Potaczek osobiście zaangażował się w realizację tej inwestycji
- inspirował i motywował działania zmierzające do budowy basenów geotermalnych w Porębie Wielkiej.
W 2007 roku Powiat Limanowski wraz
z Gminą Niedźwiedź a także Miastem
i Gminą Mszana Dolna zawiązał spółkę z o.o. pod nazwą „Gorczańskie Wody
Termalne”. Misją samorządowej spółki
jest wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w celach turystycznych i rekreacyjnych, a także ciepłowniczych.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to jeszcze w tym roku zostanie rozpisany przetarg na budowę kompleksu
basenów geotermalnych.
Kompleks leczniczo-rekreacyjny obejmować będzie baseny geotermalne, zjeżdżalnie, sauny, leżanki do masażu, urządzenia do odnowy biologicznej oraz
dodatkowe atrakcje typu boiska i korty tenisowe. Kompleks będzie pełnił funkcję
ośrodka uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego, a także centrum rozrywki. Planowany
kompleks znajdzie się w Porębie Wielkiej.
D. Jasica

ISO w Starostwie Powiatowym w Limanowej !

22 września 2010 r. to kolejna bardzo znacząca data nie tylko dla pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej, ale przede wszystkim mieszkańców Powiatu Limanowskiego.
Tego dnia Starosta Limanowski

Jan Puchała odebrał z rąk Joanny Adamczyk - Operation Manager Poland IMQ
S.p.A. Przedstawicielstwo w Polsce - Certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu z międzynarodową normą
EN ISO 9001:2008.

Starostwo Powiatowe w Limanowej
uzyskało certyfikat ISO w następstwie
dokonanej kompleksowej kontroli w postaci audytu certyfikującego przeprowadzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą. Audyt ten potwierdził
zgo d ność Syste mu Z a r z ąd z a n i a

Jakością wdrożonego w Starostwie Powiatowym z wymaganiami normy EN
ISO 9001:2008. W związku z powyższym, na wniosek zespołu audytorów,
Komitet Techniczny przyznał Starostwu Powiatowemu w Limanowej certyfikat jakości.
(…) Mieszkańcy oczekują, by urząd
był im przychylny, a jago procedury
przejrzyste. Chcą wiedzieć dlaczego
podejmowane są takie, a nie inne
decyzje i czy są one dla nich dobre.
Dlatego też, wdrożenie Systemu
Zarządzania Jakością, zgodnego
z normą PN-EN ISO 9001:2008
w urzędach administracji samorządowej, pozwala na dostosowanie działań urzędu do wymagań
i oczekiwań klientów wykraczających poza tradycyjne, administracyjne czynności. Chcemy, by nasz
urząd był przyjazny, otwarty na
klienta, by panowała w nim dobra
atmosfera, a wszystko to zamierzamy osiągnąć poprzez kompetentną,
stale podnoszącą swoje kwalifikacje kadrę (…) – mówił Andrzej
Matlęga – Sekretarz Powiatu
Limanowskiego.
J. Tokarczyk
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Z życia Parafii

Ogólnopolskie wyróżnienie
25 września 2010 r. w Tarnowie odbył się II Ogólnopolski Festiwal Chórów „Sacra
Ecclesiae Cantio”. Uczestniczyły w nim 22 zespoły z całej Polski, a wśród nich Chór
im. bł. Edmunda Bojanowskiego z Kamienicy (50 osób).
Jury w składzie: ks. prof. dr hab. Andrzej Zając – przewodniczący (UJPII Kraków), prof. Lidia Matynia (AM Kraków), prof.
Marta Wierzbieniec (AM Rzeszów), prof. dr Jerzy Kurcz (AM
Kraków) oceniało: dobór repertuaru, intonację, dykcję, artykulację, ekspresję muzyczną i ogólną prezentację podczas występu.

Kamieniccy chórzyści wykonali następujące
utwory:
• Locus iste – A. Bruckner
• Sławię Cię Panie – D. Kusz
• Stabat Mater – Z. Kodaly
• Modlitwa o Pokój – N. Blacha

Koncert Chóru im. bł. Edmunda Bojanowskiego spotkał się z wielkim entuzjazmem słuchaczy, wysoką oceną jurorów i pierwszym wyróżnieniem.
Podsumowaniem festiwalu była uroczysta Eucharystia w tarnowskiej katedrze, na której połączone chóry (ponad 750 chórzystów) wykonały śpiewy liturgiczne i finalne „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” G. H. Haendla. Po uroczystej liturgii nastąpiło
ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, nagród. Miały też
miejsce: występ gościnny Chóru z Tenczyna (Słowacja) i wspólne odśpiewanie „Gaude Mater Polonia”.
s. Barbara
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Otwarcie wystawy poświęconej
pamięci ks. Józefa Kurzei
Wspólne zdjęcie zaproszonych gości, biorących udział w otwarciu wystawy

Przegląd Dorobku Kulturalnego
i Kulinarnego Kół Gospodyń
Wiejskich
Wręczenie dyplomów i nagród, które odbierają Przewodniczące poszczególnych kół.

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych
Święto Dzieci Gór
Zespół Regionalny Zasadnioki oraz członkowie partnerskiego zespołu PESNOHORKI z Kraju Ałtajskiego

XXXI Dni Gorczańskie – oficjalne otwarcie i występy estradowe

Przemarsz korowodu do amfiteatru „Saturn”

Oficjalne otwarcie i powitanie zaproszonych gości
Pokaz tańca
w wykonaniu
Davida Zambrano
z Wenezueli
i towarzyszących
mu tancerzy
z Mozambiku

Zespół „PESNOHORKI” z Kraju Ałtajskiego

XXXI Dni Gorczańskie – występy estradowe

Dziecięcy Zespół Regionalny GRONICKI

Zespół KUD „KAMEN” SIRAČ z Chorwacji

Zespół Regionalny GORCE

Kabaretowy show Andrzeja Grabowskiego

Występ zespołu TRUBADURZY

Kabaret ŻÓŁTODZIÓB

Koncert zespołu WHISKY

Poświęcenie sztandaru Oddziału Związku Podhalan
im. ks. prof. J. Tischnera w Kamienicy
Uroczysta Msza św. z poświęceniem sztandaru

Uczestnicy oraz poczty sztandarowe
w galowym pochodzie do Ośrodka Szkoleniowo-Turystycznego „Dworek - Gorce

Symbolicznego
wbicia „gwoździa” do
pamiątkowej tablicy,
dokonuje Maciej
Motor-Grelok – prezes
Zarządu Głównego
Związku Podhalan

Sztandar prezentuje
Mieczysław Majchrzak
– prezes kamienickiego
Oddziału Związku
Podhalan

Z życia Parafii

Odpust
Partyzancki
W dniu 22 sierpnia br. odbył się
doroczny Odpust Partyzancki
w Szczawie, który rozpoczął się apelem poległych i złożeniem kwiatów
pod pomnikiem żołnierzy 1 Pułku
Strzelców Podhalańskich AK.

W

uroczystości pod pomnikiem
uczestniczyli parlamentarzyści Anna Paluch i Wiesław
Janczyk, starosta powiatu limanowskiego Jan Puchała, przedstawiciele sejmiku
województwa małopolskiego, radni powiatu limanowskiego oraz przedstawiciele samorządu Gminy Kamienica na
czele z Wójtem Władysławem Sadowskim i Przewodniczącym Rady Gminy
Stefanem Kuchnią. Tą część uroczystości
uświetniły także licznie przybyłe poczty
sztandarowe poszczególnych kompanii
1 PSP AK, przebrani w mundury partyzanckie przedstawiciele Towarzystwa
Historycznego z Nowego Targu oraz
drużyna Strzelca z Limanowej. Podczas

tej uroczystości wręczono również srebrne medale 1 PSP AK osobom, które najbardziej przyczyniają się do zorganizowania tych uroczystości, a są to: Jan
Puchała – starosta powiatu limanowskiego, Władysław Sadowski – wójt Gminy
Kamienica, Paweł Talar – dyrektor Zespołu Szkół w Szczawie i Mieczysław
Marek – dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Kamienicy. Po uroczystości
pod pomnikiem jej uczestnicy, prowadzeni przez orkiestrę strażacką ze Szczawy
oraz kapelę z Koninek, udali się na uroczystą sumę odpustową. Przy pięknej słonecznej pogodzie, w plenerowej scenerii
Mszy św. odpustowej o godz. 11.00 przewodniczył ks. Prałat Kazimierz Pach,

który wygłosił również homilię na temat patriotyzmu. Wszyscy zgromadzeni
w skupieniu wysłuchali prostych i celnych stwierdzeń kaznodziei na jakże
dzisiaj pomijaną i zaniedbywaną sprawę, której na imię Ojczyzna. Homilia ta
w trakcie i po jej zakończeniu nagrodzona została brawami, a na twarzach nie
tylko starszych ale i młodych słuchaczy
można było zobaczyć zadumę i wzruszenie. Po zakończonej Mszy św. uczestnicy
odpustu licznie zwiedzali „Partyzanckie
Muzeum” oraz obóz partyzancki, a także
smakowali wojskową grochówkę, przygotowaną przez KGW w Kamienicy.
E. Citak
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Dla rolników

Agropromocja 2010 za nami!

Już po raz dwudziesty Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zorganizował Międzynarodową Wystawę
Rolniczą AGROPROMOCJA 2010.
Tegoroczna edycja odbyła się 4 i 5 września w Nawojowej koło Nowego Sącza.
Mimo niesprzyjającej pogody wystawa
zgromadziła 380 wystawców i 30 tys.
zwiedzających.
Współorganizatorami wystawy byli:
Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Wincentego Witosa w Nawojowej, Starostwo
Powiatowe w Nowym Sączu i Małopolska Izba Rolnicza. Honorowy patronat
nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara oraz Wojewoda Małopolski Stanisław
Kracik.
XX Wystawę „AGROPROMOCJA
2010” oficjalnie otworzył wicemarszałek
Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda oraz wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, którzy podkreślili ogromne
znaczenie imprezy dla naszego regionu. Następnie Dyrektor Małopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Marek Kwiatkowski przywitał
przybyłych gości, wśród których między
innymi byli: parlamentarzyści, przedstawiciele władz centralnych, samorządowcy, przedstawiciele agencji rządowych,
urzędów i organizacji obsługujących rolnictwo oraz rektorzy szkół wyższych.
Jednym z punktów ceremonii otwarcia agropromocji było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych wyróżnionym pracownikom MODR. W trakcie
oficjalnego otwarcia agropromocji dokonano również podsumowania i wręczenia nagród w konkursach wojewódzkich,

które odbyły się wcześniej. Były to:
„AGROLIGA 2010”, „Zielone Lato”,
„Estetycznie Zagospodarowana Zagroda
Promocją Gminy, Województwa i Regionu”, „Potraw Regionalnych” oraz konkurs
„Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne
w Województwie Małopolskim”. Wręczono również nagrody i dyplomy finalistom
Konkursu Wiedzy o PROW 2007–2013,
którego finał wojewódzki został przeprowadzony w trakcie trwania wystawy.
W drugim dniu agropromocji podsumowano i wręczono nagrody uczestnikom konkursów: X edycji konkursu
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz „Najlepsza Ekspozycja Agropromocji 2010” i „Najlepszy
Produkt Agropromocji 2010”. Wręczono również puchary, statuetki, dyplomy
oraz nagrody hodowcom bydła, owiec
i szynszyli.
W tym roku agropromocji towarzyszyło seminarium szkoleniowe z zakresu PROW 2007 – 2013, skierowane do
rolników i mieszkańców Województwa
Małopolskiego.
Zakres tematyczny wystawy był bardzo szeroki i obejmował tematykę, która zdaniem organizatorów jest bardzo
istotna z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich naszego regionu. Obejmuje w szczególności: zwierzęta, maszyny i urządzenia do produkcji rolnej,
pasze, dodatki paszowe i preparaty weterynaryjne, przetwórstwo rolno – spożywcze, środki ochrony roślin i nawozy,
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ogrodnictwo, szkółkarstwo i urządzanie
ogrodów, hodowla roślin i nasiennictwo,
ochrona środowiska, rolnictwo ekologiczne, żywność ekologiczna, agroturystyka,
doradztwo rolnicze, produkty regionalne
i tradycyjne, rzemiosło i rękodzieło ludowe, budownictwo wiejskie, usługi bankowe i ubezpieczeniowe oraz inne usługi
związane z rolnictwem.
Wystawa zlokalizowana była na terenach Małopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, Powiatowego Zespołu Doradztwa oraz Zespołu Szkół Rolniczych
w Nawojowej. Usytuowanie to ma swój
niepowtarzalny klimat z uwagi na położenie. Aby w całości zwiedzić wystaw,
należało poświęcić kilka godzin, przemieszczając się po pięciu odrębnych terenach wystawowych. Organizatorzy zadbali o to, aby zwiedzający agropromocję
mieli ułatwione poruszanie się po wystawie. Zwiedzający otrzymywali szczegółową informację z mapką wystawy oraz
katalog wystawców obecnych na wystawie. Materiały były dostępne dla zwiedzających bezpłatnie w punktach informacyjnych. Niewątpliwie, warunki jakie
panowały w drugim dniu agropromocji,
były ciężkie, bo ulewny deszcz w znacznej mierze utrudnił pracę wystawcom
i komfort zwiedzania wystawy.
Jak co roku, również rolnicy z gminy
Kamienica licznie uczestniczyli w wystawie „Agropromocja 2010”, a kapela „Cyrwone Korole” w składzie: Angelika Citak, Marlena Citak, Kinga Gorczowska,
Marta Madoń i Witold Gromala pięknie
promowała gminę Kamienica i była podziwiana przez najważniejsze osobistości
uczestniczące w wystawie.
Opracował: Witold Ćwikowski –
PZDR Limanowa

Kultura

Dni Gorczańskie

W dniach 24 – 25 lipca 2010 r. odbyły się główne
obchody XXXI Dni Gorczańskich w Kamienicy.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą

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, starosta
powiatu limanowskiego – Jan Puchała,
a także nasi goście z zaprzyjaźnionych
regionów Wutha – Farnroda z Niemiec,
Smiżan ze Słowacji, Erdohorovati z Węgier oraz gminy Komorniki z Wielkopolski. W podziękowaniu za obecność
i owocną współpracę wręczył przedstawicielom władz samorządowych i reprezentantom zaprzyjaźnionych gmin
pamiątkowe upominki i okazjonalne ciupagi. Wśród wyróżnionych znaleźli się

m.in.: Wiesław Janczyk – poseł RP, Jan
Puchała – starosta Powiatu Limanowskiego, Franciszek Dziedzina – wicestarosta, Jacenty Musiał – przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego,
Andrzej Matlęga – sekretarz powiatu, Torsten Gieß – burmistrz Wutha–
Farnroda, Miroslav Malina – wicestarosta gminy Smiżany, Piotr Wiśniewski
– wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki, Emil Turi – kierownik zespołu KUD „KAMEN” SIRAČ
z Chorwacji.
Po oficjalnej części w amfiteatrze
rozbrzmiewała muzyka, taniec i śpiew
w wykonaniu Dziecięcego Zespołu
Regionalnego „Zasadnioki”, zespołu
„PESNOHORKI” z Kraju Ałtajskiego – Rosja, pokaz tańca w wykonaniu
Davida Zambrano z Wenezueli i towarzyszących mu tancerzy z Mozambiku, a podczas dyskoteki prowadzonej
przez DJ’a SANCHEZ’a wystąpił zespół CAŁA GÓRA BARWINKÓW.
Dużą popularnością cieszyły się także prezentacje i degustacje tradycyjnych potraw regionalnych kuchni góralskiej, wielkopolskiej, niemieckiej
i węgierskiej.
W niedzielę przed publicznością wystąpili: Dziecięcy Zespół Regionalny
GRONICKI, Zespół Regionalny GORCE, Kabaret ŻÓŁTODZIÓB z Kamienicy, Zespół KUD „KAMEN” SIRAČ
z Chorwacji. Gwiazdą wieczoru był kabaretowy show w wykonaniu Andrzeja Grabowskiego oraz występ zespołu
TRUBADURZY. Cała impreza zakończyła się koncertem zespołu WHISKY.
S. Faltyn

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy składa podziękowanie wszystkim, którzy finansowo i rzeczowo
wsparli XXXI Dni Gorczańskie. Są to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wójt i Rada Gminy Kamienica
Województwo Małopolskie
Powiat Limanowski
Barbara Matlęga i Stanisław Pięta - PHU KAMINEX
SP. J. w Kamienicy
Lucyna i Janusz Szot – Bacówka „Biały Jeleń”
z Iwkowej
Wincenty Szerszeń – Firma „WIGMORS” z Wrocławia
Elżbieta i Jan Maciejkowicz oraz Iwona i Władysław
Gancarczyk - Stacja Auto Eko Gaz
w Mysłowicach
Andrzej Stawiarski – Firma Gastronomiczna „RAJ”
z Gołkowic
Ochotnicza Straż Pożarna z Kamienicy, Szczawy, Zalesia, Zasadnego i Zbludzy
Józef Zbozień – Karczma „Młyn” w Kamienicy
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Kamienicy

• Nadleśnictwo Limanowa
• Grzegorz Zając – Przedsiębiorstwo Budowlano –
Usługowe „ZIBUD” w Kamienicy
• Ignacy Zając – Firma Usługowa „Geodez”
w Kamienicy
• Andrzej Szkarłat - Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Limdróg” w Limanowej
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Kamienicy
• Wacław Majchrzak - Firma „INFOnet” - Sprzedaż
i Serwis Komputerowy w Kamienicy
• Jan Kulig – Usługi Wodno Kanalizacyjne i CO
w Kamienicy
• Anna i Wacław Mikołajczyk – Apteka Prywatna S. C.
w Kamienicy
• Marian Kuziel – Skład Materiałów Budowlanych MAR
KUZ w Kamienicy

• Koło Łowieckie „Gorce” z Kamienicy
• Bogdan Grabiec i Wspólnicy S. J. – Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych w Kamienicy
• Józef Faron – Zakład Elektroinstalacyjny
w Zasadnem
• Kazimierz Więcławek – Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy „Osada” w Kamienicy
• Firma „PARTNER”– Fabryka Okien i Drzwi
w Limanowej
• Robert Chlipała – Firma Retro Car – wynajem limuzyn w Kamienicy
• Jadwiga Majchrzak – Sklep z Materiałami Biurowymi
w Kamienicy
• Zbigniew Kwit – Przewóz Osób – Kamienica
• Ignacy Gromala z Kamienicy

dyr. GOK – Mieczysław Marek
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Kultura

W

ramach 47. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, który należy do najstarszych imprez folklorystycznych nie tylko w Polsce, ale i w Europie, odbył się
w Żywcu 41. Festiwal Folkloru Górali Polskich (31 lipca - 4 sierpnia). W tegorocznym Festiwalu udział wzięło 27
zespołów, w tym nasze GORCE z programem “Kiermas”. Wydarzenie to było
nie tylko konkursowym zmaganiem, ale
również okazją do „omówienia programu z członkami jury na specjalnie zorganizowanych w tym celu konsultacjach.
Dotyczyły one całokształtu problematyki
związanej z prezentacją programu folklorystycznego, tj. obejmowały zagadnienia
muzyki, tańca, stroju, obrzędowości i reżyserii scenicznej. Stanowiły formę dokształcania instruktorów. Indywidualne
rozmowy przeprowadzono z kierownikami wszystkich zespołów”.
Zespół Regionalny „GORCE” z Kamienicy wystąpił na scenie dwukrotnie: z koncertem w Wiśle i programem
konkursowym w Żywcu. Oprócz zespołu zgromadzonej w Wiśle publiczności
zaprezentowała się też kapela. Wszyscy
zebrali gromkie brawa.

GORCE na Festiwalu Folkloru
Górali Polskich

S. Faltyn

Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego

18

lipca 2010 r. w Szczawie odbył się
doroczny, już dziewiąty, Przegląd
Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kamienica, zorganizowany w ramach
XXXI Dni Gorczańskich.
Przegląd rozpoczął się programem artystycznym w wykonaniu grupy wokalnej „SZCZAWSKIE SŁOWIKI” i koncertem Orkiestry Dętej im. św. Floriana
ze Szczawy. Po części artystycznej odbyły się prezentacje konkursowe Kół Gospodyń Wiejskich w dwóch kategoriach
– potrawa kulinarna i śpiew regionalny.
Prezentacje i przygotowane potrawy
oceniane były przez Komisję Konkursową w składzie: Irena Hyrc – instruktor
Zespołu Regionalnego „Gorce”, Mieczysław Franczyk – gawędziarz i śpiewak ludowy, Paweł Miśkowicz – muzyk.
W kategorii śpiew: I miejsce zajęło
KGW ze Szczawy, II miejsce – KGW
Kamienica i KGW Zasadne, III miejsce
– KGW Zbludza i KGW Zalesie.
W kategorii potrawa regionalna: I miejsce zdobyło KGW z Kamienicy, II miejsce
– KGW Zalesie i KGW Zbludza, III miejsce – KGW Zasadne i KGW Szczawa.

W ogólnej klasyfikacji po podsumowaniu wyników w poszczególnych kategoriach I miejsce zajęło KGW z Kamienicy,
dwa równorzędne II miejsca przyznano
dla Koła ze Szczawy i Zasadnego, a III
miejsce ex aequo zajęły Koła z Zalesia
i Zbludzy.
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Dyplomy i nagrody wręczyli wójt –
dr Władysław Sadowski i Przewodniczący Rady Gminy Kamienica – Stefan
Kuchnia. Przegląd zakończył się zabawą
taneczną.
S. Faltyn

Kultura

Obecni w kulturze
Piotr Szlaga urodził się w roku 1986, jest mieszkańcem Kamienicy. Ukończył Technikum Budowlane
w Nowym Sączu, następnie podjął studia w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera
w Krakowie na kierunku – Stosunki Międzynarodowe, gdzie uzyskał stopień licencjata.

W

trakcie studiów starał się
być blisko sztuki tworzonej
na żywo w teatrze, filharmonii czy operze. Dzięki takim miejscom
poznał wielu ciekawych ludzi, z którymi – jak sam mówi - utrzymuje serdeczne kontakty po dziś dzień. Obecnie jest
w trakcie studiów magisterskich na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe, regionalne i globalne” na uczelni, na której
wcześniej ukończył licencjat.
Wychował się w Kamienicy, lecz w poszukiwaniu rozwoju, chęci poszerzenia
własnych zainteresowań oraz osiągnięcia
predyspozycji zawodowych wyjechał do
Krakowa, co okazało się owocne i przyniosło mu sporo sukcesów, nie tylko na
gruncie zawodowym, ale również społecznym. Wspomina, że każde duże miasto, w którym miał możliwość dłuższego pobytu, otwiera nowe horyzonty, daje
możliwości, wpływa na osobowość człowieka i może zmienić sposób jego myślenia - z czym nie można się nie zgodzić,
poznawszy choć troszeczkę większe miasto. Jak sam mówi - trzeba jednak uważać, aby nie zachłysnąć się tą wolnością,
możliwościami i nie popłynąć za bardzo
z nurtem wielkiego miasta, bo w końcowym rozrachunku może się to okazać nie
do końca opłacalne.
Podczas swojego pobytu w Krakowie
każdą wolną chwilę starał się jak najlepiej spożytkować, uczestnicząc w życiu
kulturalnym miasta, być jak najbliżej
sztuki w każdym jej wydaniu, w miejscach gdzie jest ona tworzona na żywo,
można jej dotknąć i posłuchać - jak mówi
- w formacie „3D”, bo nie ma porównania do dźwięków wydawanych przez najlepsze odtwarzacze muzyczne, z tym co
można dostrzec, będąc na koncercie w filharmonii czy operze – to prawdziwa finezja. Niepodważalnym faktem jest, że
bycie świadkiem tworzenia jakiegoś dzieła na żywo daje człowiekowi możliwość
pełniejszego zrozumienia, dostrzeżenia
tego, co najpiękniejsze, własnej jego interpretacji. Dzięki miejscom, w których
bywał, poznawał wielu ciekawych ludzi
związanych ze sztuką, którzy później

zaczęli go zapraszać tam,
gdzie muzyka jest na najwyższym poziomie. To
między innymi Jarek
Śmietana - jeden z czterech najlepszych polskich gitarzystów jazzowych, Mariusz Pędziałek
- najlepszy oboista filharmonii krakowskiej, Nigel Kennedy - obecnie pierwsze
skrzypce na świecie, czy wreszcie Zbigniew Wodecki – tego Pana nikomu nie
trzeba przedstawiać.
Zdradził nam, że skoro spotyka się z takimi osobami, rozmawia z nimi, a z wieloma ma bardzo dobry kontakt, to może
powinien zrobić coś dla dzieciaków
z gminy, w której sam się wychował. Wyraził pełen podziw i zachwyt w stosunku do ruszającego w Kamienicy „Kółka Muzycznego” dla dzieci i młodzieży,
które od najmłodszych lat pod okiem nauczycieli będą mogły odkrywać w sobie
zamiłowanie do gry na różnych instrumentach. Stwierdził, że rodzice powinni
zadbać o kulturalne kształcenie swoich
pociech, przybliżyć im sztukę, szczególnie tę powstającą na żywo, z kolei Gmina
powinna zainwestować większe środki,
aby dać im możliwość takiego kształcenia, by podobne ośrodki mogły powstać
w Zbludzy, Zasadnem, Zalesiu i Szczawie - oczywiście w przypadku uzbierania odpowiedniej liczby zainteresowanych. Sam zapewnił, że w przypadku, gdy
„Kółko Muzyczne” będzie dobrze działać, to za jakiś czas chętnie postara się
zaprosić jakiegoś artystę do naszej gminy, aby spotkał się ze wszystkimi dzielnie
trenującymi. Dodał, że celem jest zachęcenie dzieci oraz młodzieży do nauki gry
na instrumentach i nauki śpiewu, czyli
rozwoju muzycznego. Dając im okazję
spotkania z taką osobą, możliwość „dotknięcia” prawdziwego artysty, który bez
wątpienia jest dla nich autorytetem, pozostawia w ich umyśle niezapomniane
doświadczenie. Tym samym zaszczepia
chęć pozostania takimi jak oni, co może
zaowocować większą chęcią kształcenia
muzycznego – a o to przecież chodzi.

Należy dodać jeszcze, że pan Szlaga nie
jest osobą przechodzącą obojętnie obok
potrzebujących, o czym świadczyć mogą
jego kontakty z Domem Dziecka w Rytrze i podobnymi instytucjami w Krakowie, do których co jakiś czas stara się coś
wysłać. Zapytany kiedyś o to, dlaczego
akurat w tę stronę zwrócił swoje serce,
odpowiedział, że jest pełen podziwu dla
tych dzieci za to, jakie potrafią być silne
i oczywiście jest mu smutno, że spotkał
je taki los…, dlatego uważa, że pomoc
się im należy, ktoś musi o nich pamiętać.
Rysując portret pana Piotra
Szlagi dopełniamy go pytaniami:
Czym dla Pana jest Kamienica?

–– Dla mnie to taka druga mała ojczyzna!
Przepiękna gmina, w której się wychowałem i będąc tutaj za każdym razem czuje się niezwykle swobodnie. Dawniej,
mieszkając poza nią, odliczałem tygodnie
i dni do powrotu, uwielbiałem wracać…
na całe szczęście już teraz nie muszę tego
robić, bo przybyłem na dłużej.
Pana autorytet?

–– Bez dwóch zdań Jan Paweł II i prof.
Władysław Bartoszewski – tego chyba
nie trzeba wyjaśniać.
Co Pana motywuje?

–– Pamiętam, jak kiedyś usłyszałem pod
swoim adresem słowa: „Młody, spontaniczny człowiek, pełen pomysłów, które realizuje w bardzo szybkim tempie,
ze swoim sposobem patrzenia na świat,
indywidualista” - to było dla mnie takie
bardzo miłe, niezwykle budujące i motywujące do działania.
(red)
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Kultura

Wakacyjny czas Dziecięcego Zespołu Regionalnego

ZASADNIOKI
Tegoroczny czas wakacji dla Zespołu
Regionalnego Zasadnioki był okresem
niezwykłym. Uczestniczył on bowiem
w wielkim wydarzeniu, jakim jest organizowany corocznie w Nowym Sączu
Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych
Zespołów Regionalnych Święto Dzieci
Gór. W tym roku do udziału w festiwalu zaproszono zespoły regionalne z Turcji, Armenii, Bułgarii, Indii, Rumunii,
Kraju Ałtajskiego oraz Polski. Przygotowania do festiwalu trwały prawie rok.
A jak było? Opowie Natalka Brzęk, jedna
z uczestniczek festiwalu:
W dniach od 18 do 25 lipca bieżącego
roku nasz Zespół Regionalny Zasadnioki uczestniczył w XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór.
Idea tego festiwalu ma niezwykły charakter. Sześć zespołów zagranicznych tworzy wraz z sześcioma zespołami polskimi
tzw. pary kamrackie, które wspólnie biorą
udział w koncertach i imprezach towarzyszących. Każda para ma swój „dzień
narodowy”, podczas którego prezentuje
kulturę, obyczaje, tradycje i kuchnie regionalną. Uczestniczy uczą się w ten sposób wzajemnej tolerancji dla odmienności kulturowej i religijnej.
Naszymi przyjaciółmi byli członkowie zespołu PESNOHORKI z Kraju

Ałtajskiego. Podczas tygodnia festiwalowego wspólnie mieszkaliśmy, spędzaliśmy wolny czas oraz zwiedzaliśmy różne ciekawe miejsca w naszym regionie.
Byliśmy m.in. w Krynicy, Szczawnicy,
spływaliśmy łodziami Doliną Popradu
i oczywiście pokazaliśmy im naszą piękną wioskę Zasadne.
Mimo iż atrakcji było wiele, to zarówno
my jak i nasi kamraci, nie zapominaliśmy
o randze tego festiwalu i podczas każdego występu dawaliśmy z siebie wszystko.
W czasie tego święta przeżyliśmy wiele pięknych chwil i poznaliśmy niesamowitych ludzi, których na długo będziemy
pamiętać. Dlatego dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy wziąć
udział w tym festiwalu.
Opiekun zespołu, B. Gierczyk i członkowie zespołu serdecznie dziękują:
• panu A. Malczakowi i pani M. Kalarus
z MCK Sokół za zaproszenie na festiwal
• dr Wł. Sadowskiemu, Wójtowi Gminy
Kamienica za wsparcie finansowe
• panu M. Markowi, Dyrektorowi GOK
w Kamienicy z wszelką okazaną pomoc
• panu I. Gromali za ofiarowane rzeźby
1 sierpnia na zaproszenie organizatorów zespół uczestniczył w I Międzynarodowym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Regionalnych – Festiwal Kultury
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Karpackiej Słopnice 2010. Na scenie
obok Urzędu Gminy w Słopnicach Dolnych oprócz naszego zespołu wystąpił zespół „Gorgany” ze Lwowa i „Mali
Słopniczanie” ze Słopnic.
B. G.

Kultura

Otwarcie wystawy
24 lipca 2010 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy oficjalnie otwarto
wystawę poświęconą pamięci nieżyjącego już ks. Józefa Kurzei, pochodzącego
z Zasadnego – budowniczego kościoła w Mistrzejowicach.
W uroczystości otwarcia udział wzięły
m.in.: władze samorządowe z wójtem dr
Władysławem Sadowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Kuchnią, Barbara Frydel – członkini komisji
historycznej procesu beatyfikacyjnego
ks. Józefa Kurzei, s. Longina – sercanka,
rodzona siostra księdza Józefa, ks. proboszcz Jan Betlej i ks. prałat Kazimierz
Pach z kamienickiej parafii, ks. Leon
Królczyk – proboszcz parafii w Szczawie, Małgorzata Sidor – Prezes Stowarzyszenia Artystów fabs z Warszawy – jednocześnie pomysłodawczyni tej wystawy,
delegacja gminy Wutha-Farnroda z burmistrzem Torstenem Gieß, delegacja parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie – Mistrzejowicach z ks. Filipem
Badurskim oraz mieszkańcy Gminy
Kamienica.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Małgorzata Sidor, ks. prałat Kazimierz Pach, Barbara Frydel oraz wójt
dr Władysław Sadowski, który dokonał
jej otwarcia.
S. Faltyn
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Różne

Gminne Dożynki w Zalesiu
Już po raz czwarty w Zalesiu
odbyła się uroczystość dożynkowa Gminy Kamienica. Rozpoczął ją barwny korowód prowadzony przez sołtysa Zalesia
pana Wiesława Szczepaniaka
od remizy OSP do kościoła.

Przy kościele mieszkańcy osiedli - Świerce, Pod Modyń, Czechy, Klimki i Sopaty
odśpiewali specjalnie ułożoną na tę uroczystość pieśń. Starostowie dożynek pani
Irena Czech i pan Andrzej Kabaj przekazali proboszczowi parafii Zalesie ks. Ryszardowi Kochanowiczowi bochen chleba z tegorocznych zbiorów. Dziękczynnej

Mszy św. przewodniczył kamienicki proboszcz ks. Jan Betlej, a kazanie wygłosił
miejscowy proboszcz. W homilii stwierdził, że nasza gmina w tym roku ma za
co Bogu dziękować, gdyż ominęły ją klęski żywiołowe, które zniszczyły uprawy
rolne w innych rejonach naszego kraju.
Możemy dzisiaj za to Bogu dziękować,
gdy część naszych rodaków zamiast nabożeństw dziękczynnych odprawia teraz nabożeństwa błagalne. Po błogosławieństwie pięciu wieńców żniwnych,
wszyscy zgromadzeni udali się na plac
przed remizą, gdzie starostowie dożynek przekazali dorodny bochen chleba
gospodarzowi naszej gminy wójtowi dr
Władysławowi Sadowskiemu. Następnie
sołectwa z Zalesia, Kamienicy Dolnej,
Zasadnego, Kamienicy Górnej i Zbludzy w krótkim programie artystycznym
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dokonały prezentacji wieńców dożynkowych. W części artystycznej wystąpili: kapela „Cyrwone Korole”, zespół
„Podzamcze” z Gminy Mełgiew (województwo lubelskie), który zaprezentował obyczaj dożynkowy z ich okolic. Następnie wystąpiła z koncertem orkiestra
im. św. Floriana ze Szczawy oraz schola działająca przy miejscowym kościele.
Podczas tej części uroczystości dużym
zainteresowaniem cieszyły się stoiska
z kuchnią regionalną, które przygotowały panie z KGW Zalesia, Zbludzy, Kamienicy i Zasadnego. Trzeba podkreślić,
że Gminne Dożynki w Zalesiu z roku na
rok cieszą się coraz większą popularnością, tak wśród mieszkańców Zalesia jak
i przyjezdnych gości.
M. Marek

Różne

Wycieczka

15 października br. Gminny
Ośrodek Kultury w Kamienicy zorganizował wycieczkę
do Zakopanego dla pań Kół
Gospodyń Wiejskich z Gminy
Kamienica.
Podczas wycieczki panowała miła atmosfera, którą stworzyły właśnie gospodynie, śpiewając piosenki, pieśni, opowiadając dowcipy, częstując serem klaganym
i swojską drożdżówką. Oczywiście nie
zabrakło też modlitwy różańcowej w drodze do Zakopanego i Koronki do Miłosierdzia Bożego w drodze powrotnej.
Pierwszym punktem wycieczki był kościół na Krzeptówkach, potem chwila
wolnego czasu, kiedy to każda gospodyni mogła kupić sobie niezwykłe regionalne pamiątki oraz oscypki. Wracając,
panie zwiedziły Sanktuarium Maryjne
w Ludźmierzu, gdzie po krótkiej modlitwie dyrektor GOK Mieczysław Marek
opowiadał: Dnia 15 sierpnia 1963 r. odbyła się
koronacja figury Matki Bożej Ludźmierskiej.
Na zakończenie uroczystości czterech biskupów
ujęło feretron z cudowną figurą, żeby pobłogosławić zebrany lud. Gdy wykonano figurą znak
błogosławieństwa, wtedy z ręki Matki Bożej

wypadło berło, które w locie zdołał pochwycić
bp Karol Wojtyła. Wtedy Kardynał Stefan Wyszyński powiedział do Niego: „Karolu, Maryja
dzieli się z Tobą władzą”.
Wokół świątyni można było zobaczyć
ciekawe drewniane stacje Drogi Krzyżowej, natomiast za kościołem przepiękny ogród różańcowy, w którym można
na chwilę oderwać się od rzeczywistości.

24 września br. w kościele parafialnym w Kamienicy po wieczornej Mszy św.

odbyła się prelekcja, dotycząca osoby ks. prof. Józefa Tischnera. Wykład poświęcony autorowi „Filozofii po góralsku” barwnie przedstawiła pani Katarzyna Dawiec
– Kulig. Spotkanie zorganizował Związek Podhalan – Oddział im. ks. J. Tischnera
w Kamienicy.

W ogrodzie znajduje się też pomnik „Modlitwa Jana Pawła II”, Brama Wiary oraz
Grób Chrystusa.
Na zakończenie wycieczki wszystkie
gospodynie smakowały pysznego pstrąga w Krościenku, poczym zadowolone
wróciły do domu.
E. Citak

KRONIKA POLICYJNA
W okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. na terenie Gminy Kamienica
odnotowano:
• 17 zdarzeń przestępczych, w tym
4 sprawców zatrzymano na gorącym
uczynku przestępstwa kradzieży,
• 1 zdarzenie niestosowania się do wyroku sądowego,
• zatrzymano 3 osoby poszukiwane,
• zatrzymano 2 osoby w Izbie
Wytrzeźwień,
• nałożono 29 mandatów karnych,
• 4 osoby doprowadzono do
Prokuratury,
• sporządzono do sądu 5 wniosków
w sprawie o wykroczenia,
• zatrzymano 2 nietrzeźwych
kierujących.
• Ponadto odnotowano również kilka
przypadków przemocy w rodzinie.
• W/w okresie były prowadzone inne
działania m.in.: „Bezpieczne wakacje”
i „Bezpieczna droga do szkoły”.
mł. asp. Krzysztof Pach
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różne
OGŁOSZENIE

Projekt „Poznaj tradycję”
Gmina Kamienica zaprasza do udziału w projekcie „Poznaj tradycję” współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich”.
Projekt skierowany jest do: wszystkich chętnych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej w Zbludzy z klas III do VI.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej regionu poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych z edukacji regionalnej. W ramach tych zajęć, przewiduje się przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych
o następującej tematyce:
• Zajęcia z wiedzy o regionie – łącznie 25godz., zajęcia warsztatowe prowadzone przez trenerów. W ramach tych zajęć
przewidziane są 3 wycieczki do Skansenu w Nowym Sączu, Dworu w Łopusznej oraz Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem prowadzone przez przewodnika z przekazaniem wiedzy na temat zwiedzanych obiektów i historii regionu.
• Zajęcia ze znajomości gwary góralskiej – łącznie 10 godz. W ramach zajęć przewidziane jest spotkanie z gawędziarzem regionalnym.
• Zajęcia z tańca i pieśni ludowych – łącznie 10 godz. W ramach zajęć przewiduje się naukę tańca i śpiewu z instruktorem i kapelą góralską. Odbędzie się również spotkanie (wykład) na temat mody góralskiej i sposobu ubierania się
w stroje regionalne.
• Zajęcia z legend i historii – 20 godz. Planowane jest spotkanie ze starszymi mieszkańcami regionu, znającymi ciekawe legendy i opowieści o regionie, spotkanie z historykiem. W ramach zajęć planuje się wycieczkę do zamków
w Niedzicy i Czorsztyna oraz wycieczkę w Gorce do Gorczańskiego Parku Narodowego, gdzie przewodnik przekaże legendy zbójnickie i związane z tradycją pasterską.
• Zajęcia z tradycji i obyczajów ludowych – 25 godz. Planowane są warsztaty z rzeźbiarzem ludowym w jego pracowni,
warsztaty z gospodyniami wiejskimi, które przekażą umiejętności związane z przygotowaniem tradycyjnych potraw
regionalnych, zajęcia z twórcą ludowym z rękodzieła ludowego. W ramach zajęć przewiduje się wyjazd do Muzeum
Etnograficznego w Krakowie połączonego z lekcją muzealną i Skansenu w Zubrzycy Górnej.
Chęć uczestnictwa w Projekcie należy zgłaszać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zbludzy.
Rekrutacja uczestników Projektu rozpoczęła się 23 września 2010 r. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w sekretariacie Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy oraz na stronie www.kamienica.net.pl



Koordynator Projektu
mgr Jan Gromala

Projekt „Poznaj tradycję” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eiropejskiego Funduszu Społecznego
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Sport

Puchar
na każdych
zawodach!
Od kiedy w Kamienicy powstał tor
motocrossowy i członkowie naszego

Klubu mają gdzie trenować, w znacznym stopniu poprawili swoje umiejętności. Klubowicze godnie reprezentują
gminę podczas „Pucharu 6 torów”. Zawody te odbywają się na sześciu różnych
torach położonych nawet ponad 200 km
od naszej gminy. Upór oraz wytrwałość
trenujących przynoszą jednak efekty. Jak
do tej pory zawsze jesteśmy na podium i
w klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce należy do nas.
Dnia 31 października 2010 r. zapraszamy wszystkich miłośników sportów
ekstremalnych na JAZDĘ O PUCHAR
TORU 2010!
Dla przybyłych gości przygotowaliśmy
upominki ufundowane przez MKS Gorce, firmę MEFO oraz agencję reklamową FLEX. Więcej informacji na www.
mks-gorce.pl

Zapraszamy!

Uczą się pływać
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1

w Kamienicy po raz kolejny rozpoczęły naukę pływania na basenie krytym
w Nowym Sączu. Program nauki pływania realizowany jest przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Halny”
przy SP 1 w Kamienicy. Corocznie przygotowywane przez działaczy Klubu – mgr
Janusza Piotrowskiego i mgr Feliksa Piwowara wnioski uzyskują bardzo wysoką ocenę merytoryczną w konkursie ofert
ogłaszanych przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. W każdą sobotę grupa około 50 dzieci wraz z opiekunami wyjeżdża

Podsumowanie rozgrywek
8 września 2010 r. w Nowym Sączu

odbyło się podsumowanie rozgrywek
tenisa stołowego w sezonie 2009/2010,
połączone z wręczeniem dyplomów
i pucharów. Nam przypadł puchar i dyplom za zajęcie I miejsca w IV lidze

mężczyzn – uzyskaliśmy awans do III
ligi wschodniej Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.
Awans wywalczyła drużyna grająca w składzie: Konrad Talar, Barosz Janik, Radosław Kulewicz, Andrzej Nieć,

specjalnie wynajętym autokarem nas basen. Pod opieką instruktorów oswajają
się z wodą, doskonalą swoje umiejętności pływackie i hartują swoje młode organizmy. Uczestnicy tego programu nie
ponoszą żadnych kosztów finansowych.
W ciągu 5 lat realizacji tego projektu około
300 uczniów opanowało umiejętność pływania. Zadanie to realizowane jest przy
współudziale finansowym Urzędu Gminy
Kamienica oraz nakładem środków własnych MUKS Halny Kamienica.
mgr L. Piotrowska
których czasami wspomagali zawodnicy
drugiej drużyny. Najlepszym zawodnikiem IV ligi został – Konrad Talar.
Przypadł nam również dyplom za zajęcie II miejsca w V lidze mężczyzn – rejon
Nowy Sącz (awans do IV ligi mężczyzn
– rejon Nowy Sącz).
Drużyna występowała w składzie:
Paweł Talar, Janusz Kasperkiewicz,
Mariusz Kurnyta, Marcin Gierczyk
i Krzysztof Tomera.
W sezonie 2010/2011 nasz klub KS
„TALAR TEAM” Szczawa będą reprezentowały drużyny mężczyzn grające
w III, IV i V lidze.
W rozgrywkach II ligi kobiet KS
„Szczawa” Szczawa – rejon małopolsko–
podkarpacki – zajęliśmy 8 miejsce, a KS
„Szczawa II” Szczawa w rozgrywkach III
ligi kobiet – rejon Krakowski – IV miejsce. W sezonie 2010/2011 będzie występowała tylko jedna drużyna w III lidze
kobiet.
W klasyfikacji klubów w województwie małopolskim nasz klub zajął wysokie 7 miejsce, co jest naszym największym osiągnięciem.
P. Talar
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Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej
IX Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Gorce 2010” dla dzieci z rocznika 1997 oraz 1999 pierwotnie planowany był jak zawsze w terminie majowym, ale ze względu na fatalne warunki atmosferyczne został przełożony na wrzesień. Tym razem pogoda dopisała.
Do Kamienicy, jak co roku, zjechały się
tak znane zespoły piłkarskie jak: GKS
Katowice, Cracovia Kraków, Sandecja
Nowy Sącz, Dunajec Nowy Sącz (obecnie
Mistrz Polski w roczniku 1999), Hutnik
Kraków, Unia Tarnów, PUKS Karol Wadowice i wiele innych. Wśród nich pierwszy raz wystąpiło kilka drużyn z Gminy
Kamienica: MUKS Halny Kamienica,
LKS Gorce Kamienica, UKS Modyń
Zbludza, LKS Zalesianka Zalesie. Drużyny te zaprezentowały się dobrze. Mogły sprawdzić swoje siły i umiejętności,
walcząc dzielnie z „zawodowcami”. Poziom piłkarski szczególnie w rundzie finałowej był bardzo wysoki i wyrównany.
Drużyny walczyły do ostatniej minuty –
w paru przypadkach o wyniku musiały
decydować rzuty karne.
Odwiedzili nas – już tradycyjnie:
przedstawiciel PZPN ds. UKS–ów Maciej Papierski, członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego Jan Kondracki, Przewodniczący Komisji Szkolenia przy
MZPN Kraków Zbigniew Stępniowski

i inni znamienici goście. Otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Kamienica – dr Władysław Sadowski po
brawurowym występie zespołu tanecznego „Lambada”, działającego przy SP1
w Kamienicy.
W rozgrywkach rocznika 1997 zwycięska okazała się Cracovia Kraków.
O zwycięstwie zadecydowały rzuty karne (4:3) – wynik meczu 1:1. Drugie miejsce zajął Dunajec Nowy Sącz I. Trzecią
pozycję wywalczyli piłkarze z drużyny
Unii Tarnów, którzy w meczu z Sandecją
Nowy Sącz wygrali w rzutach karnych
5:4 (wynik meczu 0:0). Drużyny startujące z naszej gminy zajęły odpowiednio:
X m – Zalesianka Zalesie, XI m – Gorce
Kamienica oraz XII m – Modyń Zbludza.
Wśród sportowców urodzonych
w 1999 roku najlepsi okazali się piłkarze
z drużyny Dunajca Nowy Sącz I, którzy w finale pokonali Hutnika Kraków
2:0. Trzecie miejsce wywalczyli piłkarze
GKS Katowice wygrywając w dogrywce z Grodem Podegrodzie 2:1. Ósme
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miejsce przypadło piłkarzom MUKS
Halny Kamienica.
Wszystkim drużynom wręczono dyplomy, puchary, nagrody oraz gadżety ufundowane przez PZPN i UG Kamienica.
Podziw gości budziły nowe obiekty
sportowe w Kamienicy – boisko „Orlik”
oraz wyremontowany stadion LKS Gorce. Byli oni także pod wrażeniem organizacji turnieju oraz gościnności, z jaką
zostali przyjęci.
Uczestniczące w turnieju drużyny
i ich trenerzy z wielkim zadowoleniem
opuszczali gościnną Kamienicę, tym bardziej, że obdarowani zostali w ciągu tych
dwóch dni zmagań piłkarskich nie tylko
serdecznością, ale także słodkimi upominkami, cennymi nagrodami, pucharami i medalami. Było to możliwe dzięki
wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Gminy w Kamienicy, sponsorom: PZPN, MZPN Kraków, OZPN
Nowy Sącz, Podokręg Piłki Nożnej Limanowa, Marszałka Województwa Małopolskiego – Leszka Zegzdy i innym.

Sport

„Gorce 2010”

W maju 2011 roku odbędzie się jubileuszowa X edycja turnieju, która już będzie w międzynarodowej obsadzie – mają
przyjechać drużyny ze Słowacji, Niemiec, Ukrainy, itp.
MUKS „Halny” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy dziękuje
WSZYSTKIM, którzy przyczynili się
do organizacji turnieju i już dziś zaprasza za rok!
mgr Janusz Piotrowski

Powalczą o zwycięstwa

Drużyny LKS „Gorce” Kamienica po bardzo udanym sezonie
2009/2010 awansowały do Okręgowej ligi seniorów oraz II ligi
juniorów i trampkarzy.
Był to jeden z niewielu tak udanych sezonów. Ale jak to mówią, „że po słońcu
przychodzi deszcz”, tak też jest trochę
z trwającym obecnie sezonem piłkarskim. Seniorzy mieli bardzo trudną sytuację w VI lidze jako beniaminek, bo
jako jedyna bodajże drużyna nie ma poważnego sponsora, większość zawodników zmuszona jest pracować poza miejscem zamieszkania – co ma wpływ na
możliwość treningu w trakcie tygodnia.
I tak po pierwszych przegranych spotkaniach przyszło na zdobycie pierwszych
punktów z remisu z drużynami Szaflar
i Kobylanki. Potem było kilka meczy „do
wygrania”, ale zabrakło trochę szczęścia,
sprawiedliwych – dobrych sędziów i sił
na ostatnie minuty gry. Jednak większość
z naszych chłopców daje z siebie wszystko w potyczkach z drużynami klubowymi
z większym doświadczeniem niż nasza.
Dużym problemem jest też w naszej drużynie brak doświadczonego bramkarza,
który w kilku meczach mógł przesądzić
nawet o naszych zwycięstwach. Jednak
ostatnie niedzielne spotkanie z „Zawadą”

Nowy Sącz pokazało, że nasze „GORCE”
są dobrą drużyną z charakterem i potrafią walczyć do końca. Dzięki właśnie takiej postawie, woli walki, dobrej formie
większości zawodników byliśmy w stanie zdobyć 3 pkt, wygrywając z Zawadą
(3:2). Mam nadzieję, że będzie to przełomowy moment w mobilizacji całego
zespołu, że powalczymy jeszcze o kilka
punktów w rundzie jesiennej. Wiadomo,
„także w piłce wynik zależy w dużym
stopniu od determinacji, odpowiedniej
motywacji i woli walki do końca”. Cieszę
się, że nasi kibicie są z drużyną na dobre
i złe – to dużo pomaga naszym chłopakom. Na wielkie brawa zasługują także
nasi młodsi adepci piłkarstwa, którzy po
awansie do II Ligi radzą sobie całkiem
dobrze, zajmując pozycję w środku tabeli,
z szansami nawet na miejsce w pierwszej
trójce na koniec rundy jesiennej.
Trzymajmy nadal kciuki za „GORCE”
Kamienica!
Prezes LKS Gorce - Feliks Piwowar
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Relaks  Krzyżówka nr 86
POZIOMO:
1) smerf - złota rączka, 7) odgłos pracującego silnika, 8) płyną rynsztokiem,
9) zrzęda, 10) rodzaj literacki, 11) śnieżny pojazd, 15) górna powierzchnia jaskini, 17) golas, 18) u stóp góry, 21) stolica
Cypru, 22) nosze do transportu chorych,
23) miasto nad Wełtawą, 25) zbiór przepisów prawnych, 28) michałek wśród
kwiatów, 29) robota „na okrągło”, 31) kosmetyka fotografii, aktora, 32) opel,
33) mnóstwo.
PIONOWO:
2) średniowieczna warstwa wojowników, 3) Bohdan - prozaik („Pokolenie”),
4) gdy budzi się dzień, 5) kwiatki z rabatki, 6) świńskie albo rzeczne, 12) lampa obrazowa w telewizorze, 13) magnat,
krezus, 14) dzikie, drapieżne zwierze, 16)
leń, obibok, 18) cegła z kanałami, 19) dotarcie np. autobusu do szkoły, 21) Wojciech z telewizyjnego „Wieczoru z wampirem”, 24) potrawa z zapiekanego ryżu,
26) od porucznika wzwyż, 27) czaple pióra zdobiące fryzurę, 30) piła w tartaku.
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1–26,
utworzą rozwiązanie, które prosimy nadesłać do 30 listopada 2010 r. na adres
GOK w Kamienicy. Wśród tych, którzy
nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.

Krzyżówka nr 86
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Za rozwiązanie krzyżówki nr 85, której
hasło brzmi: „Wiedza jest obrazem prawdy”, nagrody ufundowane przez wójta
gminy – dr Władysława Sadowskiego
wylosowali: Władysława Mazur - Zbludza 57, Agata Kuziel - Szczawa 174.

3

26

27
15

8

22

ro

23
28

li
12

29

W

30
18

13

10

ro

31
6
32

b
33
11

u

3

S
HASŁO
1

2

Z
3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26

HASŁO:

Gorczańskie
wieści

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. 18 441 19 14

1

2

34 Gorczańskie Wieści lipiec sierpień wrzesień 2010

3

4

5

6

7

8

9

Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury
34–608 Kamienica
tel. 10
018 3311
23 082
12 13
e–mail: gokkamienica@wp.pl

14 1

Zatrzymane w obiektywie

1

2

3

Gminne
Dożynki
w Zalesiu
4

1 – Ks. proboszcz Ryszard Kochanowicz
przyjmuje tradycyjny bochen chleba od starostów dożynek – Ireny Czech i Andrzeja
Kabaja
2 – Uroczysta Msza św. dożynkowa
3 – Korowód z wieńcami dożynkowymi
4 – Prezentacja wieńca dożynkowego
przez mieszkańców Zalesia
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Zatrzymane w obiektywie

Oficjalne otwarcie turnieju

Halny Kamienica w meczu z Zakopanem

Kamil Bugajski – rozpacz po niewykorzystanym rzucie karnym

Ogólnopolski
Turniej Piłki Nożnej

„Gorce 2010”

Halny Kamienica

Halny Kamienica

Zalesianka Zalesie

Gorce Kamienica

Wręczenie nagród oraz pożegnanie uczestników turnieju przez wójta dr Władysława Sadowskiego

Modyń Zbludza

Najmłodszy zawodnik
turnieju – Bartek Żak

