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Uroczystość Bożego Ciała

Nowy sztandar

Gminne zawody sportowo – pożarnicze

Tradycyjnie już po Mszy św. wierni kamienickiej parafii dali 
świadectwo wyznawców Chrystusa w barwnej, rozmodlonej 
procesji do czterech ołtarzy.

Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru  
Szkole Podstawowej w Zasadnem

Ćwiczenie bojowe Atrakcją zawodów był m. in. pokaz 
zabytkowej, czterokołowej sikawki konnej.
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PROGRAM OBCHODÓW
JUBILEUSZOWYCH XXX DNI GORCZAŃSKICH
SOBOTA  25  LIPCA  2009

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W KAMIENICY 
godz.	1630		 –		 Msza	św.

AMFITEATR „SATURN” W KAMIENICY
godz.	1730		 –		 Oficjalne	otwarcie	Jubileuszowych	XXX	Dni	Gorczańskich
godz.	1800	 –		 Program	regionalny
	 	 Zespół „Zasadnioki”
	 	 Grupa	taneczna	ze	Słowacji
godz.	2000	 –	 Dyskoteka	prowadzona	przed	DJ’a		z	udziałem	zespołu	BACIARY
W	godz.	1800	–	1930	 Degustacja	potraw	kuchni	regionalnej	–	góralskiej	i	wielkopolskiej
	
NIEDZIELA  26  LIPCA  2009

AMFITEATR „SATURN” W KAMIENICY
godz.	1400		 –		 Program	estradowy	dla		dzieci	–	BAJKI	ROZMAITE
godz.	1530	 –		 Zespół	wokalny	„Šafolka”	ze	Smiżan	(Słowacja)
godz.	1600		 –		 Zespół	Plewiszczoki	–	kapela	podwórkowa	z	Komornik
godz.	1630		 –		 Występ	Zespołu	Regionalnego	GORCE	z	Kamienicy
godz.	1730		 –	 Występ KABARETU OT.TO
godz.	1900		 –	 Występ	Orkiestry	Dętej	ze	Szczawy	
godz.	1930		 –		 Gwiazda wieczoru – zespół VOX
godz.	2100		 –		 Koncert	zespołu	WHISKY
godz.	2200		 –	 Wieczór	muzyczno	–	taneczny	prowadzony	przez	DJ’a	(w trakcie programu
  pokaz sztucznych ogni)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

NIEDZIELA 19 LIPCA 2009 r. 
PLAC PRZY OsP W sZCZAWIE
godz.	1500	 –	 VIII	Gminny	Przegląd		Dorobku	Kulinarnego	i	Kulturalnego	Kół	Gospodyń
	 	 Wiejskich
godz.	1730	 –	 Występ	kabaretu	TRUTEŃ
godz.	1900	 –	 Występ	Zespołu	Pieśni	i	Tańca	"Roztocze"	–	z	Tomaszowa	Lubelskiego

SOBOTA 25 LIPCA 2009 r.
sTADIOn sPORTOWY W KAMIEnICY
godz.	900	 –	 Turniej	Piłki	Nożnej	Oldboyów

NIEDZIELA 26 LIPCA 2009 r.
godz.	1000	 –	 Turniej	Piłki	Nożnej	Drużyn	Niezrzeszonych
godz.	1400		 –		 Mecz	towarzyski	seniorów

GMInnY OŚRODEK KULTURY W KAMIEnICY
24	lipca	–	8	sierpnia	2009	r.		–	 Wystawa	prac	twórców	ludowych
26	lipca	–	9	sierpnia	2009	r.	 –	 Wystawa	dorobku	artystycznego	Piotra	Kwita	pt.	 „Ptasznik		
	 	 z	Zalesia”	oraz	innych	twórców	ludowych
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Żydzi w gminie kamienica – 
od asymilacji do zagłady

Anna Sadowska

Lokalna historia nie będzie pełna, jeśli 
wymażemy z pamięci zagładę Żydów 
w czasie II wojny światowej. Odtwarza-
nie losów rodzin jest bardzo trudne. Bra-
kuje przede wszystkim źródeł pisanych, 
a przy próbie rekonstrukcji tamtych cza-
sów opierałam się głównie na ustnych re-
lacjach mieszkańców oraz pracy magi-
sterskiej pani Anny Jurkowskiej.

ASYMILACJA
Dolina Kamienicy od wieków była za-
siedlana przez przybyszów z zewnątrz. 
Głównie napływała tutaj ludność po-
chodzenia polskiego, ale nie tylko. Na 
przełomie XV i XVI w. osiedlili się tutaj 
Wołosi, a w XVIII/XIX w. przybyli Ży-
dzi. W końcu XIX w. na terenie parafii 
Kamienica (do której należały wsie Ka-
mienica, Szczawa, Zalesie, Zbludza i Za-
sadne) przeprowadzono spis wiernych. 
Z tego dokumentu wynika, że było 4081 
katolików i 42 żydów. Choć była to nie-
wielka społeczność, to trwale zaznaczy-
ła swoją obecność na tym terenie. Przed 
I wojną światową Żydów traktowano jako 
„obcych” i często odnoszono się do nich z 
wrogością i nienawiścią. Takie zachowa-
nie wynikało ze złożonych przesłanek i 
było cechą nie tylko mieszkańców naszej 
gminy, lecz większości Polaków. W Ży-
dach widziano wykonawców wyroku na 
Panu Jezusie i wierzono, że za karę mu-
sieli się tułać po świecie. Mieli inne prak-
tyki religijne i inne świątynie. Język, któ-
rym się posługiwali, raził krzykliwością. 
Różnili się także ubiorem. Zazwyczaj no-
sili chałaty, a na głowie jarmułki, spod 
których widać było kręcone pejsy. Wy-
konywali inne zawody niż przeważająca 
część społeczeństwa. Trudnili się han-
dlem i lichwą. Zajęcia te przynosiły im 
znaczne dochody. W 1908 r. w Kamieni-
cy istniały trzy wyszynki wina. Polaków 
drażnił nawet zapach – zwany „żydow-
skim”. Żydzi pachnieli czosnkiem i ce-
bulą. Wynikało to ze specyfiki ich kuch-

ni, w której te właśnie warzywa cieszyły 
się wielkim uznaniem. Niechęć do nich 
wzmocniła się w latach I wojny świato-
wej (1914 – 1918 r.). W sklepach zapa-
nowała wówczas drożyzna. Brakowało 
niezbędnych towarów. Żydzi natomiast 
doskonale prosperowali dzięki wysokim 
pozycjom w handlu i lichwie. W okre-
sie międzywojennym mieszkańcy pró-
bowali zorganizować własną działalność 
gospodarczą. Przy poparciu władz gmi-
ny powstała Kasa Pożyczkowa. Niemniej 
jednak, to w rękach Żydów pozostawały 
znaczące środki finansowe. Przed 1939 
rokiem Żydzi posiadali w gminie tartaki, 
sklepy i karczmy. 

HOLOCAUST (ZAGŁADA)
Holocaust oznacza zagładę Żydów w cza-
sie II wojny światowej. Przez samych Ży-
dów często używany jest termin Szoa 
oznaczający „totalną zagładę, katastro-
fę”. Statystyki są przerażające – tylko 10 
% polskich Żydów przeżyło okupację. 
W gminie Kamienica ocalały dwie oso-
by – małżeństwo Furmanów z Kamie-
nicy Dolnej. Przeżyli dzięki ofiarności 
i odwadze kilku osób. Zagłada została za-
planowana i postanowiona w hitlerow-
skim Berlinie. Dokonały jej instytucje 
i  funkcjonariusze III Rzeszy. Społecz-
ność polska, poddana brutalnemu syste-
mowi okupanta, nie miała udziału w sa-
mych decyzjach, ani też wpływu na ich 
realizację. Większość zagrożona terrorem 
hitlerowców pozostała biernym świad-
kiem, często współczującym, lecz bezrad-
nym. Niektórzy, niestety, niezbyt liczni, 
uczestniczyli w akcjach pomocy prześla-
dowanym. Ratowali honor Polaków. Byli 
jednak tacy, którzy wydawali ukrywają-
cych się w ręce okupanta, a nawet sami 
popełniali morderstwo. O tych ponurych 
stronach zagłady niewiele nadal wiemy. 

Przed 01 września 1939 roku w powie-
cie limanowskim żyło około 2700 Żydów. 
Nie wiadomo dokładnie, ile osób pocho-

dzenia mojżeszowego mieszkało w gmi-
nie Kamienica. Z relacji świadków wy-
nika, że w Zalesiu prowadził karczmę 
Kaumann, nazywany przez chłopów 
Kałmą, w Szczawie mieszkali Gryblowie 
i Berkowie, Sussikindowie (Ziskinowie) 
w Zbludzy, a w Kamienicy Furmanowie, 
Krugierowie, Kunzowie, Zwiklerowie, 
Klaftrowie, Alterowie i Lustigowie. Ro-
dziny te różniły się wykonywanymi pro-
fesjami oraz majętnością. Szymon Kunz 
był właścicielem tartaku i sklepu na Kra-
mażówce. Klaster prowadził rzeźnię. 
Klugerowie mieli sklep i karczmę w cen-
trum Kamienicy. Podobnie jak mający 
szacunek u chłopów Lustigowie. Furma-

Nie ma już w naszym gorczańskim krajobrazie domów 
zamieszkałych przez Żydów, ich karczm i tartaków. Znik-
nęła także ich kultura, folklor i zwyczaje. Rzadko kto pa-
mięta, że przed laty żyli w naszej gminie wyznawcy juda-
izmu.

Przedwojenny targ w Kamienicy
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owie posiadali duże gospodarstwo rolne 
i sklep w Kamienicy Dolnej. Kollender 
Ziskin uprawiał 2 morgi ziemi. Jego córka 
Gita otworzyła sklep, ale nie przynosił on 
dochodów i go zamknęła. Zwikler i Alter 
byli właścicielami tartaków. Grybel han-
dlował drewnem, a Berek prowadził go-

spodarstwo rolne. Żydzi spotykali się na 
modlitwie w bożnicy mieszczącej się na 
Połanku. Budynek należał do Sechnguta, 
nazywanego „pięknym żydem”.

Już w pierwszych dniach wojny do 
Kamienicy przybyły oddziały słowac-
kie. Żołnierze dotarli na Kramarzówkę 
i doszczętnie splądrowali sklep Kunza. 
Pierwsze zarządzenia hitlerowskie doty-
czyły obowiązku noszenia przez Żydów 
żółtych łat, albo tzw. gwiazdy Dawida.

4 czerwca 1942 r. powstało getto w Li-
manowej. Przebywało tam ponad 2 000 
Żydów z miasta Limanowa oraz z są-
siednich miejscowości. Prawdopodobnie 
tam właśnie pojechała 4 osobowa rodzi-

na Ziskinów ze Zbludzy oraz 7 osobo-
wa rodzina Gryblów ze Szczawy. Losy 
pozostałych są prawie nieznane. Wszy-
scy, którzy tutaj trafili, zginęli na skutek 
rozstrzeliwań lub zostali wywiezieni do 
Nowego Sącza, a stamtąd do obozu kon-
centracyjnego w Bełżcu. Starsi ludzie pa-

miętają, że 30 letni Leon Grybel uchronił 
się przed wywiezieniem do getta. Począt-
kowo ukrywał się w lesie, a później zna-
lazł schronienie u gospodarzy na Białym. 
Niestety, ktoś doniósł policji o miejscu 
jego ukrycia. Mężczyznę aresztowa-
no, skuto łańcuchem do wiązania bydła, 
przyprowadzono do rynku w Kamieni-
cy i rozstrzelano. W Kamienicy Dolnej 
przez cały czas okupacji ukrywało się 
małżeństwo Furmanów. Rodzice prze-
żyli wojnę, ale stracili wszystkie swoje 
dzieci. Synowie : Abraham, Adolf, i Jakub 
zostali rozstrzelani w drodze do Nowe-
go Targu w 1943 roku. Czwarty syn zna-
lazł schronienie na Kleninie. Na skutek 

denucjacji został rozstrzelany. Małżeń-
stwo przeżyło dzięki schronom wykopa-
nym w ziemi w lasach w okolicy osiedla 
Niwy. Dzięki pomocy Władysława Kuli-
ga i Ścianka ocaleli. Byli to jedyni Żydzi, 
którzy przeżyli okupację. Po wojnie wy-
jechali do USA. Pamiętali o swoich do-

broczyńcach. Zrewanżowali się ka-
wałkiem ziemi i kosztownościami. 
Kunz uniknął getta. Jakiś czas ukry-
wał się, ale niestety został schwy-
tany przez hitlerowców. Według 
relacji świadków opowiedział Niem-
com, że ma w domu dużo złoto i je-
śli chcą, to może im je dać. W asy-
ście żołnierzy pojechał do swojego 
domu. Po powrocie wszyscy odje-
chali w stronę Nowego Targu. Po 
drodze Kunz uciekł. Podobno za-
brał z domu pistolet, który pomógł 
mu w ucieczce. Jego dalsze losy nie 
są znane. Wiele osób twierdzi, że 
Kunz nie zginął z  rąk Niemców, 
ale zrobili to „nasi”. Nie wiadomo, 
kogo należy rozumieć przez to okre-
ślenie. Tragicznie zakończyła życie 
Klugierowa. Podczas okupacji ukry-
wała się na terenie wsi. Mieszkańcy 
odmówili jej pomocy. Znalazła więc 
schronienie na Sotwinie. Wydawa-
ło się, że będzie bezpieczna, bo tam 
stacjonowali partyzanci radzieccy. 
Józef Rusnarczyk pamięta, że jesie-
nią 1943 lub 1944 roku znalazł nad 
potokiem zwłoki Klugierowej. Oko-
liczności jej śmierci, podobnie jak 
Kunza, nie są dokładnie znane. Dra-
matyczna jest także historia Żyda 
z okolic Łącka ukrywającego się na 
terenie Kamienicy. Został schwy-
tany przez partyzantów i uznany za 
szpiega. Rozpoznał go Franciszek 
Kurzeja i odprowadził do placówki 
„Gryfa” w Zbludzy. Następnie ukry-
wał się u partyzantów na Szałasiu. 
Jak wspomina Franciszek Cepielik, 
został rozstrzelany przez partyzan-

tów w ostatnich dniach wojny.
Po wielu latach swojego istnienia z te-

renu gminy zniknęła prawie cała społecz-
ność żydowska. Wraz z nimi zginął ich 
dorobek materialny i duchowy. Dziś po-
została po nich jedynie pamięć i kilka do-
mów, które po ich śmierci zostały zajęte 
przez Polaków.

Serdeczne podziękowania składam 
panu Józefowi Rusnarczykowi (ur. 1908) 
i państwu Wiktorii i Marianowi Duda 
z Kamienicy, państwu Genowefie i Wła-
dysławowi Faron z Kamienicy Dolnej 
oraz pani Annie Jurkowskiej za udostęp-
nienie swojej pracy magisterskiej.
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Niestety, artykuł zamieszczony na ła-
mach „Wieści Gorczańskich”, a napisany 
i zamieszczony za zgodą podpisanych 11 
– tu Radnych, nie pozostawia złudzeń, 
że pismo wykorzystywane jest do we-
wnętrznych rozgrywek chcących wcią-
gnąć społeczność lokalną w niezrozu-
miałą grę w obronie „interesów” wąskiej 
grupy osób. Demagodzy, o których mowa 
w tym artykule, od dawna są świadomi 
roli, jakie odgrywa to pismo i kto nim ste-
ruje, dlatego dalecy są od polemiki w tym 
temacie, niemniej jednak na tak bezpre-
cedensowe pomówienia skierowane, jak 
sami piszą, do mieszkańców Szczawy 
– (cyt.) „Piszemy do mieszkańców na-
szej Gminy, a w szczególności do ludzi 
zamieszkujących Szczawę”, a mające na 
celu przedstawić w jak najgorszym świe-
tle ich przedstawicieli w Radzie – mówi 
samo za siebie! Obmawianie swoich kole-
gów z Rady i odwracanie uwagi od spraw 
istotnych jest według niektórych metodą 
na przetrwanie.

Korzystając z prawa prasowego, jeste-
śmy zmuszeni na reakcje i zamieszcze-
nie sprostowania na te inwektywy. A ja-
kie są fakty:

Do ostatnich wyborów samorządo-
wych autorzy artykułu szli z hasłem na 
ustach, że to Szczawa wszystko zabiera 
(no przecież widać, ile inwestycji tam się 
robi!) – każdy może sprawdzić w Urzę-
dzie Gminy (informacje te są publiczne) 
w minionej kadencji budżet Gminy Ka-
mienica był dzielony proporcjonalnie do 
ilości mieszkańców w miejscowościach 
wchodzących w jej skład.

Z budżetu Gminy najwięcej środków 
przeznaczonych zostało na Kamienicę, 
w Szczawie natomiast inwestycje reali-
zowane były ze środków zewnętrznych. 
W tym miejscu należy przypomnieć tyl-
ko niektóre z nich: Kanalizacja w Kamie-
nicy – II etap, zabezpieczenie Oczyszczalni 
w Kamienicy od strony rzeki, budowa chodni-
ka do Dolnej Kamienicy wraz z oświetleniem, 
dokończenie budowy Szkoły Podstawowej 
nr 2, wykonanie dachu na szkole Podstawo-
wej nr1 oraz dach nad salą gimnastyczną, re-
mont sali gimnastycznej, termoizolacja szkoły 
Podstawowej nr1 z wymianą stolarki, remont  

i klimatyzacja GOK w Kamienicy, wykonanie 
placu przed Domem Towarowym w Kamienicy, 
zakup działki pod szkołę w Zalesiu oraz dokoń-
czenie budowy Remizy.

Równocześnie proporcjonalnie 
i  w  miarę posiadanych środków na te 
cele miała miejsce budowa dróg i mo-
stów w całej Gminie.

Zaznaczyć należy, że równocześnie 
spłacano (zaciągnięty trzy milionowy 
dług Gminy z poprzedniej kadencji), któ-
ry miał być wyjątkowo preferencyjny, a koniec 
spłaty nastąpił dopiero w bieżącym roku.

To są niektóre tylko inwestycje, które 
zostały zrealizowane dzięki zrozumie-
niu i poparciu tzw. „demagogów”. W od-
powiedzi na te działania w obecnej ka-
dencji Rady dla porównania w Szczawie 
nie zrobiono NIC!!! Zaraz padnie zarzut, 
że chodnik do Bukówki jest zrobiony!!! 
– wyjaśniamy: „Tak”, ale z trzy letnim 
opóźnieniem przy udziale 50%  dofinan-
sowania Wojewódzkiego Zarządu Dróg 
oraz osobistemu zaangażowaniu Rad-
nych ze Szczawy.

Na jednej z Sesji po wyborach samo-
rządowych przedstawiciel Wsi Kamie-
nica postulował, aby oddalić wykonanie 
tego chodnika – ARGUMENT: (cyt.) „bo 
ludzie powiedzą, że znowu robi się w Szczawie”. 
Reasumując – lepiej stracić 50% dofinan-
sowania niż wykonać zaplanowaną inwe-
stycję w tej miejscowości.

W czasie wspólnych rządów „demago-
gów” w Gminie Kamienica z obecnym 
Wójtem udało się wejść do złotej setki 
samorządów w Polsce! za osiągnięcia 
w dziedzinie inwestycji oraz za wykorzy-
stanie pieniędzy Unijnych w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca Gminy – obec-
nie Gazeta Prawna z dn. 27 maja 2007 
publikuje Ranking Europejska Gmina 
– Europejskie Miasto 2009, w którym 
to rankingu Gmina Kamienica plasu-
je się na 174 pozycji na 180 możliwych 
w Małopolsce!!! 

Dla porównania – w obecnej kadencji 
nie wykorzystano z programów Unijnych 
nic! Czytamy dalej, że wpływy z sołec-
twa Szczawa z tyt. podatków stanowią 
1% wszystkich dochodów – pytamy: to jaki 
procent czy promil wpływa, np. z sołectwa Za-

sadne czy Zbludza? Odpowiedź jest raczej 
oczywista, ale warto tu wspomnieć o ma-
nipulacjach Wójta nt. potrzeby podnosze-
nia podatków od pól i lasów (w przypad-
ku podziału Gminy), które odpowiednio 
w Szczawie wynoszą ponad 1 tyś i 22 ty-
siące – co przy założonym budżecie 5,5 
mln jest zupełnie nieistotne w przyszłej 
Gminie Szczawa.

Autorzy sugerują, że budowa pijalni 
pochłonęła znaczne środki z budżetu, 
a pokrycie dachu miedzią było nieuza-
sadnione, wskazując jednocześnie takie 
inwestycje jak budowa szkoły w Zale-
siu czy Ośrodka Zdrowia w Kamieni-
cy. Przypominamy, że pokryć eternitem 
i słomą dzisiaj już się raczej nie stosu-
je, a pijalnia ma być wizytówką Gminy. 
Można porównać i zadać pytanie: dla-
czego zatem w Kamienicy wykonano bo-
isko ze sztuczną trawą, a nie remontowa-
no istniejącą nawierzchnie trawiastą? (dla 
ścisłości nie widzimy nic złego w reali-
zacji inwestycji z wykorzystaniem nowo-
czesnych technologii, a podany przykład 
ma uzmysłowić pokrętny sposób przed-
stawiania faktów), a ponadto dlaczego  
z budżetu w związku z realizowaną in-
westycją wydatkowano dodatkowo po-
nad 400 tys. złotych? (Kto nie doszacował 
tej inwestycji?). Przypomnijmy, że w jed-
nym miejscu obok Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kamienicy nastąpiła kumulacja 
inwestycyjna: stadion, boisko „Orlik”, sala 
gimnastyczna.

W Kamienicy Dolnej oddano szkołę, 
bez sali gimnastycznej i boiska, a można 
przecież było wybudować tam tzw. „Or-
lika” lub w Zasadnem – no ale to prze-
cież nie sprawa dla „demagogów”– kto 
stwarza sobie otoczkę dla własnych inte-
resów? Kto z nich korzysta? Czy te inwe-
stycje w obecnej chwili są najważniejsze 
dla mieszkańców?

Podobnie jest z Ośrodkiem Zdrowia 
w Kamienicy. Przypomnijmy – obecny 
Przewodniczący Rady bardzo zabiegał 
w poprzedniej kadencji Rady o sprze-
daż Ośrodka Zdrowia w Kamienicy, 
a Wójt rozpisał przetarg na jego sprze-
daż. Ośrodek miał być sprzedany, a wolę 
kupna i uczynienia z niego nowocze-

czy z demagogami 
naprawdę rozmawia się trudno?
Misją lokalnego pisma powinno być rzetelne informowanie mieszkańców Gminy  
o wydarzeniach dotyczących wspólnego egzystowania w granicach 
administracyjnych tejże społeczności.
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snego budynku złożył lekarz z Łukowi-
cy. Kiedy ofertę na kupno złożyła rów-
nież Pani Doktor z Ośrodka w Szczawie 
– przetarg natychmiast unieważnio-
no! – tak więc dzięki „demagogom” 
Ośrodek ocalał i jest co w Kamienicy 
remontować.

Zasadność tematu, czy pijalnia wód 
jest potrzebna bardziej gminie Kamie-
nica niż np. boiska sportowe, rozstrzy-
gnęło już za naszych „włodarzy” Uzdro-
wisko Rabka, które wybudowało nową 
pijalnie wód mineralnych w zakładzie 
przyrodoleczniczym przy ul. Orkana 49 
i tam leczy kuracjuszy wodami, które wy-
pompowuje ze Szczawy. Która Gmina na 
tym zarabia, a kto traci ? – na niedawnym 
spotkaniu w Gminie Kamienica miesz-
kańców i samorządowców pan inż. Głuc 
z PPU Rabka zapraszał uczestników na 
Szczawskie wody mineralne (o ironio) do 
Rabki! W tym miejscu na ironię zakra-
wa również fakt, że w tym samym wyda-
niu „Wieści Gorczańskich” na następnej 
stronie jest zamieszczony wywiad z Wój-
tem, który twierdzi: (cyt.) Główny kierunek 
rozwoju upatruję w turystyce rozwoju funkcji 
uzdrowiskowej. Dopuszczając rozwój drobnej 
przedsiębiorczości nieuciążliwej dla środowiska. 
Mamy wiele pięknych terenów z Gorczańskim 
Parkiem Narodowym , wiele dóbr naturalnych 
ze źródłami wód leczniczych, na tym chcemy 
rozwijać naszą piękną Gminę”.

Obwinianie Radnych Szczawy o za-
blokowanie prac nad powołaniem 
Uzdrowiska w Szczawie, jak to nazy-
wają „tej skąd inąd potrzebnej inicja-
tywy”, jest nieudolną próbą skłócenia 
mieszkańców Szczawy – a któż karmi 
ich niedorzecznymi zagrożeniami ma-
jącymi nastąpić z chwilą powołania do 
życia Uzdrowiska? Uchwałę o przystą-
pieniu Gminy Kamienica do prac mają-
cych na celu uzyskanie statusu Uzdro-
wiska dla Szczawy podjęto 26 czerwca 
2002 roku, czyli przed rządami „dema-
gogów”, a podpisał ją obecny Przewod-
niczący Rady Stefan Kuchnia.

Uchwałą NR X/82/ 99 z dnia 28 grud-
nia 1999 , a więc także przed rządami 
„demagogów”, uchwalono studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Kamienica, 
gdzie w § 6 jest zapis:

„Dla realizacji polityki rozwoju prze-
strzennego Gminy, o którym mowa w §5 
oraz dla wykorzystania predyspozycji 
terenów w jej administracyjnych gra-
nicach wydziela się określone szczegó-
łowo w załączniku nr 2 do niniejszej 
Uchwały następujące obszary o zróżni-
cowanych zasadach zagospodarowania 
przestrzennego:

Obszar A – leśny, przyrodniczo czynny, 
obejmujący strefę górską, w tym cenne 
tereny przyrodnicze podlegające w prze-
ważającej części ochronie prawnej, lub 
kwalifikujące się do takiej ochrony.

Obszar B – leśno–rolny , z kontrolowanym 
rozwojem osadnictwa, obejmujący części wsi 
Szczawa, Zasadne i Zalesie związane z zain-
westowaniem kubaturowym.

Obszar C – osadniczo rolny, obejmują-
cy zainwestowanie kubaturowe wsi Ka-
mienica Zbludza i tereny w najbliższym 
otoczeniu.”

W całości uchwałę podpisał przewod-
niczący Rady, pan Stefan Kuchnia.

Czy wobec tych faktów nie jest hipo-
kryzją obwinianie Radnych obecnej ka-
dencji wyimaginowanymi zagrożeniami ?

Mieszkańcy Szczawy znają już mecha-
nizm zastraszania nieistniejącymi zagro-
żeniami w celu uzyskania określonych 
korzyści – to już tutaj nie działa! Widać 
społeczeństwo jest dojrzałe i samo wy-
ciąga określone wnioski.

We wspomnianym wywiadzie Wójta 
Gminy wymienia się jednym tchem sze-
reg inwestycji zrealizowanych w minio-
nym czasie – miło nam, że zdecydowana 
większość z nich to zrealizowane inwe-
stycje w czasie wspólnych rządów z „de-
magogami”, choć przyznajemy, że wielu 
inwestycji nie udało się do końca zreali-
zować, choćby dokończenia Remizy OSP 
w Zasadnem. Powód prozaiczny: Wójt 
i część radnych twierdzili, że budowa ta 
była nielegalna, nieposiadająca zezwole-
nia, sugerowano, że to poprzednik obec-
nego Wójta narobił takiego bałaganu itp. 
sugerowano również, aby straż rozwiązać,  
a budynek sprzedać! Chodziło w tym 
wszystkim jednak o coś innego, a mia-
nowicie żeby dokończenia budowli nie 
dokonać w czasie rządów tzw. „dema-
gogów” – bo niepotrzebnie mieszkańcy 
Zasadnego popieraliby tzw. „Szczawia-
ków’. W następnej kadencji dokumentacja 
budowy dziwnym trafem się odnalazła, 
wraz z pozwoleniem na budowę – budy-
nek dokończono, a otwarcia dokonywali 
Ci, którzy najbardziej krzyczeli wszem 
i wobec, aby budynek sprzedać. /Ot taki 
wybieg taktyczny/.

Nazywane dziejową koniecznością 
przesuwanie środków z Kamienicy czy 
Szczawy na mniejsze miejscowości to 
nic innego jak tzw. „bicie piany” i próba 
usprawiedliwienia drenowania środków, 
które mogłyby być przeznaczone na roz-
wój tych miejscowości.

Widać, że nie ma już czym się dzielić, 
bo znowu odżył pomysł zaciągania no-
wych kredytów, że wspomnimy choćby 
na wykonanie kanalizacji 2 mln, czy na 

zakup samochodu pożarniczego dla OSP 
w Kamienicy (choć zastrzegamy, że nie 
jesteśmy przeciwnikami inwestycji w po-
prawę bezpieczeństwa) to jednak powsta-
je pytanie – jak to jest, że jedne jednostki 
zaciągają kredyty, a druhowie z własnych 
prywatnych środków zaliczkują nowy sa-
mochód (przykład z OSP Szczawa) lub 
druhowie innych jednostek posiadają-
cy część środków nie mogą doprosić się 
o dofinansowanie samochodu (przykład 
OSP Zalesia) inni jednak otrzymują tzw. 
„ciasteczko” na tacy.

Widać, że waga decyzji Rady Gminy 
w takich sprawach jest bardzo wysoka, 
bo wyceniona na dwukrotną podwyżkę 
diet za posiedzenia w obecnej kadencji 
– dla porównania w poprzedniej, kiedy 
rządzili „demagodzy”, obcinano budżet 
Rady Gminy do minimum, a w przeciągu 
czterech lat nie było żadnej podwyżki dla 
Radnych. Ponadto niektórzy z nich prze-
kazali przysługujące im diety na „Cari-
tas” i dożywianie dzieci w szkołach – i to 
kto? Ci „gorsi” Radni ze Szczawy.

Budowa dróg w Gminie pozostawia 
też wiele pytań, bez odpowiedzi – setki 
pism z prośbami trafiają na biurko Wójta 
i to akurat rozumiemy, że trudno zaspo-
koić wszystkich od ręki, niemniej jed-
nak wykonywane inwestycje drogowe 
nic wspólnego z równomiernym podzia-
łem nie mają. Wyjątkowo krzywdzący 
podział dotyka mieszkańców Szczawy 
i wielokrotnie pytaliśmy Wójta, kiedy 
ma zamiar wyrównać te dysproporcje, 
wskazując również, że mamy sygnały 
z wielu osiedli o „partackim” wykonaniu 
nawierzchni. Należy tutaj wspomnieć, że 
Wójt wielokrotnie odsyłał mieszkańców 
z przysłowiowym „kwitkiem” do Rad-
nych, sugerując, że jest to oni „decydują”. 
Przypomnijmy: Zgodnie z uchwałą o sa-
morządzie Gminy władzę wykonawczą 
sprawuje Wójt, a Rada funkcje uchwało-
dawczą i kontrolną. Tak więc Wójt wy-
konuje i odpowiada za odbiór jakościo-
wy naszych dróg, a radni Szczawy są jak 
najbardziej za inwestycjami tego typu 
na własnym podwórku, wszędzie tam,  
gdzie istnieje taka potrzeba – tym bar-
dziej, że jak już wspomnieliśmy, mamy 
świadomość nieuczciwego podziału 
środków na ten cel, a ponadto zloka-
lizowanie niektórych inwestycji dro-
gowych jest co najmniej niecelowe 
i nieuzasadnione.

W zamieszczonym wywiadzie z Wój-
tem padło pytanie, jakie są przyczyny 
krytycznych opinii dot. Działań samo-
rządowych naszej Gminy, a zamiesz-
czone na łamach Gazety Krakowskiej 
i Dziennika Polskiego. Myślimy, że po-
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wodów należy szukać w niepopularnych 
decyzjach i działaniach na własnym po-
dwórku, nie chcielibyśmy wypowiadać 
się tutaj za dziennikarzy, którzy zresz-
tą kilkakrotnie brali udział w posie-
dzeniach Sesji Rady Gminy, są to oso-
by rozumne, spostrzegawcze, wyciągają 
wnioski i spostrzeżenia, które przele-
wają potem na papier. W odpowiedzi 
Wójt mówi o jakichś „lokalnych ukła-
dach”, które zniszczył, roztacza jakieś 
wizje zagrożenia, twierdzi, że ktoś go 
prześladował i jego rodzinę itp, itd. tzw. 
metoda „na litość”– na szczęście żaden 
Radny Szczawy nie miał nic wspólnego 
z Gminą, ani Radą przed tamtą kadencją 
– wszyscy byli wybrani przez społeczeń-
stwo po raz pierwszy, bo inaczej stany 
lękowe Wójta pewnie by im przypisa-
no. Przykro nam, że Wójt popadł w taki 
stan, skądinąd współpracowało się nam 
z nim nieźle, szczególnie wtedy, kiedy 
efekty pracy były widoczne. Czy za cenę 
poparcia dla „jedynie słusznej” władzy 
można w tej Gminie zrobić wszystko 
i często z naginaniem prawa? Doprowa-
dzać kogoś do stanów chorobowych? 

Niemniej jednak wobec tych faktów 
(a można je mnożyć bez końca) i w celu 
uzdrowienia sytuacji doprowadzenia do 
normalności „demagodzy” wraz z więk-
szością mieszkańców Szczawy opowie-
dzieli się za utworzeniem własnej od-
rębności i to nie dlatego, aby unosić się 
ambicjami, ale aby nie „przespać” dzie-
jowej szansy na rozwój i poprawę bytu 
następnym pokoleniom, a mieszkańcom 
pozostałej części gminy nie przeszkadzać 
w ich dążeniach do „świetlanej” przyszło-
ści. Dwukrotnie zwracaliśmy się do Rady 
Gminy o konsultacje społeczne w tej spra-
wie – chcąc uszanować opinie wszystkich 
mieszkańców Gminy – niestety dwukrot-
nie nie dopuszczono do tych konsulta-
cji, opowiadano się przeciw odrębności  
i tu powstaje pytanie;

Dlaczego same kłopoty z tą Szczawą, 
brak zrozumienia dla poczynań władzy? 
Nadmierne żądania, ogromne wydatki, 
kosztowne inwestycje – to tylko przykla-
snąć i pozbyć się problemu ! Tak więc, 
dlaczego ten sprzeciw? Mimo pierwot-
nych zapewnień, że uszanują wolę miesz-
kańców, mówią „nie”! Odpowiedź pozo-
stawiamy czytelnikom.

Podpisali radni z miejscowości Szczawa: 
Józef Bulanda, 
Marek Franczyk, 
Andrzej Kaliciński, 
Mieczysław Mikołajczyk

Autor wymienia inwestycje realizowa-
ne w Kamienicy – podając nieprawdzi-
we informacje – że były zrealizowane 
ze środków własnych gminy, natomiast 
„…w Szczawie inwestycje realizowane 
były ze środków zewnętrznych”,

Chciałem przypomnieć, że np. zabez-
pieczenie oczyszczalni od strony rzeki 
w Kamienicy było sfinansowane w 100 
% ze środków zewnętrznych z progra-
mu PHARE i co więcej, na pierwszej 
sesji Rady Gminy poprzedniej kaden-
cji (listopad 2002 roku) radni odsunę-
li przyjęcie środków zewnętrznych dla 
gminy, gdyż musieli się zapoznać z tym 
„problemem”. 

Podobnie na oczyszczalnię ścieków 
w Kamienicy otrzymano bezzwrotną 
dotację z Programu Banku Światowego 
PAOW. Budowa chodnika w Kamienicy 
Dolnej również w 50 % była dofinan-
sowana z Urzędu Marszałkowskie-
go w Krakowie w ramach porozumie-
nia z Zarządem Dróg Wojewódzkich. 
Również przebudowa dachu w Kamie-
nicy w części uzyskała dofinansowanie 
z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 
Remont i klimatyzacja w GOK w Ka-
mienicy zrealizowano w 75 % ze środ-
ków zewnętrznych. 

Autor artykułu pisze, że inwesty-
cje w Szczawie były zrealizowane ze 
środków zewnętrznych. Trzeba przy-
pomnieć, że dzięki mojemu zaangażo-
waniu i przygotowaniu odpowiednich 
projektów duża część inwestycji była 
zrealizowana z programów unijnych. 
Ale trzeba również dodać, że gmina 
musiała spełnić warunki programu, 
zabezpieczając tzw. udział własny. 
I przykładowo na budowę deptaku w 
Szczawie ten udział gminnych środków 
wyniósł niebagatelną kwotę 450 tys. zł, 
gdy Zalesie, Zasadne czy Zbludza nie 
otrzymały przez 4 lata takich pienię-
dzy. A należy również dodać, że do tego 
programu można było zgłosić inwesty-
cje w Zasadnem, Zalesiu czy Kamieni-

cy. Trzeba podkreślić, że w Szczawie 
było realizowanych również wiele inwe-
stycji w całości ze środków własnych. 
Przykładem jest dokończenie segmen-
tu gimnazjalnego szkoły w Szczawie. 
Również stołówkę wykonano ze środ-
ków gminy, chociaż trzeba podkreślić 
zaangażowanie pana dyrektora P. Tala-
ra, który również włożył wiele wysiłku 
w wyposażenie stołówki w nowoczesne 
urządzenia, uzyskując znaczne dofinan-
sowanie z wynajmu szkoły. Z innych 
inwestycji w 100 % sfinansowanych ze 
środków gminy należy wymienić od-
budowę mostu Kurtyny w Szczawie, 
budowę oświetlenia ulicznego, remont 
Ośrodka Zdrowia w Szczawie (malo-
wanie dachu, elewacji, wymiana kotła 
grzewczego).

W artykule chwali się osiągnięciami 
wójta, kiedy to gminę ujęto w złotej set-
ce samorządów. Trzeba podkreślić, że 
główna zasługa tego rankingu to inwe-
stycje z roku 2002, czyli za pierwszej 
mojej kadencji, kiedy to obecnych rad-
nych ze Szczawy nie było jeszcze w Ra-
dzie. Wiele inwestycji w latach następ-
nych też miało wpływ na ten ranking, 
ale trzeba sobie zadać pytanie, czyja jest 
to zasługa? Dalej podano, że obecnie 
gminę sklasyfikowano na 174 miejscu 
wg Gazety Prawnej, ze względu na wy-
korzystanie środków unijnych. Trzeba 
zaznaczyć, że ranking ten odnosi się do 
wykorzystania środków unijnych przez 
rolników i przedsiębiorców. Gminy do 
tej pory nie otrzymały praktycznie zło-
tówki ze względu na opóźnienia pro-
gramów. Co ciekawe, wysoko w ran-
kingu są niektóre gminy, które słabo 
sobie radzą ze środkami zewnętrzny-
mi, natomiast ze względu na fakt otrzy-
mania dotacji unijnych przez przedsię-
biorstwa działające na ich terenie oraz 
rolników są wysoko w tym rankingu. 
Najbardziej wiarygodne dane co do ak-
tywności gmin są dane z Ministerstwa 
Finansów oraz Regionalnych Izb Obra-

Przeczytane  
w internecie
Po przeczytaniu artykułu zamieszczonego na stronie in-
ternetowej Stowarzyszenia na rzecz utworzenia gminy 
Szczawa przedstawiam poniżej komentarz do niektórych 
wypowiedzi, uznając, że autor podaje niepełne lub nie-
prawdziwe informacje.
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chunkowych. Według nich nasza gmi-
na Kamienica od dobrych ośmiu lat jest 
bardzo wysoko w rankingach, gdzie bie-
rze się pod uwagę wysokość wszystkich 
środków na inwestycje w porównaniu 
z całkowitym budżetem. Od wielu lat 
nasza gmina ma bardzo wysoki wskaź-
nik inwestycyjny w granicach 25–30 
%. Niektóre gminy postawione znacz-
nie wyżej w rankingu opublikowanym 
przez Gazetę Prawną ten wskaźnik in-
westycyjny mają dwu lub trzykrotnie 
mniejszy. Myślę, że to kończy wszelkie 
spekulacje, a krytyka ze strony Stowa-
rzyszenia jest bezpodstawna. Zresztą, 
najlepiej oceniają te działania miesz-
kańcy, którzy bezpośrednio widzą, co 
dzieje się na terenie naszej gminy.

Autor artykułu zarzuca dalej, że 
w jednym miejscu w Kamienicy sku-
mulowało się wiele inwestycji, w tym 
stadion Orlik, sala gimnastyczna, a Or-
lika można było wybudować przy SP2 
w Kamienicy Dolnej. Nasuwa się py-
tanie, czy autor tego artykułu zna za-
łożenia programu „Moje boisko, Orlik 
2012”? 

Chcąc zrealizować „orlika” trze-
ba dysponować terenem minimum 35 
arów i wymiarami 62 x 52 m albo 92 x 
32 przy dwóch wersjach ułożeń boiska 
piłkarskiego i wielofunkcyjnego. Oka-
zuje się, że zarówno przy SP2 w Kamie-
nicy Dolnej nie ma takiego terenu, nie 
mówiąc o Szczawie.

Co do Ośrodka Zdrowia w Kamieni-
cy, wydaje się, że nie ma co wracać do 
historii, było wiele pomysłów, najlep-
szy już wybraliśmy. Ruszyliśmy z bu-
dową nowego Ośrodka Zdrowia. W tym 
roku chcemy zrealizować stan zerowy 
budynku. Później prawdopodobnie za-
prosimy lekarzy do współpracy w kwe-
stii wykończenia gabinetów w ramach 
rozliczeń za należny czynsz.

Odnośnie wód szczawskich, sprze-
dawanych w Rabce, należy przyjąć, 
że do czasu uruchomienia pijalni wód 
mineralnych każda forma promocji 
jest wskazana. Póki co, Rabka ma dużą 
renomę wśród polskich uzdrowisk, 
a sprzedaż wód szczawskich w Rabce 
może przynieść Szczawie tylko same 
korzyści, m.in. tę, że wody będą bar-
dziej „rozpoznawalne”:

Dziwi fakt ciągłego narzekania na 
nierówny podział środków finansowych 
na poszczególne sołectwa. Nie będę się 
powtarzał, że pokrzywdzone powinny 
się czuć inne miejscowości.

Co do prześladowań mojej osoby, to 
nie będę rozwijał zbyt długo tego wąt-
ku, chciałem tylko przypomnieć jeden 

fakt z poprzedniej kadencji, a miano-
wicie Posiedzenie Kolegium przy Re-
gionalnej Izbie Obrachunkowej w Kra-
kowie z udziałem p. A. Kalicińskiego, 
gdzie podejmowano decyzję o uchyle-
niu 3 uchwał Rady Gminy, które miały 
jak najbardziej „utrudniać życie wój-
towi”. Czy to nie była forma prześla-
dowań? Myślę, że przewodniczący Ko-
legium a  zarazem prezes RIO dosyć 
dobitnie wybił z głowy panu A. Kali-
cińskiemu dalsze blokowanie działań 
wójta.

Dobrze byłoby przytoczyć słowa 
Pana Prezesa, ale musiałbym wystawić 
kogoś na śmiech i całkowitą utratę za-
ufania. Zainteresowanych odsyłam do 
protokołów RIO z tego posiedzenia.

Odsuwanie się od zastraszeń pewnej 
grupy osób też nie jest do końca uzasad-
nione, gdyż na początku tamtej kadencji 
po próbie opublikowania artykułu o za-
straszaniu mojej osoby i rodziny przed 
wyborami z 2002 r. przedstawiciel 
grupy radnych ze Szczawy prosił mnie 
o wycofanie tego artykułu ze względu 
na utożsamianie ich grupy z kontrkan-
dydatem startującym w II turze wy-
borów w 2002 r. Mam nadzieję, że to 
potwierdzi publicznie. O mój stan zdro-
wia Stowarzyszenie też nie powinno się 
martwić.

Co do uzdrowiska, to trzeba to gło-
śno powiedzieć po ostatniej wizycie 
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, 
że na jego utworzenie są małe szanse ze 
względu na brak terenów. Potrzeba tutaj 
w jednym miejscu minimum 30 ha bez 
lasów. I w tym tkwi problem, i to nie 
jest wina wójta, radnych z Kamienicy 
czy radnych ze Szczawy. W przeszło-
ści popełniono błąd, kiedy wydawano 
zezwolenia na budowę w terenach pla-
nowanej strefy ścisłej ochrony uzdro-
wiskowej. Mimo wszystko powinno się 
szukać tych terenów i wydaje mi się, 
że aktywność Stowarzyszenia powin-
na skierować się na te działania, a nie 
na krytykę wójta czy większościowej 
grupy radnych z Kamienicy na cze-
le z panem Przewodniczącym Rady 
S. Kuchnią.

Mimo wszystko życzę autorowi tego 
artykułu i osobom ze Stowarzyszenia 
na rzecz utworzenia gminy Szczawa 
dużo pomyślności i szerszego spojrze-
nia na otoczenie, nie przez pryzmat tyl-
ko jednego postawionego celu.

Władysław Sadowski 
Wójt gminy Kamienica

W wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego, które odbyły 
się 7 czerwca br., w gminie Ka-
mienica swój głos oddały 1 363 
osoby na 5 481 uprawnionych 
do głosowania mieszkańców 
gminy. Frekwencja wyniosła 
24,86%. 

Wyniki głosowania na poszczególne listy 
przedstawiają się następująco: 

Lista	nr	1	–	Komitet	Wyborczy	Unia	Polityki	
Realnej	–	2,
Lista	nr	2	–	Komitet	Wyborczy	Polskie	Stron-
nictwo	Ludowe	–	119,	
Lista	nr	3	–	Komitet	Wyborczy	Samoobrona	
Rzeczpospolitej	Polskiej	–	11,	
Lista	nr	4	–	Komitet	Wyborczy	Polska	Par-
tia	Pracy	–	8,
Lista	nr	5	–	Komitet	Wyborczy	Libertas	–	26,
Lista	nr	6	–	Koalicyjny	Komitet	Wyborczy	So-
jusz	Lewicy	Demokratycznej	–	Unia	Pracy	
–	42,
Lista	nr	7	–	Koalicyjny	Komitet	Wyborczy	Po-
rozumienie	dla	Przyszłości	–	CentroLewica	
(PD+SDPL+Zieloni	2004)	–	10,
Lista	nr	8	–	Komitet	Wyborczy	Prawica	Rze-
czypospolitej	–	14,
Lista	nr	9	–	Komitet	Wyborczy	Platforma	Oby-
watelska	RP	–	340,
Lista	nr	10	–	Komitet	Wyborczy	Prawo	i	Spra-
wiedliwość	–	761.

Najwięcej głosów zdobyli: ZIOBRO 
Zbigniew – 695 (Komitet Wyborczy Pra-
wo i Sprawiedliwość); ZEGZDA Leszek 
Jan – 144 (Komitet Wyborczy Platfor-
ma Obywatelska RP); GRÄFIN VON 
THUN UND HOHENSTEIN Róża 
Maria – 88 (Komitet Wyborczy Platfor-
ma Obywatelska RP) i NOWOGÓRSKA 
Urszula Teresa – 88 (Komitet Wyborczy 
Polskie Stronnictwo Ludowe).

S. F.

Wyniki głosowania do 
Parlamentu Europejskiego
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Zawody w sporcie pożarniczym
14 czerwca br. na stadionie sportowym 
LKS „GORCE” odbyły się gminne zawody 
sportowo – pożarnicze, w których udział 
wzięły jednostki Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy Kamienica.

Drużyny w kategorii seniorów rywa-
lizowały ze sobą w dwóch konkuren-
cjach: sztafecie pożarniczej z przeszko-
dami oraz ćwiczeniach bojowych. Po 
zsumowaniu wyników w grupie senio-
rów zwyciężyli strażacy z OSP Kamie-
nica, II miejsce zajęli druhowie z OSP 
Szczawa, III m – OSP Zalesie, IV m – 
OSP Zbludza.

W kategorii Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych chłopców I miejsce zdo-
była drużyna z OSP Kamienica, II m 
– OSP Zbludza, III m – OSP Szczawa, 
IV m – OSP Zalesie, V m – OSP Zasadne.

W grupie Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych dziewcząt: I miejsce przypa-
dło OSP Kamienica, II m – OSP Zale-
sie. Ponadto w zawodach wzięła również 
udział kobieca drużyna, działająca przy 
OSP w Szczawie.

Tradycyjne konkurencje sportowe do-
starczyły widzom wiele emocji. Dużą Gratulacje i nagrody za zwycięstwo odbierają druhowie z OsP Kamienica.
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W dniu 28 kwietnia 2009 r. w Urzędzie 
Gminy Kamienica odbyło się szkole-
nie właścicieli sklepów oraz sprzedaw-
ców napojów alkoholowych i tytoniu. Te-
matem szkolenia było „odpowiedzialna 
sprzedaż” napojów alkoholowych i ty-
toniu dla nieletnich. Uczestnicy spotka-
nia zapoznani zostali z przepisami, do-
tyczącymi zakazu podawania alkoholu 
i wyrobów tytoniowych osobom niepeł-
noletnim. Doskonalili też umiejętności 
praktyczne, przydatne w codziennym 
kontakcie z klientami.

Szkolenie prowadziła mgr Kata-
rzyna Owczarek – wykładowca po-
siadający rekomendację Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

W spotkaniu uczestniczyło 24 osób, 
w tym również: Wójt – dr Władysław 
Sadowski, Pełnomocnik Wójta Gminy, 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych – Zofia Kuch-
nia oraz Kierownik Posterunku Poli-

cji w Kamienicy – sierż. szt. Krzysztof 
Pach.

Szkolenie zostało zorganizowane przez 
Wójta Gminy Kamienica oraz Gminną 
Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i było częścią 
działań, podejmowanych przez Urząd 

Gminy na rzecz ograniczenia dostępu 
osób nieletnich do napojów alkoholowych 
oraz skutecznego egzekwowania zakazu 
sprzedaży i podawania alkoholu osobom 
nieuprawnionym.

S. F.

odpowiedzialna 
sprzedaż

atrakcją był też pokaz konnej, zabytko-
wej, czterokołowej sikawki ręcznej z OSP 
Szczawa oraz prezentacja podnośnika hy-
draulicznego z drabiną SHD 24 Jednost-
ki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Limanowej i prezen-
tacja ratownictwa wysokościowego przy 
użyciu technik alpinistycznych. Pomyśla-
no również o dzieciach – mogły bezpłat-
nie korzystać ze ściany wspinaczkowej 
oraz przejażdżki quadem, terenowym po-
jazdem czterokołowym.

S. F.

Obchody Dnia Strażaka

GMINNE
2 maja br. w Zasadnem odbyły się gmin-
ne obchody „Dnia Strażaka”. Przybyli na 
nie druhowie Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Kamienicy, Szczawy, Zasadne-
go, Zalesia i Zbludzy oraz zaproszeni go-
ście, wśród których byli m.in.: wójt gminy 
– Władysław Sadowski, przewodniczący 
Rady Gminy – Stefan Kuchnia, przedsta-
wiciel Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Limanowej – mł. kpt. 
Marcin Kulig. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., 
odprawioną w intencji strażaków i ich ro-
dzin. Kazanie wygłosił ks. Henryk Chli-
pała – pracujący na misjach w Peru. Wy-
raził szacunek i uznanie za służbę, trud, 
poświęcenie i ofiarność. Powiedział m.in.: 
„Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. 
To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna 
służba innym, ciągła praca nad sobą i dosko-
nalenie własnych umiejętności”

Po Mszy św. nastąpił uroczysty prze-
marsz pocztów sztandarowych na plac 
remizy OSP, gdzie w imieniu Samorzą-
du Gminy Kamienica podziękowania za 
wykazywanie pełnej gotowości i zdecy-
dowanej postawy w trudnych do pokona-
nia zadaniach chroniących życie, zdrowie 
i mienie ludzkie złożył wójt Władysław 
Sadowski. Życzył wszystkim druhom, by 
służba drugiemu człowiekowi była za-
wsze źródłem osobistej satysfakcji i spo-
łecznego uznania.

S. F.

POWIATOWE
W dniu 9 maja br. przed Bazyliką MB 
Bolesnej w Limanowej odbyły się po-
wiatowe obchody Dnia Strażaka. Orga-
nizatorami uroczystości byli: KP PSP 

w Limanowej, Zarząd Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP oraz Starostwo 
Powiatowe. 

W uroczystościach wzięli udział m. 
in.: poseł na Sejm RP – Bronisław Dut-
ka, wicewojewoda małopolski – Stani-
sław Sorys, zastępca Małopolskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie – bryg. Jó-
zef Galica, przedstawiciele samorządów 
gminnych i powiatowych oraz przedsta-
wiciele wszystkich OSP z terenu powiatu 
wraz z pocztami sztandarowymi. 

Po Mszy św. podczas akademii uho-
norowano odznaczeniami państwowy-
mi i resortowymi osoby szczególnie za-
służone dla pożarnictwa. Strażakom PSP 
wręczono nominacje na wyższe stopnie 
służbowe. Jednym z wyróżnionych był 
wójt gminy Kamienica – dr Władysław 
Sadowski, który za swój wkład został 
odznaczony przyznawanym przez Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Brązowym Krzyżem: „Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Włoda-
rzowi naszej gminy serdecznie gratulujemy tego 
zaszczytnego wyróżnienia. 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Kamienicy
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jak i kiedy zaczęła się Pana przygoda ze 
sportem motocrossowym?

 – Od dziecka miałem zamiłowanie do 
motorów, ale wcześniej nie było na to 
kasy. Pierwszym moim motorem była 
WSK, którą kupiłem w wieku 12 lat. 
Oczywiście, nie jeździłem nią po dro-
gach publicznych. Następnie kupiłem 
sobie motor crossowy KTM o poj. 125 
cm3, obecnie posiadam motor crosso-
wy KAWASAKI 125. Kilka lat temu 
doszedłem do wniosku, że mam motor 
crossowy, lecz nie ma gdzie nim spe-
cjalnie jeździć, (co prawda jeździłem 
po drogach gminnych i bezdrożach, 
ale to było nielegalne i niebezpieczne) 
dlatego wraz z kolegami wpadliśmy 
na pomysł stworzenia legalnego toru 
crossowego a także utworzenia klubu 
motocrossowego.

Z tego co wiem, to taki klub już powstał, 
proszę nam powiedzieć od kiedy on ist-
nieje i kogo zrzesza?
 – Nasz klub MKS Gorce został zareje-

strowany w listopadzie 2008 r., skupia 
obecnie ok. 50 osób. Należą do niego 
nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale 
również z okolicznych gmin. Są to użyt-
kownicy motorów crossowych i quadów. 
Oprócz mnie, jako prezesa klubu, w skład 
zarządu wchodzą następujące osoby: wi-
ceprezes Dariusz Adamczyk, skarbnik 
Teofil Więcławek, sekretarz Maciej Mi-
kołajczyk, a członkami komisji rewizyj-
nej są Andrzej Chryczyk, Mateusz Augu-
styn i Jerzy Franczyk.

Jakie były pierwsze decyzje zarządu?
 – Doszliśmy do wniosku, że istnieje pil-

na potrzeba wybudowania toru crossowe-

go. Szukaliśmy takiego miejsca na terenie 
naszej gminy. Już jesienią 2008 roku uda-
ło się nam znaleźć i wydzierżawić na 10 
lat teren o powierzchni około 4 hektarów 
za rzeką w Kamienicy Dolnej obok przy-
siółka „Wyłubek”. Po wcześniejszym uzy-
skaniu pozytywnych opinii z Komendy 
Powiatowej Policji i Nadleśnictwa w Li-
manowej oraz Gorczańskiego Parku Na-
rodowego zaczęliśmy budowę toru zapro-
jektowanego przez Darka Adamczyka. 
Tor liczy ok. 1 500 m długości. Jest naj-
bardziej zróżnicowanym pod względem 
wysokości torem w Polsce i prawdopo-
dobnie najdłuższym w Małopolsce.

Skąd zdobyliście środki finansowe na 
dzierżawę terenu i budowę toru?
 – Dzierżawę terenu pod tor pokryliśmy 

ze składek członkowskich, a na budowę 
toru otrzymaliśmy dofinansowanie od 
Wójta Gminy Kamienica w sumie 6.500 
zł oraz środki od sponsorów z Kamieni-
cy, Łącka i Tylmanowej w kwocie około 
6.000 zł .

Czy można już z tego toru korzystać i na 
jakich zasadach?
 – Tor nie jest jeszcze skończony, ponie-

waż nie spełnia w pełni warunków bez-
pieczeństwa, bo jeszcze trzeba zakupić 
bale słomy, kultywator i glebogryzarkę, 
a na to potrzebujemy środków i mamy na-
dzieję, że znajdą się jeszcze jacyś sponso-
rzy, którzy zechcą nas wesprzeć. Obecnie 
z toru mogą korzystać członkowie klu-
bu, inne osoby – wyłącznie na własną od-
powiedzialność – po wpłaceniu kwoty 
w wys. 20 zł za dzień. Mimo tych ogra-
niczeń, zwłaszcza w weekendy i święta 
można na naszym torze spotkać nawet 
kilkunastu crossowców.

Czy nie uważa Pan, że jazda na moto-
rach crossowych i quadach jest kon-
trowersyjna z punktu widzenia ochrony 
środowiska? 
 – Myślę, że wybudowanie tego toru 

w  miejscu ustronnym przyczyniło się 
w dużej mierze do ograniczenia jazdy 
po okolicznych lasach i Gorczańskim 
Parku Narodowym, a co za tym idzie, do 
zmniejszenia powstałych szkód w natu-
ralnym środowisku wynikłych z tego po-
wodu. Uważam, że urzędy i instytucje, 
które chcą chronić nasze naturalne śro-
dowisko, powinny wspierać budowy ta-
kich torów jak nasz. 

wywiad z panem markiem majchrzakiem
Prezesem Motorowego Klubu Sportowego Gorce w Kamienicy

Nazywa się Marek Majchrzak. Ma 25 lat. Jest prezesem 
Motorowego Klubu Sportowego Gorce w Kamienicy. Za-
wodowo prowadzi firmę budowlaną w Kamienicy.
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Poseł wiesław janczyk

Ostatnio na ustach wszystkich Polaków 
a zarazem w mediach ogólnopolskich i lo-
kalnych tematem nr 1 były wybory do 
Europarlamentu. 

Okres ten wymagał wzmożonej pracy 
komitetów, promujących swych kandyda-
tów. Rolą odpowiedzialnych wyborców 
było wyszukanie i poparcie 50 kompe-
tentnych ludzi, którzy potrafią najlepiej 
dbać o nasze interesy, pełnoprawnych 
Europejczyków. Na Limanowszczyźnie, 
na moje osobiste zaproszenie, swoje uda-
ne i interesujące spotkania z mieszkańca-
mi prowadzili posłowie Zbigniew Ziobro 
– w Limanowej oraz w Mszanie Dolnej, 
a także Paweł Kowal w Kamienicy, Łu-
kowicy, Laskowej, Dobrej, Limanowej.

Dziś, po ogłoszeniu wyników wyborów 
do Europarlamentu, jako Poseł i pełno-
mocnik powiatowy Prawa i Sprawiedli-
wości, pragnę podziękować uczestnikom 
tych spotkań i wszystkim Państwu, któ-
rzy przyczynili się do sukcesu wyborcze-
go Prawa i Sprawiedliwości w naszym 
Powiecie. Prawo i Sprawiedliwość uzy-
skało w gminach wielkie poparcie, nie-
kiedy – tak jak w Mszanie Dolnej – 66.4 
% a w Laskowej 73%. Traktuję to jak 
ogromne zobowiązanie do dalszej su-
miennej pracy. Wykonaliśmy dobrze swo-
je zadanie, promując kandydatów, którzy 
uzyskali mandaty europosłów; przybyło 
w ten sposób ludzi, którzy zobowiązani 
są mieszkańcom i temu powiatowi.

Jako Poseł pragnę na łamach niniejszej 
gazety podziękować za Państwa mobili-
zację w czasie wyborów, która znalazła 
odzwierciedlenie w zwycięstwie PiS–u 
na Limanowszczyźnie oraz w Małopol-
sce. Głosując na tę frakcję, hołdującą po-
stawie solidarnej, wartościom takim jak 
rodzina, tradycja oraz przywiązanie do 
wiary, a także umiejętność rzetelnego 
oddzielania prawdy od fałszu, którym 
na tak wielką skale w życiu publicznym 
epatowane jest społeczeństwo, dali Pań-
stwo wyraz swemu przywiązaniu do idei, 
pielęgnowanych w naszych rodzinach od 
wielu pokoleń, ciągle oczekiwanych w ży-
ciu społecznym. 

W pracy parlamentarnej energię i uwa-
gę kieruję na szczegółową analizę przyj-
mowanych w sejmie ustaw, tak aby w do-
bie kryzysu przy ogromnej trosce o los 
i kondycję instytucji finansowych nie 
zapomniano o budżecie każdego go-

spodarstwa domowego, każdej rodziny 
i aby szybko wdrażano przepisy dotyczą-
ce wspierania małych przedsiębiorstw, 
utrzymywania miejsc pracy i nie od-
bierano najsłabszym dotychczasowych 
świadczeń, takich jak opieka zdrowotna 
co najmniej w dotychczasowym zakre-
sie, publiczna edukacja i osłona socjalna.

Krytykuję rządowe pomysły wzrostu 
kosztów pochodnych płac czy podatków, 
bo to uderza ciosem w najsłabsze rodziny. 
Zwracam uwagę na pogarszającą się sytu-
ację rolników – niskie ceny za produkty: 
zboże mleko i wysokie ceny za nawozy 
i środki ochrony roślin. Występowałem 
m.in. w sprawie usprawnienia refundacji 
kosztów kontroli gospodarstw rolnych.

Wspieram także lokalne działania 
władz oraz mieszkańców, którzy podej-
mują problemy rozbudowy dróg, chod-
ników i kanalizacji sanitarnej. Podejmu-
ję kolejne działania i z naciskiem dążę 
do umożliwienia budowy planowanej od 
pięciu lat obwodnicy w Limanowej. 

Zachęcam Państwa do słuchania coty-
godniowej, transmitownej na żywo deba-
ty radiowej w Radio RDN Małopolska, 
podczas której wraz z innymi zapro-
szonymi gośćmi często dyskutujemy na 
żywo na tematy najistotniejsze dla Są-
decczyzny, Małopolski. Wersję dźwięko-
wą poprzednich audycji znajdą Państwo 
na stronie internetowej www.janczyk.pl

Nie sposób nie wspomnieć o usta-
wach, jakie ostatnio prowadzę w Sej-
mie z ramienia Klubu PiS. Chodzi m.in. 
o moje wystąpienie w sprawie zmiany 
ustawy o  poręczeniach i gwarancjach 
udzielanych przez Skarb Państwa, usta-
wy o Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Wejście w życie ww. ustaw jest niezbęd-
ne, zwłaszcza obecnie, gdy banki komer-
cyjne wycofują się z udzielania kredytów 
firmom i osobom fizycznym, a to bezpo-
średnio spowalnia gospodarkę,

Aby przeczytać więcej na temat mo-
jej pracy w Sejmie i w regionie, zapra-
szam Państwa do odwiedzenia strony 
www.janczyk.pl. Kończąc, kieruję pozdro-
wienia i jak zwykle zapraszam do bez-
pośrednich kontaktów w moim Biurze 
Poselskim w Limanowej lub na dyżurach 
w Kamienicy.

Poseł Wiesław Janczyk

o eurowyborach i nie tylko…
Czy sport motocrossowy jest sportem 
bezpiecznym? 
 – Sport motocrossowy dlatego tak przy-

ciąga ludzi młodych, bo należy do spor-
tów ekstremalnych i stosunkowo nie-
bezpiecznych, lecz jazda po torze jest 
dużo bezpieczniejsza od jazdy po lasach 
i bezdrożach. 

Co planujecie w najbliższym czasie?
 – Najpilniejsza sprawą jest obecnie wy-

budowanie zabezpieczeń na torze, bo 
wówczas będzie to w miarę bezpieczny 
tor crossowy. Bezpieczeństwo na torze 
poprawiłaby również odnowa drogi do-
jazdowej do toru – przez jej wyżwiro-
wanie i wywalcowanie – by umożliwić 
tam dojazd karetki pogotowia ratunkowe-
go w razie wypadku. Chcielibyśmy tak-
że pod dużym torem wybudować mały 
tor dla dzieci, gdyż często przyjeżdża-
ją ze swoimi rodzicami, by ich oglądać, 
wówczas również one mogłyby skorzy-
stać z jazdy po torze dostosowanym do 
ich możliwości. Planujemy także zorga-
nizowanie zawodów motocrossowych 
podczas Dni Gorczańskich, ale będzie 
to możliwe tylko wówczas, gdy zdążymy 
wykonać zabezpieczenia toru i zostanie 
poprawiony do niego dojazd. Z okazji Dni 
Gorczańskich chcemy także „Pod Satur-
nem” wystawić stoisko klubu.

Co by Pan chciał jeszcze przekazać na-
szym czytelnikom?
 – Wszystkich Czytelników Gorczańskich 

Wieści zapraszamy na naszą stronę inter-
netową  www.mks.gorce.pl

Dziękuję też wszystkim sponsorom, 
którzy pomogli nam w uruchomieniu 
toru, a zwłaszcza p. wójtowi Władysławo-
wi Sadowskiemu i panu Markowi Fran-
czykowi ze Szczawy.

Chcielibyśmy także, aby w przyszło-
rocznym budżecie Gminy Kamienica zo-
stały przyznane, choćby skromne środki 
na działalność naszego klubu, ponieważ 
do tej pory sami musimy pokrywać kosz-
ty wyjazdów na zawody motocrossowe, 
na których członkowie naszego klubu już 
zdobywają czołowe miejsca.

Dziękuję za rozmowę.

M. Marek

kwiecień maj czerwiec 2009 Gorczańskie wieści 13

wieści Z sejmu



Potem wszyscy wierni, którzy idąc, wiel-
bią i chwalą Boga. W zasadzie Pamiątkę 
ustanowienia Najświętszego Sakramen-
tu obchodzi Kościół w Wielki Czwartek. 
Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna 
swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Ko-
ściół obchodzi osobne święto Bożego 
Ciała, aby za ten dar niezwykły Chry-
stusowi w odpowiednio uroczysty spo-
sób podziękować. 

Jak do tego doszło? Inicjatorką usta-
nowienia tego święta była św. Julianna z 
Cornillon (1193–1258). Kiedy była prze-
oryszą klasztoru augustianek w Mont 
Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 
doznała objawień, w których Chrystus 
żądał ustanowienia osobnego święta ku 
czci Najświętszej Eucharystii. To właśnie 
On, Pan Jezus, wyznaczył dzień uroczy-
stości Bożego Ciała – czwartek po nie-
dzieli Świętej Trójcy. Na podstawie tych-
że objawień biskup Liege, Robert, wraz 
ze swoją kapitułą, po naradzie postanowił 
wypełnić życzenie Pana Jezusa. Tak oto 

w roku 1246 odbyła się pierwsza procesja 
eucharystyczna. Kardynał Hugo zatwier-
dził święto i w roku 1251 archidiakon Ja-
kub poprowadził ulicami Liege proce-
sję eucharystyczną. Został za to hojnie 
wynagrodzony – biedny syn szewca zo-
stał wkrótce biskupem w Verdun, patriar-
chą Jerozolimy i ostatecznie papieżem 
(1261–1264). Panował jako Urban IV i to 
on w roku 1264 wprowadził do Rzymu 
uroczystość Bożego Ciała. 

Tak już całkiem bezpośrednio do usta-
nowienia święta przyczynił się cud: ka-
płan, który przypadkowo wylał krew 
Chrystusa z Kielicha na korporał, ujrzał, 
że wino przemieniło się w krew. Za-
wiadomiony o tym cudzie papież, który 
przebywał wówczas w pobliskim mieście 
Orvieto, zabrał ten święty Korporał. Do 
dnia obecnego znajduje się on w bogatym 
relikwiarzu w katedrze Orvieto. Dotąd 
widać na nim plamy krwi. W czasie pro-
cesji Bożego Ciała obnosi się go zamiast 
monstrancji.

A my? Idziemy w procesji Bożego Cia-
ła na terenie Polski już od XIV wieku, od-
czytując cztery Ewangelie przy czterech 
ołtarzach. Ołtarze są ozdobione i przy-
strojone w drzewka i kwiaty, w niektó-
rych miejscowościach układane są piękne 
dywany kwiatowe. Idziemy, by cieszyć się 
tym, iż możemy uczestniczyć w Miste-
rium Eucharystycznym spożywając chleb 
i wino, które po Przeistoczeniu staje się 
prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa 
Zmartwychwstałego, naszego Zbawiciela.

Podczas Kongresu Eucharystycznego 
w Lourdes w 1981 roku Jan Paweł II po-
wiedział: „Trzeba wiedzieć, że Pan nasz 
Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jest 
naprawdę, rzeczywiście i substancjalnie 
obecny w Eucharystii, że pozostaje tak 
długo, jak długo istnieją postacie chleba 
i wina. Należy Mu się nie tylko najwięk-
szy szacunek, ale i nasza adoracja”.

Ks. Paweł

Zagrody nasze widzieć przychodzi …
Zawsze w czwartek, zawsze po Niedzieli Trójcy Przenajświętszej, i tak już od ponad 
800 lat, zaraz po mszy wierni wychodzą procesyjnie z kościoła. Prowadzi ich ksiądz, 
niosący Monstrancję, pod baldachimem, otoczony szpalerem dzieci w ubraniach 
pierwszokomunijnych, ministrantów i reszty służby liturgicznej.
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W ciągu pierwszego dnia przesłuchań na 
scenie jordanowskiego festiwalu zapre-
zentowało swe umiejętności wokalno – 
instrumentalne ponad 600 wykonawców 
w różnym wieku i z różnych stron na-
szego kraju. Śmiało można powiedzieć, 
że czas festiwalowych zmagań był jed-
nocześnie wielkim hołdem składanym 
Najświętszej Maryi Pannie na początku 
maja.

Wśród laureatów V Ogólnopolskiego 
Festiwalu Pieśni Maryjnych znalazł się 
Chór im. E. Bojanowskiego z Kamie-
nicy pod dyrekcją s. Barbary Gawełdy, 
który wyśpiewał II miejsce, prezentując 
ze swego dorobku muzycznego 2 utwo-
ry: „Dzwoneczek Maryi” Stanisława 
Kwiatkowskiego i „Alleluja” Henryka 
Jana Botora.

II miejsce zdobył także działający przy 
naszym chórze Zespół wokalno – instru-
mentalny Rodziny Edmunda Bojanow-
skiego, śpiewając: pieśń o E. Bojanow-
skim do słów s. Krystyny Kasperczyk 
„Od Jutrzenki, Ty jesteś piękniejsza”.

Radość festiwalowego zwycięstwa 
przedkładamy w dziękczynnej mo-
dlitwie Niepokalanej Matce i naszym 
świętym patronom Ojcu Edmundowi 
i s. Celestynie.

s. B. Gawełda

Festiwal Pieśni 
Maryjnych

26 KWIETNA 2009 r. w Łącku odbyła 
się uroczystość dziękczynna za dar życia 
i beatyfikacji s. Celestyny Faron. W 96 
rocznicę jej chrztu nad chrzcielnicą ko-
ścioła parafialnego w Łącku umieszczo-
no tablicę upamiętniającą to wydarzenie. 
Uroczystości przewodniczył ks. bp Wik-
tor Skworc w otoczeniu wielu kapłanów, 
sióstr zakonnych z Przełożoną General-
ną na czele i wiernych świeckich. Podczas 
uroczystej liturgii swoje śluby zakonne 
ponowiło 40 sióstr służebniczek. Przed-
stawiciele parafii Kamienica i rodzina Fa-
ronów, jako wyraz wdzięczności za dar 
beatyfikacji s. Celestyny, w darze ofiar-
nym przynieśli chleb i owoce. Po Mszy 
św. został poświęcony kamień, przy któ-
rym rozpoczyna się Celestyński Szlak 
Górski wiodący przez Łącko, Czerniec, 
Zagorzyn, Byniową do Zabrzeży. 

Oprawę muzyczną powyższej uroczy-
stości zapewnili: Orkiestra Dęta z Łącka 
pod batutą p. Stanisława Strączka i Chór 
im. E. Bojanowskiego z Kamienicy pod 
dyrekcją s. Barbary Gawełdy. 

Przygotowując się do powyższych uro-
czystości, parafianie z Kamienicy piel-
grzymowali wraz z siostrami do Domu 
Generalnego Sióstr Służebniczek w Sta-
rej Wsi. Ponad 100 osobowa grupa ka-
mieniczan oddała hołd Matce Bożej 

w  Bazylice Starowiejskiej, zwiedziła 
Muzeum Misyjne Zgromadzenia i obej-
rzała przedstawienie teatralne, przypo-
minające epizody z życia naszej błogo-
sławionej, a szczególnie Jej ostatnią drogę 
przez męczeństwo. Pielgrzymi mieli tak-
że możliwość pomodlenia się w Kapli-
cy Głównej Zgromadzenia, nawiedze-
nia grobu s. Leonii Nastał, kandydatki 
na ołtarze, a także skorzystali z posiłku 
w klasztornym refektarzu. W niedalekim 
Brzozowie, miejscu służby s. Celestyny, 
wierni modlili się w bazylice i przy po-
mniku błogosławionej Rodaczki. W drugi 
dzień Świąt Wielkanocnych grupa para-
fian wraz z s. Barbarą Nowak uczestni-
czyła w wielkiej modlitwie dziękczynnej 
Zgromadzenia w obozie oświęcimskim, 
miejscu śmierci s. Celestyny. Wierni wraz 
z siostrami z całej Polski przeszli przez 
„Bramę Śmierci” w marszu milczenia, 
wspominając tych, którzy po jej przekro-
czeniu nigdy nie wrócili do domów. Zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem zamordowa-
nych i uczestniczyli w Uroczystej Mszy 
św. W wielkim skupieniu i z ogromnym 
przejęciem zwiedzili Muzeum Obozowe 
w Auschwitz i oddali cześć św. Maksymi-
lianowi Kolbe w celi Jego śmierci.

s. B. Gawełda

uroczystość dziękczynna

W dniach 2 –3 maja w Jorda-
nowie – Osielcu odbył się V 
Ogólnopolski Festiwal Pieśni 
Maryjnych. Podczas festiwalo-
wych przesłuchań można było 
usłyszeć znane i te prawie za-
pomniane pieśni maryjne, śpie-
wane przez solistów, scholę, 
zespoły regionalne i przez chó-
rzystów.
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Ksiądz Jacek urodził się 04.09.1984 r. 
w  Limanowej. Uczęszczał do Szkoły 
Podstawowej w Zasadnem, a następnie 
Liceum Ogólnokształcącego w Łącku. 
W roku 2003 wstąpił do Wyższego Se-
minarium Duchownego w Łodzi, gdzie 
przez 6 lat przygotowywał się do służby 
kapłańskiej.

6 czerwca br. W Archikatedrze Łódz-
kiej diakon Jacek przyjął święcenia ka-
płańskie z rąk Metropolity Łódzkiego 
Arcybiskupa Władysława Ziółka. Naj-
ważniejszym obrzędem święceń jest 
złożenie przez diakonów przysięgi po-
słuszeństwa i wierności najwyższemu 
duszpasterzowi diecezji oraz nałożenie 
przez biskupa rąk na diakona – gest ozna-
czający przekazanie władzy kapłańskiej. 
Po przyjęciu święceń neoprezbiter udaje 
się do swojej parafii, by odprawić Mszę 
Prymicyjną. Swoją pierwszą Mszę św. ks. 
Jacek sprawował 21 czerwca.

Dzień Prymicji to święto i wielka ra-
dość całej wspólnoty parafialnej. Już 
w piątek mieszkańcy Zasadnego i Ka-
mienicy przygotowywali się na przyjęcie 
Księdza Prymicjanta, budując bramy po-
witalne, przyozdabiając drogi. W sobotę o 
godz. 1800 przy drodze wjazdowej do Za-
sadnego licznie zebrali się wierni, chcą-
cy powitać nowo wyświęconego kapłana. 
Ksiądz Prymicjant przyjechał po godz. 
1800. Przed bramą wjazdową do rodzin-
nej wioski został powitany przez Księdza 
Proboszcza Jana Betleja, rodziców, rodzi-
nę, dzieci i Panią Sołtys – reprezentującą 
mieszkańców Zasadnego. Potem, prowa-
dzony przez banderię konną i rowerową, 
przy dźwiękach góralskiej kapeli, przy-
jechał do kaplicy w Zasadnem, gdzie od-
prawił nabożeństwo czerwcowe.

W niedzielę, 21 czerwca, ksiądz Ja-
cek sprawował w Kościele Parafialnym 
w Kamienicy swoją Mszę Prymicyjną. 
Do tej uroczystości przygotowywała się 
cała parafia. Do kościoła w Kamienicy 
księdza Jacka, podobnie jak w sobotę, 
prowadziła banderia konna i rowerowa. 
Ceremonia rozpoczęła się ubraniem Pry-
micjanta w szaty liturgiczne w budynku 

plebanii. Następnie 
ksiądz neoprezbi-
ter został przepro-
wadzony do kościoła 
w wieńcu z liści dę-
bowych niesionym 
przez młodzież żeń-
ską ubraną w stro-
je regionalne. W or-
szaku procesyjnym 
uczestniczyli księża, 
klerycy, siostry za-
konne, ministranci, 
dziewczęta z DSM. 
W progu kościoła 
ks. Jacek został po-
błogosławiony przez 
rodziców. Na począt-
ku Mszy św. został 
powitany przez ks. 
Proboszcza, przyjął 
też życzenia od dzie-
ci, młodzieży i doro-
słych. Piękną homilię 
o roli kapłana i  ka-
płaństwie wygłosił ks. Franciszek Nie-
miec – Proboszcz parafii pw. Bł. M. Te-
resy Ledóchowskiej w Muszynie. Ksiądz 
Jacek skierował wzruszające słowa po-
dziękowań dla wszystkich osób, które 
towarzyszyły mu w drodze do kapłań-
stwa. Na zakończenie nastąpiło uroczy-
ste błogosławieństwo księży, kleryków, 
ministrantów, osób zakonnych, rodziny 
i wszystkich zebranych wiernych.

Po Mszy św., znów prowadzony przez 
banderię konną, cały orszak udał się do 
Szkoły Podstawowej w Zasadnem, gdzie 
odbyło się przyjęcie prymicyjne. W cza-
sie przyjęcia ks. Jacek przyjmował ży-
czenia od wszystkich gości. Z życzenia-
mi do Księdza Prymicjanta przybyli też: 
Dziewczęca Służba Maryjna, Zespół Re-
gionalny „Gorce”, Dziecięcy Zespół Re-
gionalny „Zasadnioki”, chór parafialny.

Choć pogoda nie dopisała, zarówno 
w sobotę, jak i w niedzielę przy księdzu 
Jacku wiernie trwali licznie zgromadze-
ni mieszkańcy Zasadnego, rodzina i cała 
parafia.

Księdzu Prymicjantowi życzymy wielu 
Łask Bożych, niech Chrystus, który wy-
brał Cię na swojego kapłana, błogosławi 
Tobie w pracy na Niwie Pańskiej.

B.G.

PODZIęKOWANIA

Pragnę z serca podziękować wszyst-
kim mieszkańcom parafii Kamienica 
za wspieranie mnie poprzez modlitwę, 
a w tych ostatnich dniach przygotowań 
do kapłaństwa za pomoc przy zorganizo-
waniu uroczystości Prymicyjnej. 

Szczególne podziękowania składam na 
ręce mieszkańców Zasadnego, za Wasze 
otwarte serca, życzliwość i pomoc okaza-
ną moim rodzicom. Niech Waszą pracę, 
trud i poświęcenie Bóg szczodrobliwie 
wynagrodzi.

 Przyjmijcie staropolskie „Bóg zapłać”.

Ks. Jacek Syjud

Prymicje księdza 
jacka syjuda

„Pójdź za mną!” – powiedział Pan. 
Posłuszny temu głosowi, poszedł za nim, 
wybierając drogę kapłańskiego życia, 
ksiądz Jacek Syjud z Zasadnego.
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Święcenia kapłańskie w Katedrze w Łodzi
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Święcenia kapłańskie w Katedrze w Łodzi

W progach kościoła w Zasadnem
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Przywitanie na granicy parafii



Tradycyjny przejazd bryczką

Prymicyjna Msza św.
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  Prymicje - ks. Jacka Syjuda

Przejście w wieńcu prymicyjnym



Z życzeniami u Prymicjanta
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W dniu 31 maja w naszej parafii odbył 
się II Festyn Parafialny z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka. Dochód 
z festynu (w wysokości 16 tys. złotych) 
został przeznaczony na leczenie naszej 
parafianki, 5 letniej – Anetki Gierczyk. 

Dziewczynka urodziła się jako zdro-
we dziecko, gdy skończyła trzy latka wy-
stąpił pierwszy atak padaczkowy. Dosta-
ła leki przeciw padaczkowe lecz jej stan 
fizyczny i psychiczny pogarszał się. Po 
kilku pobytach w różnych szpitalach le-
karze zdiagnozowali „ceroidolipofuscy-
nozę późno–niemowlęcą”. Jest to choro-
ba genetycznie uwarunkowana, na dzień 
dzisiejszy nieuleczalna. W mózgu gro-
madzi się tzw. lipofuscyna, która nisz-
czy komórki nerwowe. Powoduje to stop-
niowe pogarszanie się funkcjonalności 
dziecka, a w konsekwencji prowadzi do 
jego śmierci. 

W chwili obecnej Anetka porusza się 
z wielkim trudem, chodzi podtrzymy-
wana za obie rączki, bardzo mało mówi. 
Dwa razy w tygodniu przychodzi do 
dziewczynki rehabilitantka, dziecko ma 
też program wczesnego wspomagania, 
jak również jest pod stałą opieką leka-
rza neurologa. Poza tym jest zapisana na 
rehabilitacje specjalistyczną do ośrodka 
zdrowia w Kamienicy lub Szczawie. Naj-

większym celem rodziców dziecka jest 
wyjazd do Stanów Zjednoczonych na te-
rapię genową, Anetka jest już wpisana 
na listę rekrutacyjną i mają nadzieję, że 
dostanie się na te badania. Jest to jedyna 
szansa na zatrzymanie postępu choroby. 
Niestety, możliwości finansowe przewyż-
szają rodziców, a właśnie ten wyjazd jest 
głównym celem, na jaki zamierzają zbie-
rać fundusze.

W czasie festynu, przy akompaniamen-
cie muzyki góralskiej, można było skosz-
tować wielu regionalnych potraw, a także 
wziąć udział w różnych grach i zabawach. 

Ks. Paweł 

„MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE”
Adam Mickiewicz

Wyrazy wdzięczności dla wszystkich, 
którzy otwarli serce i okazali pomoc 
w  organizacji II Festynu Parafialnego 
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziec-
ka, w imieniu parafii, wszystkich dzieci, 
szczególnie chorej Anetki Gierczyk,

 składają

Organizatorzy 
Ks. Proboszcz i Rada Parafialna

POMÓŻMY ANETCE!
festyn parafialny w kamienicy

W	chwili	obecnej	czekamy,	aż	w	Stanach	
Zjednoczonych	zakończą	się	wszystkie	for-
malności	niezbędne	do	rozpoczęcia	terapii.	
Mamy	nadzieję,	że	już	wkrótce	rozpocznie	
się	rekrutacja	i	Anetka	się	zakwalifikuje.

Prosimy	o	dalsze	wsparcie	i	modlitwę.
Kontakt	z	rodzicami:	
tel.	668 606 934,	
e–mail:	bogda–1980@go2.pl
Nr	konta:	92	88040000	0031	0306	4855	
0001	z	dopiskiem	„Darowizna	dla	Anety	
Gierczyk”

PODZIęKOWANIA

Wszystkim, którzy w tych ciężkich 
dla nas chwilach pospieszyli z po-
mocą: szczególnie Ks. Proboszczowi, 
uczniom i nauczycielom szkół, firmom 
oraz osobom prywatnym w imieniu 
naszym oraz Anetki składamy szczere 
i serdeczne podziękowania.

WASZA POMOC jest dla nas ogrom-
nie cenna, a świadomość tego, że nie 
jesteśmy sami w walce z okrutną cho-
robą, podnosi nas na duchu i dodaje 
otuchy.

 Bogusława i Franciszek Gierczyk
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Z Życia Parafii



Te słowa Stanisława Staszica były myślą 
przewodnią spotkani, jakie miało miejsce 
15 czerwca br. w hali sportowej przy Ze-
spole Szkół Samorządowych nr 3 w Li-
manowej. Było to już kolejne spotka-
nie podsumowujące sukcesy młodzieży 
Powiatu Limanowskiego w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych. Na uro-
czystość przybyli nie tylko laureaci, ale 
także ich nauczyciele, dyrektorzy szkół, 
rodzice.

Organizatorami tego spotkania było 
Małopolskie Kuratorium Oświaty, Po-
wiat Limanowski, Miasto i Gmina Li-
manowa. Dlatego na uroczystości nie 
zabrakło Starosty Limanowskiego Jana 
Puchały, Przewodniczącego Rady Powia-
tu Jacentego Musiała, Dyrektora Mało-
polskiego Kuratorium Oświaty z De-
legatury w Nowym Sączu Władysława 
Ścianka, a także włodarzy Miasta i Gmi-
ny Limanowa – Marka Czeczótki i Wła-
dysława Pazdana. Na uroczystość przy-
byli również przedstawiciele innych gmin 
i miasta z terenu powiatu. Wśród zapro-
szonych gości obecni byli posłowie: Bro-
nisław Dutka i Wiesław Janczyk a tak-
że Radni Województwa Małopolskiego: 
Urszula Nowogórska, Barbara Dziwisz, 
Stanisław Dębski i Grzegorz Biedroń, jak 
również wielu innych wspaniałych gości.

W bieżącym roku szkolnym 132 
uczniów ze szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych re-
prezentowało Powiat Limanowski na 

finałach konkursów przedmiotowych or-
ganizowanych przez Małopolskiego Ku-
ratora Oświaty.

Laureaci i Finaliści Konkursów  
i Olimpiad Przedmiotowych

Gmina Kamienica
•	 Iwona Mikołajczyk z Gimnazjum 

w Szczawie – laureatka konkursu po-
lonistycznego i finalistka konkursu 
biologicznego, 
•	 Grzegorz Kuziel z Gimnazjum 

w Szczawie – finalista konkursu 
historycznego,
•	Maria Rusnarczyk z Gimnazjum 

w Szczawie – finalistka konkursu 
biologicznego,
•	 Klaudia Nowak ze Szkoły Podstawo-

wej w Zalesiu – laureatka konkursu 
matematyczno – przyrodniczego,
•	 Kinga Gaura ze Szkoły Podstawowej 

w Zalesiu – finalistka konkursu mate-
matyczno – przyrodniczego,
•	 Przemysław Gancarczyk ze Szkoły 

Podstawowej w Zalesiu – finalista kon-
kursu matematyczno – przyrodniczego,
•	 Tomasz Zubek z I Liceum Ogólno-

kształcące w Limanowej – uczestnik 
Ogólnopolskiej Olimpiady „ O diamen-
towy indeks AGH” – otrzymał indeks 
na wybrany kierunek w/w uczelni.

Nagrody i dyplomy uznania wręczali 
im: posłowie – Bronisław Dutka i Wie-
sław Janczyk, starosta – Jan Puchała, 

Dyrektor Małopolskiego Kuratorium 
Oświaty z Delegatury w Nowym Sączu 
– Władysław Ścianek oraz przedstawicie-
le władz samorządowych gmin powiatu 
limanowskiego. Gratulacje otrzymywali 
również rodzice i opiekunowie laureatów 
za trud i pracę, jaką włożyli w przygoto-
wanie młodzieży.

Justyna Tokarczyk

Tajner w Limanowej

2 czerwca br. w Sali obrad Starostwa Po-
wiatowego w Limanowej odbyło się spo-
tkanie mające na celu Inaugurację Tygo-
dnia Sportu Szkolnego w Limanowej. Na 
spotkaniu pojawiły się wybitne  osobowo-
ści ze świata sportu – Apoloniusz Tajner 
– Prezes Polskiego Związku Narciarskie-
go, Wojciech Kudlik – Dyrektor Depar-
tamentu Sportu Powszechnego w Mi-
nisterstwie Sportu i Turystyki, Dariusz 
Abramuk Sekretarz Generalny Zarządu 
Głównego Szkolnego Związku Sporto-
wego, Włodzimierz Nowak i Waldemar 
Gramek Prezesi Małopolskiego Szkol-
nego Związku Sportowego, Kierownicy 
katedr AWF w Krakowie –  prof. dr hab. 
Szymon Krasicki i prof. dr hab. Marian 
Bukowiec, a także nauczyciele wycho-
wania fizycznego, instruktorzy, trenerzy 
narciarstwa oraz inni reprezentanci śro-
dowiska sportowego.

Na spotkaniu pojawili się również 
przedstawiciele władz samorządowych 
– Jan Puchała Starosta Limanowski, Ja-
centy Musiał Przewodniczący Rady Po-
wiatu Limanowskiego, Bolesław Żaba 
i Stanisław Piegza – Członkowie Zarzą-
du Powiatu Limanowskiego, a także Ma-
rek Czeczótka – Burmistrz Miasta Lima-
nowa, Władysław Pazdan – Wójt Gminy 
Limanowa i Ryszard Kulma – Przewod-
niczący Rady Miasta Limanowa.

Głównym celem zebrania była mery-
toryczna dyskusja na temat współpracy 
samorządów lokalnych z Polskim Związ-
kiem Narciarskim, szczególnie na temat 
budowy tras narciarstwa biegowego na 
terenie Powiatu Limanowskiego. Apo-
loniusz Tajner, kierując swoje słowa do 
Starosty Jana Puchały, powiedział mię-
dzy innymi: „Jestem pod ogromnym 
wrażeniem zaangażowania całego śro-
dowiska sportowego  w rozwój narciar-
stwa biegowego na terenie Pańskiego Po-
wiatu i oczywiście potwierdzam chęć 
pomocy we wszystkich waszych zamie-
rzeniach.(…)”.

Justyna Tokarczyk

olimpijczycy 
z Powiatu Limanowskiego
„(…)Talent jest jak kawałek szlachetnego ale surowego 
metalu. Dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wiel-
ką nada (…)”

22 Gorczańskie wieści kwiecień maj czerwiec 2009

wieści Ze starostwa



Będzie to już trzeci nabór wniosków 
na to działanie w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013. 

Pomoc na zalesianie może uzyskać: 
rolnik, który został wpisany do ewi-

dencji producentów (prowadzonej przez 
ARiMR), stanowiącej część krajowego 
systemu  ewidencji producentów, ewiden-
cji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności, 

grupa rolników (co najmniej 3), których 
grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna po-
wierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha,

jednostki samorządu terytorialnego lub 
jednostki organizacyjne gmin, powiatów 
oraz województw. 

Pomoc na zalesianie nie przysługu-
je do gruntów położonych na obszarach 
NATURA 2000. Pomoc na zalesianie w 
ramach PROW 2007 – 2013 może być 
przyznana jednemu rolnikowi do po-
wierzchni nie większej niż 20 ha. Agen-
cja może przyznać pomoc na zalesianie 
gruntów rolnikom, którzy do wniosku 
o przyznanie pomocy, złożonego w biu-
rze powiatowym, dołączą plan zalesienia 
opracowany przez nadleśnictwo wraz z 
innymi wymaganymi dokumentami. Po 
weryfikacji wniosku, kierownik biura po-
wiatowego ARiMR wyda postanowienie 
o spełnieniu przez beneficjenta niezbęd-
nych warunków przyznania pomocy na 
zalesianie lub decyzję o odmowie przy-
znania pomocy. 

Po otrzymaniu postanowienia rolnik 
może rozpocząć prace zalesieniowe, które 
trzeba wykonać w terminie określonym 
w planie zalesienia, jednakże nie później 
niż w okresie sadzenia przypadającym 
na wiosnę w roku następującym po roku 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
na zalesianie. 

W ciągu 7 dni od zakończenia zalesie-
nia rolnik powinien pisemnie powiado-
mić o tym nadleśniczego. Wówczas nad-
leśniczy wyda zaświadczenie o zgodności 
zalesienia z planem zalesienia. Następnie, 
w terminie do 20 maja roku, w którym 

zalesienie wykonano wiosną albo roku 
następującego po roku, w którym zalesie-
nie wykonano jesienią, rolnik powinien 
złożyć w biurze powiatowym ARiMR 
oświadczenie o wykonaniu zalesienia 
zgodnie z planem zalesienia wraz z za-
świadczeniem nadleśniczego. 

Przyznanie pomocy na zalesianie na-
stępuje w drodze decyzji wydanej przez 
kierownika biura powiatowego. W termi-
nie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta 
stanie się ostateczna, ARiMR przekazuje 
środki finansowe na rachunek bankowy 
wnioskodawcy. 

Zgodnie z PROW 2007–2013 pre-
mia pielęgnacyjna przysługuje rolni-
kowi przez 5 lat, a premia zalesieniowa 
przez 15 lat na dane uprawy leśne. W 
celu otrzymania płatności w kolejnych 
latach, rolnik zobowiązany jest do składa-
nia wniosku o wypłatę pomocy na zale-
sianie. W związku ze zmianą przepisów, 
począwszy od 2009 r. ,wnioski o wypła-
tę pomocy na zalesianie za grunty rol-
ne i grunty inne niż rolne już zalesione 
w ramach PROW 2007– 2013 należało 
złożyć w podstawowym terminie od 15 
marca do 15 maja w biurze powiatowym 
ARiMR, do którego rolnik składał wcze-
śniej wniosek o przyznanie pomocy na 
zalesianie

Premia pielęgnacyjna i premia zale-
sieniowa, począwszy od drugiego roku 
realizacji planu zalesienia, jest wypłaca-
na w terminie do dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku, w którym został 
złożony wniosek o wypłatę pomocy na 
zalesianie. 

Nie uległ natomiast zmianie termin 
przyjmowania wniosków kontynuacyj-
nych od rolników, którzy zalesili grunty 
rolne w ramach Planu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2004–2006. Wnio-
ski o wypłatę płatności, za zalesione wte-
dy grunty rolne, należy złożyć w terminie 
od 1 czerwca do 15 lipca 2009 r. 

Witold Ćwikowski – PZDR w Limanowej 
(źródło: Biuro Prasowe AriMR)

arimr przyjmuje wnioski na 
zalesianie gruntów

Rynek biopaliw 
skazany na sukces

Rynek biopaliw w Polsce będzie się 
rozwijał. Nie zmienią tego nawet ko-
lejne zaniechania naszych rządów. 

Zdaniem banku inwestycyjnego Gold-
man Sachs, rynek biopaliw w Europie 
w 2010 r. osiągnie poziom około 8 bilio-
nów EUR rocznie. Do końca 2009 r. zdol-
ność produkcyjna europejskich produ-
centów biopaliw ma osiągnąć 6 mln ton 
rocznie. W 2020 r. – 25–30 mln ton – in-
formuje „Puls Biznesu”.

Zdaniem Brukseli, udział biokompo-
nentów w rynku paliw wyniesie w 2020 
r. co najmniej 10 proc. Zgodnie z wymo-
gami unijnymi Polska powinna osiągnąć 
w 2010 r. minimum 5,75 proc. udziału bio-
komponentów w zużyciu paliw transpor-
towych. Plany Ministerstwa Gospodar-
ki zakładające, że w 2007 r. wzrośnie do 
2,5 proc., okazały się zbyt ambitne. Zda-
niem Krajowej Izby Biopaliw dziś udział 
ten wynosi zaledwie 0,6–0,7 proc. Rynek 
z pewnością jest perspektywiczny, świad-
czy o tym choćby skala zainteresowania 
produkcją biopaliw. W Polsce chcą to ro-
bić m.in. Rafineria Trzebinia, Grupa Lo-
tos (Lotos Biopaliwa), Elstar Oils, Solvent 
Wistol (dawniej Solvent Dwory), Skotan. 

Zdaniem Magdaleny Rogulskiej, kie-
rownika Europejskiego Centrum Ener-
gii Odnawialnej w Centralnym Labora-
torium Naftowym, biopaliwa są dzisiaj 
najlepszym rozwiązaniem na rynku mo-
toryzacyjnym. Rynek biopaliw będzie się 
rozwijał, ponieważ nie ma innego wy-
boru, dopóki nie opanujemy taniej pro-
dukcji wodoru. Ponadto regulacje unij-
ne wymuszają produkcję takich paliw. 
Podstawowymi biopaliwami ciekłymi 
pochodzenia rolniczego są spirytus ety-
lowy oraz ester metylowy oleju rzepako-
wego. Mamy w Polsce sporo pól, które 
w ostatnich latach były wyłączane z upra-
wy w gospodarstwach, które nie miały 
zbytu na surowce rolnicze wykorzysty-
wane do celów żywnościowych. Do racjo-
nalnego zagospodarowania tych gruntów 
może się przyczynić wzrost popytu zgła-
szanego przez gorzelnie (przerabiające 
surowce rolnicze na spirytus zużywany 
przez przemysł paliwowy) oraz rozwój 
agrorafinerii produkujących estry z ole-
ju rzepakowego, a także zwiększone za-
potrzebowanie zakładów energetycznych 
na biomasę. 

Witold Ćwikowski – PZDR Limanowa 
(źródło:www.ihar.edu.pl)

Od 1 czerwca do 31 lipca br. o wsparcie finansowe na zalesianie 
gruntów rolnych i innych niż rolne mogą starać się rolnicy, którzy 
po raz pierwszy chcą skorzystać z takiej pomocy. Wnioski można 
składać osobiście bądź wysłać pocztą do biura powiatowego, wła-
ściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.
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Najlepsi w konkursie  
muzyk Podhalańskich

Muzyka zespołu „Gorce” z Kamienicy 
w składzie: Franciszek Kurzeja, Jan Ku-
rzeja, Marian Dudzik i Sylwester Dudzik 
okazała się najlepsza w XXXIV Konkur-
sie Muzyk Podhalańskich im. Tomasza 
Skupnia w Nowym Targu.

Konkurs odbył się w 1 maja br. na no-
wotarskim rynku. Był częścią obchodów 
Majówki Nowotarskiej. W jury konkursy, 
które oceniło 37 muzyk regionalnych – 
dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych 
– z Podhala, Spisza i Orawy, zasiedli: 
Dorota Majerczyk – etnolog, przedsta-
wiciel Małopolskiego Centrum Kultu-
ry SOKÓŁ w Nowym Sączu; Stanisław 
Michałczak – regionalista, muzykant; 
Krzysztof Trebunia Tutka – folklorysta, 
muzykant; Marcin Kowalczyk – etnolog, 
muzykant i Marian Kikla – instruktor 
zespołów, muzykant.

Gratulacje należą się dla całej kapeli, 
a szczególnie dla pana Franciszka Kurzei 
(w styczniu skończył 90 lat), który nie ma 
sobie równych.

S. F.

Drużbacka 

W dniach 20–21 maja br. odby-
ła się w Podegrodziu, kolejna 
XXVII edycja Konkursu Mu-
zyk, Instrumentalistów, Śpiewa-
ków Ludowych i Drużbów We-
selnych DRUŻBACKA 2009”. 

Impreza ta cieszy się dużą po-
pularnością i na dobre już za-
gościła w Podegrodziu. Wzię-
ło w  niej udział ponad 400 
wykonawców z Małopolski 
i Podkarpacia. 

Dzięki wspólnym spotkaniom 
i wzajemnej „pozytywnej” rywa-
lizacji uczestników poziom mu-
zyczny od kilku lat utrzymuje się 
na bardzo wysokim poziomie.

Podczas tegorocznego przeglądu zwy-
cięzcą w prezentacji Drużbów Weselnych 
już po raz kolejny został pan Mieczysław 
Franczyk ze Zbludzy. Nagrodę głów-
ną w postaci „Złotych Basów” zdobyła 
muzyka GORCE z Kamienicy z  pry-
mistą Franciszkiem Kurzeją z Kiczni. 
W konkursie śpiewu solowego III miej-

sce przypadło pani Marii Miśkowicz  
ze Zbludzy, a w przeglądzie grup śpiewa-
czych wyróżnienie otrzymało Koło Go-
spodyń Wiejskich ze Zbludzy.

Laureatom gratulujemy i życzymy 
dalszych udanych występów oraz wielu 
sukcesów. 

S. F.

Święto Przedszkolaka

Dnia 2 czerwca 2009 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Kamienicy 
odbyło się podsumowanie obchodów 
Roku Przedszkolaka. Gospodarzem 
uroczystości było Samorządowe Przed-
szkole w Kamienicy, które zorganizo-
wało Gminny Konkurs Plastyczny, pt.: 
„Moje Przedszkole”. Tego dnia nastą-
piło rozdanie nagród i wyróżnień za 
najpiękniejsze prace, które wręczały: 

dyrektor Przedszkola, pani mgr Ewa 
Rusnarczyk i Pełnomocnik Wójta ds. 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych Pani Zofia 
Kuchnia.

Ten szczególny dla przedszkolaków 
dzień umiliły występy zaproszonych 
gości ze Szkoły Podstawowej z Zale-
sia. Swój program artystyczny, przepla-
tany wieloma piosenkami, zaprezento-
wały również dzieci z Samorządowego 
Przedszkola.

Finał obchodów Roku Przedszkolaka 
wypadł okazale, dzięki osobistemu za-
angażowaniu się w przygotowania: Dy-
rektor Przedszkola, pani mgr Ewie Ru-
snarczyk, pedagogom przedszkolnym, 
rodzicom oraz przedstawicielom władz 
samorządowych i dyrektorowi Gminne-
go Ośrodka Kultury, panu Mieczysławo-
wi Markowi.

B. M.

24 Gorczańskie wieści kwiecień maj czerwiec 2009

kuLtura



Na scenie rabczańskiego amfiteatru przy 
ul. Chopina zaprezentowało się 12 zespo-
łów z różnych regionów południowej Pol-
ski. Z terenu górali łącko–kamienickich 
do udziału w festiwalu zakwalifikował 
się Dziecięcy Zespół Regionalny ”Za-

sadnioki”. Występy wszystkich zespo-
łów, oprócz licznie zebranych widzów, 
bacznie śledziła czteroosobowa komisja 
w składzie: A. Szurmiak–Bogucka (et-
nomuzykolog), J. Kalicińska (etnochore-
ograf), U. Janicka–Krzywda (etnograf), 
B.  Kafel (etnograf). W tym konkur-
sie nie ma wygranych ani przegranych, 
gdyż samo zakwalifikowanie się do 
udziału w festiwalu jest dużym osiągnię-
ciem. W czasie występu liczy się przede 
wszystkim przekazanie tradycji swojego 
regionu, a komisja wyróżnia najbardziej 
wartościowe elementy prezentujące tra-
dycyjny strój, muzykę, śpiew i taniec oraz 
obyczajowość. Zespół „Zasadnioki”, wy-
stępujący z programem „Jak w Zosadnym 
szkoło łotwiyrali”, został wyróżniony za 
atmosferę żywiołowej zabawy, przekaz 
kulturowy tańców oraz różnorodność 
dziecięcych strojów. Wszystkie zespo-
ły otrzymały wyróżnienia w postaci dy-
plomów ufundowane przez Małopolskie 
Centrum Kultury „Sokół” w  Nowym 
Sączu oraz nagrody pieniężne i słodycze 
ufundowane przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Dla zespołu „Zasadnioki” udział w tym 
festiwalu to duże wyróżnienie i niezapo-
mniane przeżycia. Wszystkim członkom 
zespołu oraz kapeli należą się gratulacja 
za naprawdę udany występ.

B.G.

Pogórzańskie gody

W dniach 17 – 19 kwietnia br. w Łużnej (po-
wiat gorlicki) odbył się I Małopolski Kon-
kurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów 
Ludowych „POGÓRZAŃSKIE GODY”.

W konkursie wystąpiły zespoły regio-
nalne województwa małopolskiego, pre-
zentujące tradycyjny folklor z  własnego 
regionu etnograficznego (program oparty 
na zwyczajach, obyczajach lub obrzędach 
ludowych).

18 kwietnia na scenie w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Łużnej w kategorii zespołów 
prezentujących folklor w formie autentycz-
nej zaprezentował się Zespół Regionalny 
„Gorce” z Kamienicy, zajmując II miejsce za 
program „Z wiuchą na imioniny do Jonów”.

Prezentacje konkursowe oceniała komisja 
w składzie: prof. Teresa Smolińska (folklo-
rysta), Aleksandra Szurmiak –Bogucka (et-
nomuzykolog), Benedykt Kafel (etnograf), 
Henryk Kuś (choreograf).

S. F.

Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych

W dniach 13–14 czerwca w Rab-
ce – Zdroju odbył się XXXIII 
Karpacki Festiwal Dziecięcych 
Zespołów Regionalnych.
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Niewątpliwie wśród otwartych na pomoc drugim znajdują się członkowie Ze-
społu Regionalnego Gorce i Zespołu Whisky, którzy m. in. swój koncert z dnia 
24 maja 2009 r. dedykowali koledze Rafałowi Palkijowi – poszkodowanemu 
w wypadku.

Ich występ przypomniał, że przed Rafałem jeszcze długa rehabilitacja, ale uwa-
runkowana przede wszystkim dofinansowaniem ludzi dobrej woli, którzy swą 
pomoc mogą kierować na konto: 

56 1140 2004 0000 3702 5247 5656, 
z dopiskiem „Darowizna dla Rafała Palkij”.  S. F.

W dniach 30 kwietnia – 2 maja 
br. odbyły się w Czarnym Du-
najcu XXXIV Przepatrzowiny 
Teatrów Regionalnych Mało-
polski. Przegląd ten jest spotka-
niem grup teatralnych Małopol-
ski, prezentujących tradycyjne 
obrzędy i zwyczaje, przedsta-
wiających sztuki pisane gwarą 
i traktujące o życiu wsi. 

2 maja na scenie w Czar-
nym Dunajcu zaprezentowało 
się Koło Gospodyń Wiejskich 
z  Kamienicy, przedstawiając 
program „Imioniny Józefa”, któ-
ry zyskał uznanie jurorów tego-
rocznej edycji konkursu.

Rada Artystyczna XXXIV 
Przepatrzowin Teatrów Regio-
nalnych Małopolski postanowi-
ła przyznać KGW z Kamienicy 
III – miejsce (Brązową Ma-
skę).  S. F.

Przepatrzowiny  
Teatrów Regionalnych

Z myślą o koledze

Na co dzień piękne świadectwo 
daru serca – pełnego człowieczeń-
stwa dają liczni mieszkańcy naszej 
gminy, wychodząc naprzeciw tym, 
którzy potrzebują wsparcia, tak fi-
nansowego jak i duchowego.
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Festiwal ten nie jest konkursem, lecz 
przeglądem, na który organizatorzy, Sto-
warzyszenie Związek Szczyrzycan, Sta-
rostwo Powiatowe w Limanowej, Urząd 
Gminy Jodłownik oraz Zespół Szkół 
w Szczyrzycu, zapraszają dziecięce i mło-
dzieżowe zespoły i grupy regionalne wo-
jewództwa małopolskiego.

W tym roku na deskach Amfiteatru 
Ziemi Szczyrzyckiej zaprezentowało 

się 6 zespołów regionalnych i 1 kapela. 
Górali łącko–kamienickich reprezento-
wał Dziecięcy Zespół Regionalny Za-
sadnioki, działający przy Szkole Pod-
stawowej w Zasadnem, który wystąpił 
z programem „Jak w Zosadnym szkoło 
łotwiyrali”. 

Formuła przeglądu pozwala nagra-
dzać młodych wykonawców za konkret-
ne dokonania. 

W tym roku Komisja Artystyczna 
w składzie: Michalina Wojtas–chore-
ograf, Aleksander Smaga–muzyk, Piotr 
Lulek–regionalista i muzyk, wyróżniła 
zespół Zasadnioki za: wspaniałe zabawy, 
logiczność i czytelność programu oraz 
czystą gwarę.

 
Wszystkie zespoły nagrodzono pa-

miątkowymi dyplomami oraz nagroda-
mi pieniężnymi.

Wszystkim członkom zespołu, a było 
ich w tym roku 35, należą się gratulacje 
za wspaniały występ.

Dziecięcy Zespół Regionalny Zasad-
nioki składa serdeczne podziękowania 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ka-
mienicy za sfinansowanie wyjazdu do 
Szczyrzyca.

B.G.

święto Pieśni, tańca i muzyki Ludowej
7 czerwca 2009 r. w Szczyrzycu odbyło się jubileuszo-
we, XX Święto Pieśni, Tańca i Muzyki Ludowej. Celem 
tej imprezy jest ochrona najcenniejszych tradycji folkloru 
dziecięcego i młodzieżowego Małopolski, zaszczepienie 
szacunku i umiłowania kultury ludowej, a także zainte-
resowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym muzykowa-
niem, śpiewem, zabawami i tańcem ludowym.
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Wśród najlepszych

Rok w kalendarzu sportowym 
kamienickich gimnazjalistów 
zapisał się dużymi literami. 
Młodzi sportowcy wzięli udział  
w licznych zawodach, turnie-
jach i rozgrywkach i osiągali 
sukcesy. 

W ostatnich miesiącach bieżącego roku 
szkolnego chłopięca drużyna z Gimna-
zjum w Kamienicy wygrała turniej fi-
nałowy o Mistrzostwo Powiatu Lima-
nowskiego w Piłce Nożnej – w ramach 
Gimnazjady Młodzieży (chłopców ur. 
1993–95), pokonując w strefie finałowej 
Gimnazjum nr 1 z Limanowej 1:0 i Gim-
nazjum Tymbark 2:1.

Sukcesem zakończył się również udział 
zespołu w zawodach rejonowych, gdzie 
drużyna z Kamienicy zajęła drugie 
miejsce.

Drużyna występowała w składzie: 
Mirosław Zięba, Marcin Augustyn, 
Krystian Franczyk, Kamil Kuziel, Mi-
chał Kuziel, Rafał Kurzeja, Marcin 
Gierczyk, Artur Rutka, Patryk Żak, 
Kamil Dziedzina, Andrzej Bulanda, 
Sławomir Sadowski, Miłosz Siedlecki, 
Dariusz Zasadni, Kamil Chlipała, Piotr 
Mikołajczyk, Patryk Kurzeja, Marcin 
Duda. Opiekun zespołu: mgr Robert 
Faron. 

Ponadto do udanych występów chłop-
ców z Gimnazjum należy zaliczyć zaję-
cie: II miejsca w Halowej Piłce Nożnej  
(o Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego) 
w  Rupniowie, IV miejsca w Mistrzo-
stwach Powiatu Limanowskiego w Szta-
fetowych Biegach Przełajowych oraz III 
miejsca w Turnieju Piłki Siatkowej im. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, który od-
był się w Tokarni.

R. F.

Spartakiada Młodzieży

Cztery gminy partnerskie sta-
nęły do sportowej rywali-
zacji podczas VI Spartakia-
dy Młodzieży Gimnazjalnej 
pod hasłem „Młodość ponad 
granicami”, która odbyła się 
w Komornikach. 
Rywalizacja ta zapoczątkowana zosta-
ła w 2004 r., kiedy podpisano trójstron-
ne porozumienie pomiędzy gminami: 
Komorniki, Kamienica i Smiżany ze 
Słowacji.

W tym roku do rywalizacji została za-
proszona młodzież litewska z polskiej 
szkoły średniej im. Stanisława Kostki  
z Podbrzezia (rejon Wileński), z którym 
władze Gminy Komorniki podpisały 
w kwietniu umowę partnerską.

W tej edycji młodzież rywalizowała 
w następujących konkurencjach: piłka 
ręczna dziewcząt, piłka nożna chłopców, 
wyścigi rzędów oraz sztafeta lekkoatle-
tyczna 10 x 300 m dziewcząt i chłop-
ców. Rywalizacja w piłce ręcznej za-
kończyła się zwycięstwem drużyny 
Smiżan, drugie miejsce zajęły Komor-
niki, trzecie Kamienica, czwarte Pod-
brzezie. Złoty medal w piłce nożnej 
przypadł drużynie Komornik, srebrny 
zdobyła Kamienica, brązowy Smižany, 
a czwarte miejsce przypadło młodzieży  

z Podbrzezia. W konkurencjach rekre-
acyjnych, tj. wyścigi rzędów, w tym roku 
najlepszymi gminami były Kamienica  
i Komorniki, natomiast bieg sztafetowy 
wygrała młodzież z Gminy Komorniki. 

Uroczystego zakończenia i podsumo-
wania dokonano w auli komornickiego 
gimnazjum. Reprezentacjom wręczono 
puchary, dyplomy, nagrody i upominki 
ufundowane przez Radę Gminy Komor-
niki. Generalna klasyfikacja VI Sparta-
kiady przedstawia się następująco: I miej-
sce – Gmina Komorniki, II m – Gmina 
Kamienica, III m – Gmina Smižany, IV 
m – Gmina Podbrzezie – Litwa.

Gminę Kamienica reprezentowali 
uczniowie z obydwu naszych gimnazjów 
– Szczawy i Kamienicy.

Dziewczęta: Katarzyna Skórska, Mo-
nika Łubik, Paulina Błaszczyk, Anna 
Rusnarczyk, Marzena Bulanda, Paulina 
Barnaś, Agnieszka Barnaś, Ewelina Głód, 
Agata Szczepaniak i Aleksandra Marek. 
Drużynę dziewcząt do spartakiady przy-
gotowywali: p. Małgorzata Ogorzałek i p. 
Mateusz Wąchała.

Chłopcy: Mateusz Zięba, Dawid Kru-
czek, Kamil Śląski, Grzegorz Dudzik, Pa-
weł Bieniek, Marcin Augustyn, Kamil 
Dziedzina, Krystian Franczyk, Kamil 
Kuziel i Sławomir Sadowski. Drużynę 
chłopców do spartakiady przygotowywa-
li p. Mateusz Wąchała i p. Robert Faron.

S. F.
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W dniu 13 czerwca 2009 r. odbył się na „Orliku” Turniej Piłki 
Nożnej Oldbojów zorganizowany przez LKS Gorce w Kamie-
nicy. Był to drugi zaplanowany przez byłych piłkarzy Gorców 
turniej o charakterze charytatywnym. 

Całkowity dochód ze składek przeznaczony zo-
stał na pomoc członkom klubu i piłkarzom bory-
kającym się z problemami zdrowotnymi.

W turnieju wzięły udział 
trzy drużyny: dwie z Kamie-
nicy i jedna z Zalesia. W me-
czach toczonych w koleżeń-
skiej atmosferze wygrała 
drużyna z Kamienicy, prowa-
dzona przez doświadczone-
go bramkarza Gorców Marka 
Hudzickiego. Puchary i dy-
plomy wręczył prezes klubu 
z Kamienicy Feliks Piwowar. 
Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Tadeusz Wierzyc-
ki (Zalesianka).

Szczególne podziękowa-
nie za przygotowanie tur-
nieju należy się Dariuszowi 
Żakowi, Markowi Hyrco-
wi, Jackowi Franczykowi 
i Władysławowi Rutce.

W. T.

końcowa tabela rozgrywek

Lp. Zespół             M Pkt Bramki 
1. sokół słopnice       26 58 88–36 
2. Gorce kamienica 26 54 94–39 
3. AKs Ujanowice      26 49 73–46 
4. Turbacz Mszana Dolna 26 48 78–46 
5. LKs Rupniów        26 45 63–46 
6. Krokus Przyszowa 26 44 69–55 
7. Laskovia Laskowa 26 42 74–57 
8. zalesianka zalesie 26 42 70–56 
9. LKs Mordarka        26 31 43–59 

10. Zenit Kasinka Mała 26 29 47–75 
11. Jaworzanka Jaworzna 26 26 53–73 
12. Witów Mszana Górna 26 23 56–88 
13. Śnieżnica Kasina Wielka 26 21 39–84 
14. Płomień Limanowa   26 5 15–101 

S.F

o krok od awansu
Piłkarze LKS Gorce Kamienica, na  kolejkę przed zakoń-

czeniem sezonu, zapewnili sobie 2 miejsce w limanowskiej 
klasie A i tym samym prawo do udziału w meczu barażo-
wym o klasę okręgową. W ostatniej kolejce wygrali pewnie  
z zespołem Śnieżnicy Kasina Wielka 9:2.

Udany sezon może zaliczyć również drużyna Zalesianki 
Zalesie, która należała do czołowych zespołów w tej klasie 
rozgrywek.

W meczu barażowym rozegranym na stadionie „Heleny” w Nowym 
Sączu, Gorce dość pechowo przegrały z Porońcem Poronin 1:3 (0:1).  
W pierwszej połowie sędzia podyktował jedenastkę dla piłkarzy z Po-
ronina,  po problematycznym faulu na K. Łukaszczyku. W 62 min. 
arbiter nie uznał gola dla Gorców, zdobytego przez P. Jasińskiego. 
Wątpliwości nie było w 78 min., kiedy M. Wąchała wyrównał z rzutu 
wolnego, wykonywanego z odległości ok. 30 m. W końcówce rywale 
wykorzystali odkrycie się zespołu Gorce, wyprowadzając dwie kontry 
zakończone celnymi  strzałami.

Czekamy na pozytywne wrażenia zapowiadających się 
spotkań w nowym sezonie i … zwycięstwa!

Mecz charytatywny
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W tym roku rywalizowali między sobą 
sportowcy urodzeni w 1997 r. i w 1999 
r. Organizatorami turnieju byli: Mię-
dzyszkolny Uczniowski Klub Sporto-
wy „HALNY” przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Kamienicy, Urząd Gminy Ka-
mienica, SP 1 Kamienica, LKS „GOR-
CE” Kamienica oraz Firma Main Events 
Sp. zo.o. organizacja imprez sportowo–
kulturalnych z Warszawy. Nad przebie-
giem całej imprezy czuwał pan Janusz 
Piotrowski, który zadbał, aby wszyst-
ko było dopięte na ostatni guzik. Na 
rozgrywki przybyły 24 drużyny. Mło-
dzi piłkarze przyjechali z Andrycho-
wa, Ciechanowa, Katowic, Krakowa, 
Muszyny, Nowego Sącza, Rudy Ślą-
skiej, Tymbarku, Zakopanego. Nie za-
brakło też znamienitych gości. Swo-
ją obecnością turniej zaszczycili m.in.: 
Stanisław Kogut – Senator RP, Wie-
sław Jańczyk – Poseł RP, Wojciech Ku-
dlik – Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Stefan Majewski – reprezentant Polski, 
członek zarządu PZPN, Tomasz Zabiel-
ski – PZPN Warszawa, Marian Cygan – 
trener koordynator młodzieżowych re-
prezentacji małopolskich, Piotr Wojdyga 
– były bramkarz Widzewa Łódź, Polonii 
Warszawa, Paweł Opach – Z–ca Dyrek-
tora Euro 2012 w Krakowie, Andrzej 
Kuźma – OZPN Nowy Sącz, Stanisław 
Strug – Prezes PPN Limanowa, ks. pro-
boszcz – Jan Betlej, Józef Kantor – Dy-
rektor Wydziału Kultury i Sportu Nowy 
Sącz, Władysław Ścianek – Kurator 
Oświaty w Krakowie – delegatura Nowy 
Sącz , Andrzej Danek – Prezes MKS 
Sandecja Nowy Sącz, Daniel Weimar 
– „Dziennik Polski”, dr Władysław Sa-
dowski – Wójt Gminy Kamienica, Stefan 
Kuchnia – Przewodniczący Rady Gmi-
ny Kamienica – Stefan Kuchnia, Rad-
ni Gminy Kamienica, Lidia Piotrowska 
– dyr. SP 1 w Kamienicy, Zofia Kuch-
nia – Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kamienicy.

Na wstępie cheerleaderki z zespołu 
„Lambada” prowadzonego przez panią 
mgr Danutę Kalicińską zaprezentowa-
ły przygotowane przez siebie układy 
taneczne oraz wprowadziły na boisko 
poszczególne drużyny. Młode tancer-

ki wpadły w oko komentatorowi im-
prezy – DJ Ucho, który swoją umiejęt-
ną „gadką” rozbawił niejednego gościa 
turnieju.

Na trzech boiskach rozegrano104 me-
cze. Co wytrwalsi policzyli, że w sumie 
strzelono 376 goli.

W rozgrywkach rocznika 1997 zwycię-
ski okazał się KS Dunajec Nowy Sącz. 
O zwycięstwie zadecydowały rzuty kar-
ne (2:1). Drugie miejsce zajęła Gwiazda 
Ruda Śląska. Trzecią pozycję wywalczy-
li piłkarze z drużyny Hutnik Kraków 
w meczu z MUKS Dunajec Nowy Sącz 
(2:0). Za najlepszego zawodnika druży-
ny MUKS Kamienica uznano Kami-
la Bugajskiego, a Dawida Tokarczyka 
– najlepszego zawodnika drużyny SP 1 
Kamienica.

Wśród sportowców urodzonych w 1999 
roku najlepsi okazali się piłkarze z dru-
żyny Hutnik Kraków, którzy zapew-
nili sobie zwycięstwo rzutami karnymi 
(2:1). Drugie miejsce przypadło sportow-
com z drużyny Żaczek Katowice. Trze-
cie miejsce wywalczył MUKS Dunajec 
Nowy Sącz w meczu z drużyną Oczko 
Nowy Sącz (3:0).

Za najlepszego zawodnika drużyny 
MUKS Halny Kamienica uznano Paw-
ła Kozyrę.

Wszystkim drużynom wręczono dy-
plomy, puchary, nagrody oraz gadżety 
ufundowane przez PZPN i UG Kamie-
nica. Najlepsi zawodnicy otrzymali na-
grody rzeczowe.

Kamienica po raz kolejny pokazała kla-
sę. W trakcie trwania turnieju były orga-
nizowane różne konkursy z nagrodami.  
W pierwszym dniu zorganizowano dla 
dzieci ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasy i konkursami. W drugim dniu 
turnieju dzieci mogły bezpłatnie korzy-
stać ze ścianki wspinaczkowej oraz quada 
(czterokołowca GOPR–u). Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich ubrane w barwne 
regionalne stroje serwowały przygotowa-
ne przez siebie lokalne specjały.

Projekt zrealizowano przy wsparciu fi-
nansowym Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w Warszawie.

MUKS Halny przy SP 1 Kamienica wraz 
ze współorganizatorami składa serdeczne 
podziękowania sponsorom, którymi są: Pol-
ski Związek Piłki Nożnej, Urząd Gminy Ka-
mienica, Okręgowy Związek Piłki Nożnej Nowy 
Sącz, Gminna Komisja Profilaktyki Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Kamienicy, 
Firma Rabtrans – Wiktor Bachula (Mszana 
Dolna), Firma STEFAR – Skład Materiałów 
Budowlanych w Kamienicy, NSZZ Solidar-
ność w Kamienicy, Sklep Spożywczo Przemy-
słowy Groszek w Kamienicy – Krystyna Ko-
łodziejczyk, Bank Spółdzielczy w Limanowej, 
Firma Euro Code (Rozlewnia wód Mineral-
nych) – Szczawa, Piekarnia Danek – Nowy Sącz 
– Andrzej Danek, Hurtownia Joker z Gorlic – 
Janusz Pietrucha, Karczma Młyn w Kamienicy, 
Starostwo Powiatowe w Limanowej, Limanow-
ski Podokręg Piłki Nożnej, Skład Materiałów 
Budowlanych – Marian Kuziel, Wójt Gminy 
Kamienica – dr Władysław Sadowski, Dworek 
Gorce w Kamienicy – Barbara Matlęga, Stani-
sław Pięta, InfoNet sklep komputerowy w Ka-
mienicy – Wacław Majchrzak, Zakład Mięsny 
– Bogdan Grabiec, Pif Sport – Teresa i Feliks 
Piwowar (Kamienica), PZU Życie z Limano-
wej, Przewóz Osób – Zbigniew Kwit, Zakład 
Fryzjerski – Kinga Piszczek, Zabiegi Kosme-
tyczne – Alicja Pałka, Firma Fotograficzna Cir-
rus Nowy Sącz, Apteka w Kamienicy – Anna 
i Wacław Mikołajczyk, Małgorzata i Marian 
Wąchała, Józef Bulanda – Sklep Wielobranżo-
wy w Kamienicy, Maria Więcek , Maria Faron 
– Kiosk Ruchu w Kamienicy, GS Kamienica.

MUKS „Halny” dziękuje również 
wszystkim tym, którzy pomagali przy 
obsłudze turnieju. Byli nimi: Teresa 
i  Feliks Piwowarowie, Lidia Piotrow-
ska, Małgorzata Wąchała, Tadeusz Kuta, 
Piotr Gorzowski, Maria Więcek, Danuta 
Kalicińska, Aneta Majewska, Agniesz-
ka Kawecka, Szymon Wąchała i Mate-
usz Wąchała, rodzice dzieci z Kamienicy, 
pracownicy Urzędu Gminy Kamienica, 
GOK Kamienica, Koło Gospodyń Wiej-
skich, GOPR Rabka, Zespół Taneczny 
Lambada przy SP 1 w Kamienicy. 

Organizatorzy dziękują także D.J 
Ucho, który prowadzi wszystkie dzie-
cięce turnieje piłkarskie dla PZPN za 
bardzo sprawne i efektowne prowadze-
nie imprezy.

M.C.

kamienica – nowa stolica piłki nożnej ?

W dniach 23 i 24 maja po raz ósmy na stadionie LKS Gorce i boisku Orlik 
2012 odbył się VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Gorce 2009”. Impreza 
objęta była honorowym patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej.
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Poświęcenie sztandaru 

Zarówno w życiu pojedynczych osób, 
jak i całych społeczności, bywają takie 
chwile, które na długo pozostają w ser-
cach. Taka chwila 25 maja 2009 r. stała 
się udziałem społeczności Szkoły Podsta-
wowej im. M. Konopnickiej w Zasadnem. 
W tym bowiem dniu odbyła się uroczy-
stość poświęcenia i nadania sztan-
daru szkole.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
św. sprawowaną w Kościele p.w. bł. 
Karoliny Kózki w Zasadnem, od-
prawioną w intencji uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli oraz pracowników 
szkoły – obecnych i  emerytowa-
nych. W czasie nabożeństwa ks. Pro-
boszcz Jan Betlej poświęcił sztan-
dar szkoły. Po Mszy św. uczestnicy 
przemaszerowali do budynku szko-
ły, w którym miała miejsce dalsza 
część uroczystości. Najważniejszym jej 
momentem był ceremoniał przekazania 
sztandaru przez Radę Rodziców Dy-
rektorowi, który następnie przekazał go 
szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Po 
przekazaniu sztandaru i jego prezentacji 
przedstawiciele wszystkich klas złożyli 
ślubowanie na sztandar, przyrzekając pil-
nie go strzec oraz otaczać czcią i szacun-
kiem. Sztandar, ufundowany przez Radę 
Rodziców, został wykonany według pro-
jektu nauczycielki p. Marii Faltyn. 

Po zakończeniu części oficjalnej od-
była się część artystyczna przygotowana 
przez uczniów pod kierunkiem nauczy-
cieli. W programie znalazły się m.in. re-
cytacje utworów Patronki Szkoły. Pod-

niosłym momentem dla wszystkich był 
polonez zatańczony przez grupę uczniów 
do muzyki W. Kilara. Dla wszystkich ze-
branych uczniowie przygotowali również 
inscenizację opowiadania M. Konopnic-
kiej pt. „Franek”.

Przygotowując się do obchodów Święta 
Patrona Szkoły i nadania szkole sztanda-
ru, ogłoszono konkursy szkolne. Dla klas 

0–III konkurs plastyczny „Malarska wi-
zja utworów M. Konopnickiej”, a dla klas 
IV–VI konkurs wiedzy o Patronie Szkoły 
„Życie i twórczość M. Konopnickiej”. Po 
zakończeniu części artystycznej laure-
atom konkursów wręczono dyplomy i na-
grody ufundowane przez Radę Rodziców.

W tym niezwykłym i bardzo ważnym 
dla całej społeczności szkolnej dniu byli 
z nami: Teresa Szczurowska starszy wi-
zytator Kuratorium Oświaty w Krako-
wie, Władysław Sadowski Wójt Gminy 
Kamienica, Agata Zięba i Paweł Talar 
– radni Rady Powiatu Limanowskiego, 
Stefan Kuchnia, Przewodniczący Rady 
Gmina Kamienica, Józefa Gorczowska – 
radna Zasadnego, Zofia Kuchnia – Peł-

nomocnik GKPiRPA w Gminie Kamie-
nica, przedstawiciele duchowieństwa na 
czele z ks. Proboszczem Janem Betlejem, 
dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy, 
emerytowani nauczyciele i pracownicy 
szkoły, panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Zasadnego.

Poświęcenie i nadanie sztandaru szko-
le to uroczystość niezwykle ważna i pod-
niosła. Dzień ten zapisze się w historii na-
szej szkoły jako jeden z najważniejszych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
M.  Konopnickiej w Zasadnem składa 
serdeczne podziękowania:
fundatorom sztandaru dla szkoły:
 – Radzie Rodziców w Szkole Podsta-
wowej w Zasadnem – fundatorowi 
sztandaru,

 – Panu Mieczysławowi Majchrzakowi 
z Kamienicy – fundatorowi drzewca 
do sztandaru;

 – wszystkim, którzy pomogli przygoto-
wać uroczystość:

 – Radzie Rodziców i wszystkim rodzi-
com, którzy w jakikolwiek sposób po-
mogli przygotować uroczystość,

 – ks. Proboszczowi J. Betlejowi, ks. 
M. Wojakowi, diakonowi Jackowi Sy-
judowi za uroczyste odprawienie Mszy 
św.,

 – siostrze Barbarze Gawełdzie za oprawę 
muzyczną Mszy św.,

 – nauczycielom za przygotowanie pro-
gramu artystycznego i dekoracji,

 – wszystkim zaproszonym gościom 
za uświetnienie uroczystości swoją 
obecnością.

Dyrektor szkoły mgr Bożena Gierczyk

Dzień Patrona

15 maja br. uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Zalesiu świętowali Dzień Patro-
na. Szkoła Podstawowa w Zalesiu ma po-
nad 120 letnią tradycję. Obecnie uczy się 
w niej 107 dzieci, które chętnie i z powo-
dzeniem uczestniczą w różnorod-
nych konkursach organizowanych 
w szkole, jak i poza szkołą. W bieżą-
cym roku szkoła szczyci się laureat-
ką Małopolskiego Konkursu Mate-
matyczno – Przyrodniczego, którą 
jest Klaudia Nowak z kl. VI, przygo-
towana przez mgr Bożenę Franczyk.

Pierwsza część uroczystości po-
święcona była patronowi szkoły – 
Henrykowi Sienkiewiczowi.

W drugiej części podsumowa-
ne zostały programy profilaktycz-
ne: STOP NAŁOGOM” ORAZ 
„TRZYMAJ FORMę”, realizo-

wane przez mgr Danutę Sopatę, mgr 
Bożenę Franczyk oraz mgr Barbarę 
Nawalaniec.

Uczniowie klasy IV przygotowali 
i przedstawili inscenizację „W krainie pa-
laczy” zaś uczniowie kl. VI przedstawili 
przygotowane prezentacje komputerowe 

i plakaty informujące o zagrożeniach wy-
nikających z uzależnień oraz plakaty pro-
mujące zdrowy styl życia.

Goście uroczystości: pani Zofia Kuch-
nia – Pęłnomocnik Wójta ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz pan Mieczysław Marek – Dy-

rektor Gminnego Ośrodka Kultury 
wręczyli nagrody laureatom konkur-
su plastycznego.

Program realizowany był we 
współpracy z Gminną komisją Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, a nagrody za-
kupione z w/w środków.

Uczniowie, którzy aktywnie włą-
czyli się w realizację programu, 
uczestniczyli w wycieczce profilak-
tyczno – integracyjnej dofinansowa-
nej w ramach programu.

D. S.
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Rozśpiewana szkoła w 
Szczawie

Już po raz dwunasty Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Szczawie, a w tym roku już 
jako Zespół Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Szczawie, gościła rozśpiewa-
ne dzieci gminy Kamienica na Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej “Rozśpiewana szko-
ła” – Szczawa 2009.

Celem festiwalu jest propagowanie 
wspólnego śpiewania oraz integracji mię-
dzy szkołami. Jak co roku, festiwal cieszył 
się dużą popularnością. Przybyło około 
40 wykonawców, którzy rywalizowali 
w trzech kategoriach wiekowych. Dzie-

ci oceniało jury w składzie: pan mgr Jan 
Talar, pani mgr Maria Czech, pani mgr 
Halina Ruppel.

Atmosfera była gorąca, a doping pu-
bliczności skutecznie wspierał stremo-
wanych młodych artystów. 

W czasie obrad jury został przedsta-
wiona inscenizacja przygotowana przez 
uczniów Szkoły Podstawowej w Zasad-
nem pt. „Sąd nad alkoholem” w ramach 
programu profilaktycznego „Kieruj bez 
procentów”. Wystąpili również ucznio-
wie klasy trzeciej Gimnazjum ze Szcza-
wy z programem kabaretowym.

Jak co roku, sponsorzy chętnie wspar-
li nasz festiwal, dzięki temu mogliśmy 
nagrodzić wielu uczestników cennymi 
upominkami. Sponsorami tegorocz-
nego festiwalu byli: Państwo Jolanta 
i Krzysztof Mikołajczykowie ze Szcza-
wy, Związek Zawodowy Pracowników 
Oświaty “Solidarność” w Kamieni-
cy, Państwo Ewa i Paweł Domkowie ze 
Szczawy, Gminna Komisja Profilakty-
ki Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Kamienicy, Gminny Ośrodek 
Kultury w Kamienicy, Sklep Delikate-
sy “Centrum” ze Szczawy, pan Marian 
Kuziel – Piekarnia w Szczawie, Centrum 
Ubezpieczeń “Talar” – pani Alicja Talar 
ze Szczawy, radny powiatowy – pan Pa-
weł Talar, Sklep „Groszek” w Kamieni-
cy – pani Krystyna Kołodziejczyk, Sklep 
“InfoNet” w Kamienicy, Apteka w Ka-
mienicy – pani Anna Mikołajczyk.

Wyniki zmagań festiwalowych: Kat. 
I – Przedszkole I miejsce: Patryk Cedzi-
dło – Przedszkole w Kamienicy, II miej-
sce: Martyna Wąchała– Przedszkole 
w Szczawie, III miejsce: Karolina Szcze-
paniak– kl. 0 SP w Zasadnem. Pozostali 
uczestnicy w tej kategorii otrzymali wy-
różnienia. Kat. II – klasy I–III I miejsce: 
Katarzyna Wierzycka SP w Zalesiu, II 
miejsce: Izabela Wiatr – SP nr 2 w Ka-
mienicy, III miejsce: Anna Rusnarczyk 
– SP nr 1 w Kamienicy. Wyróżnienia: 
Alicja Sopata – SP nr 1 w Kamienicy, 
Angelika Faron – SP nr 2 w Szczawie, 
Justyna Opyd– SP nr 1 w Szczawie, Iza-
bela Smajda – SP w Zalesiu, Ewelina Sy-
jud – SP nr 1 w Szczawie. Kategoria III 
– kl. IV–VI I miejsce: Patrycja Więcła-
wek – SP nr 2 w Szczawie, II miejsce: 
Patrycja Chlipała – SP nr 1 w Kamieni-
cy, III miejsce: Magdalena Gorczowska 
– SP w Zasadnem. Wyróźnienia: Urszu-
la Magdziarczyk – SP nr 2 w Kamienicy, 
Urszula Więcławek – SP nr 2 w Szcza-
wie, Klaudia Faron – SP nr 1 w Szczawie, 
Karolina Karcz – SP w Zasadnem, Aneta 
Wierzycka – SP w Zalesiu.

Organizatorzy: mgr Renata Rusnak–
Wysowska, mgr Halina Ruppel, mgr 
Halina Faltyn, mgr Mariola Kozioł Ru-
snarczyk serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania 
tegorocznej imprezy.

Z. W.

W poszukiwaniu rozwiązań

W roku szkolnym 2008/2009 w Gim-
nazjum im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Kamienicy szczególne miejsce 
poświęcono zadaniom profilaktyki. Ich 
realizacja przejawiała się w różnych dzia-
łaniach, miedzy innymi licznych akcjach 
– projektach przebiegających pod hasła-
mi: „Nie biorę, nie piję, nie palę!”, „Czego nie 
wiem o narkotykach”, „Dlaczego stop narkoty-
kom” „Bez przemocy życie lepiej się toczy”, „Pro-
testujemy: przemocy nie chcemy!”, „Chcesz żyć 
zdrowo, żyj sportowo”, „Pięknym to zdrowym 
być – stop bulimii i anoreksji” itp., a także 
w konkursach szkolnych, które cieszy-
ły się wśród uczniów dużym zaintereso-
waniem, pozwoliły na sprawdzenie wie-
dzy i umiejętności, a przede wszystkim 
budziły świadomość konieczności wy-
borów właściwych postaw dotyczących 
używek, przemocy, szeroko pojętego 
bezpieczeństwa.

Przy planowaniu i realizowaniu zadań 
profilaktycznych założono udział całej 
społeczności szkolnej oraz rodziców i in-

nych podmiotów wspomagających proces 
wychowawczy gimnazjum, co zdecydo-
wanie wpłynęło na skuteczność podej-
mowanych zabiegów. 

Niewątpliwie nieocenioną pomoc wy-
kazali tu zaproszeni do spotkań z mło-
dzieżą (w niektórych przypadkach 
z  rodzicami) pracownicy MONARU, 
psychologowie, przedstawiciele policji. 
Szczególne podziękowania za wspar-
cie należą się przede wszystkim p. Zo-
fii Kuchni – przewodniczącej Gminnej 
Komisji Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, która koor-
dynowała współpracą Komisji i Gimna-
zjum wdrażającym program profilaktyki 
w szkole. 

Podsumowaniem zadań każdorazo-
wo i cyklicznie były: wystawy prac pla-
stycznych (m.in. w formie dekoracji uro-
czystości szkolnych), apele ze scenkami, 
nagradzanie zwycięzców konkursów: 
plastycznych, ortograficznych, humani-
stycznych, zawodów sportowych (nagro-
dy sponsorowane m.in. przez Komisję 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych). Wyjątkowym dniem, od-
dającym główne hasło programu profi-

laktyki w naszym gimnazjum w roku 
2008/2009, które brzmi: „Nie wystarczy 
urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być czło-
wiekiem”, był 28 maja, Dzień Patrona – 
kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Fal

32 Gorczańskie wieści kwiecień maj czerwiec 2009

róŻne



adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury
34–608 Kamienica
tel. 018 33 23 082
e–mail: gokkamienica@wp.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych artykułów 
oraz zastrzega sobie prawo zmian i skrótów. Materiałów nie zamówionych 
nie zwraca.
skład komputerowy: stanisław nowogórski / nokom tel. 018 441 19 14

kwartalnik Gminy kamienica. redaguje zespół Gok–u

Gorczańskiewieści

KRONIKA POLICYJNA

W okresie od 10 marca 2009 r. do 10 
czerwca 2009 r. na terenie Gminy Ka-
mienica odnotowano 28 przestępstw, 
w tym: 
kradzież – 5, 
uszkodzenie mienia – 6, 
znęcanie – 4, 
groźby karalne – 2, 
niestosowanie się do zakazu sądowego – 1, 
zatrzymanie nietrzeźwych kierujących – 3, 
wypadki drogowe – 2, 
wyłudzenie kredytu – 1, 
uszkodzenie ciała – 1, 
oszustwo internetowe – 1, 
narażenie na utratę życia lub zdrowia – 2,
zatrzymanie na gorącym uczynku prze-
stępstwa – 10 osób, 
kolizje drogowe – 7

W w/w. okresie policja interweniowa-
ła 46 razy, nałożono 55 mandatów kar-
nych, skierowano do sądu 20 spraw, 7 wy-
kroczeń, zatrzymano do wytrzeźwienia 
2 osoby.

Prowadzono również różnego rodzaju 
działania profilaktyczne, m.in. dotyczące 
poruszania się motocyklami typu cross i 
quadami po masywach leśnych. W kil-
ku przypadkach zostali ukarani kierowcy 
poruszający się tymi pojazdami po tere-
nach leśnych, zgodnie z obowiązującym 
zakazem wjazdu pojazdami mechanicz-
nymi na tereny leśne. 

sierż. szt. Krzysztof Pach

usługi budowlane
34 – 608 Kamienica 546
tel.: 781 785 110; 603 368 143; 609 
931 117
www.s.t.s.eu.interia.pl

wykoNujeMy: ocieplanie do-
mów, docieplanie poddaszy, rozbiór-
ki i przebudowy, montaż okien i drzwi 
(obróbki), oczka wodne, ogrodzenia, 
malowania (mieszkań, elewacji, da-
chów), wylewki, szpachlowania, tynki 
weneckie, wykładanie – kostki bru-
kowej, posadzki, fliz, regipsów, paneli 
(ściennych i podłogowych).

Kieruj bez procentów

W Szkole Podstawowej w Zasadnem od 
lutego do kwietnia trwała akcja profilak-
tyczna zatytułowana Kieruj bez procentów. 
Jej celem było przede wszystkim zwięk-
szenie wśród rodziców świadomości na 
temat nietrzeźwości za kierownicą oraz 
edukacja na temat wpływu alkoholu na 
organizm człowieka i uświadomienie, ja-
kie zagrożenia niosą nietrzeźwi kierowcy 
na drogach.

W pierwszym etapie realizacji pro-
gramu uczniowie pod kierunkiem wy-
chowawców tworzyli plakaty obrazujące 
hasło akcji. W drugim etapie uczniowie 
klas IV–VI redagowali listy do kierow-
ców, w których zaapelowali o rozsądną, 
trzeźwą jazdę.

Akcja zakończyła się 29 kwietnia 
2009 r. W szkole w tym dniu odbyło się 

spotkanie z rodzicami, podczas którego 
uczniowie przedstawili scenkę pt. Sąd 
nad alkoholem. Przedstawienie w bardzo 
ciekawy sposób zobrazowało przesła-
nie naszej kampanii. Uczniowie rozda-
li rodzicom ulotki oraz listy. Na koniec 
pogadankę na temat zagrożeń, jakie nie-
sie ze sobą alkohol, wygłosiła pani Ma-
ria Szubryt – starszy aspirant sztabowy 
KPP w Limanowej. W spotkaniu uczest-
niczyła również pani Zofia Kuchnia – 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Mamy nadzieję, że akcja przynie-
sie oczekiwane efekty, a w dzieciach 
zaszczepi wrażliwość na jakże rozpo-
wszechniony we współczesnym świe-
cie problem.

M. Z.

Zwycięstwo było miłym zaskoczeniem 
zarówno dla reprezentantów redakcji: 
Alicji Adamczyk, Patrycji Chlipały i Ar-
tura Stelmacha, jak i jej opiekunów: pani 
Anny–Marii Jamróz i pani Magdaleny 
Cebuli, bo młodym dziennikarzom przy-
szło stanąć w szranki z bardziej doświad-
czonymi kolegami z 13 szkół, w tym gim-
nazjów i liceów.

Na łamach lutowego numeru w róż-
nych formach wypowiadali się: Alicja 
Adamczyk, Marcelina Bieniek, Nata-
lia Brzeczek, Izabela Cedzidło, Szymon 
Czajka, Michał Faron, Monika Fran-
czyk, Sylwester Franczyk, Piotr Gomół-
ka, Artur Majchrzak, Damian Majewski, 
Marlena Miśkowiec, Ewelina Sadowska, 
Artur Stelmach, Tomasz Sukiennik, Pa-
tryk Trojanowski, Piotr Wąchała, Izabela 
Zasadny. Nad uatrakcyjnieniem pisem-
ka pracował też sztab młodych grafików: 

Agnieszka Dybiec, Angelika Król, Mate-
usz Kuta, Patryk Kwit, Aleksandra Ma-
rek, Dominika Piwowar, Anna Rusnar-
czyk, Alicja Sopata, Artur Stelmach.

Główną nagrodą był cyfrowy aparat 
fotograficzny, który wzbogacił inwentarz 
szkoły i będzie wykorzystywany przez 
młodych reporterów do dokumentowa-
nia swoich osiągnięć, rejestracji otacza-
jącej ich rzeczywistości, jak również in-
nych celów.

Pozostaje nam życzyć całemu zespoło-
wi redakcyjnemu niewyczerpanego zapa-
łu do pracy, cierpliwości przy tworzeniu 
i składaniu gazetki oraz wielu sukcesów, 
które zaprowadzą umiejętnych i wytrwa-
łych reporterów na łama pism światowej 
rangi.

M.C.

O sukcesie młodych redaktorów

Chwile tryumfu przeżyli uczniowie wchodzący w skład zespołu re-
dakcyjnego działającego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamienicy. 
„Piórnikowa Urwiseria” – bo tak zostało zatytułowane pisemko – 
zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych or-
ganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława 
Orkana w Limanowej. 
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róŻne



K R Z Y Ż Ó W K A  N R  8 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   
19 20 21 22  23  24 25 26 27  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

 
POZIOMO: 1) komentator, odtwórca, 7) ton muzyczny mowy, 8) w tenisie: przerzucanie piłki wysokim łukiem, 9) 
wschodnioazjatycki drapieżnik z rodziny psów, 11) mięso lub ryba w galarecie, 12) kawałek smolnego drzewa, dawniej 
używany do oświetlenia, 15) u starożytnych Greków symbol niewinności i skromności, 17) japońska walka szermiercza, 
18) żaglowiec o trzech masztach z rejami, 19) dawniej – Edo, 20) akt wyrażający wolę sejmu, 21) część pługa, 23) 
tkanka wewnątrz kości, 26) liczba, określająca wielkość, gatunek, 27) ukraiński instrument muzyczny, podobny do 
mandoliny, 28) model Opla, 29) działacz i pisarz polit. (m.in. „ Przestrogi dla Polski ”). 
PIONOWO: 1) monogram, 2) szary metal, 3) przepływa przez Bonn, 4) wyznaczona porcja, 5) przekazywanie i 
odbieranie myśli na odległość bez udziału narządów zmysłowych, 6) miasto w Sudanie, 10) dział matematyki, 13) kpi z 
przyjętych ogólnie zasad moralnych, 14) tracki śpiewak, muzyk i poeta, 16) ośrodek przygotowań olimpijskich, 17) 
region w pn. – wsch. Hiszpanii, 22) słoń żyjący w epoce lodowej, 23) przyrząd medyczny,  24) tkanina podobna do 
aksamitu, 25) minerał stosowany w optyce, 27) powtórzenie utworu na żądanie publiczności  

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane od 1 do 37, utworzą rozwiązanie, które prosimy 
nadesłać do  20 lipca 2009 r.  na adres GOK. Wśród tych, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody. 

Za rozwiązanie krzyżówki nr 81, której hasło brzmi: „Wiosna lody kruszy”, nagrody ufundowane przez pana Marka 
Majchrzaka – Prezesa Motorowego Klubu Sportowego Gorce z Kamienicy wylosowali: Zofia Opyd – Zasadne 126,  Marek 
Duda, ul. Królowej Jadwigi 16, 33 – 340 Stary Sącz. 
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reLaks



24 maja 2009 r. – Koncert charytatywny zorganizowany przez „PRZYJACIÓŁ” Rafała Palkija,  
w którym udział wzięli m. in. Zespół Regionalny „Gorce” i Zespół „WHISKY”.

13 czerwca 2009 r. – Turniej Piłki Nożnej Oldbojów zorga-
nizowany przez LKS Gorce w Kamienicy, którego dochód ze 
składek przeznaczony został na pomoc członkom klubu i pił-

karzom borykającym się z problemami zdrowotnymi.

31 maja 2009 r. – Festyn Parafialny z okazji Dnia Dziecka, 
którego głównym celem było zebranie funduszy na pomoc dla 

chorej Anetki z Zasadnego.
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ZatrZymane w obiektywie

Pomagam, bo lubię…



Wspólne	zdjęcie	drużyn	z	Kamienicy
Przysmaki	regionalne	serwowały	panie	z	Koła	Gospodyń	Wiejskich	z	Kamienicy

Uczestnicy	turnieju

MUKS	„Halny”	z	Kamienicy	w	meczu	z	drużyną	Hutnika	KrakówWystęp	zespołu	tanecznego	„Lambada”,	działającego	przy	SP	nr	1	w Kamienicy

ZatrZymane w obiektywie

Oficjalne	otwarcie	turnieju
OGÓLnOPOLsKI TURnIEJ PIŁKI nOŻnEJ 

„GORCE 2009”

UCZnIOWsKICH KLUBÓW sPORTOWYCH

W	akcji	Piotr	Plata	z	
drużyny	„młodszej”	

SP	nr	1	w	Kamienicy


