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„Chleba naszego powszedniego daj nam dzi-
siaj…” Oto bożonarodzeniowa prośba. Prośba 
o chleb, który daje życie. Prośba wobec sta-
jenkowej biedy, którą dostrzegamy wokół. 
Dostrzegamy i odwracamy wzrok, skrzętnie 
ją skrywamy. Biedacy, bo się jej wstydzą. Ci, 
co mają, bo świadomość jej obecności „obok” 
może zepsuć „miłe” święta, dobry nastrój.               
 Prośba o chleb to prośba o poczucie 
bezpieczeństwa, takiego podstawowego, rzek-
bym wręcz minimalnego. Człowiek nie może 
żyć w napięciu, które wywołuje niepewność 
jutra. Ojciec, który nie wie, czy jutro będzie miał 
pracę. Matka, która zastanawia się czy do końca 
miesiąca wystarczy. Stąd ten krzyk o chleb pod-
stawowego zabezpieczenia.                                                                                      
 Prośba o chleb to prośba o zgodę w 
rodzinie, bo łamiemy chleb we wspólnocie. Roz-
bita rodzina sprawia, że zamiast smaku dobroci 
i miłości, każdy kęs przemienia się w gorzkie 
zioła złych spojrzeń, niedobrych myśli, brzydkich 
czynów. I niesie się to w przyszłość każdego jej 
członka. Stąd ten krzyk o zgodę w domu.                   
 Prośba o chleb to prośba o wzajemne 
poszanowanie. Kiedyś pochylano się nad 
każdą okruszyną chleba, całowano ją pod-
niósłszy z ziemi, czyniono znak krzyża na 
bochnie. Coś w tym jest – brak szacunku do 
chleba (a tak naprawdę do tego wszystkiego, 
co chleb w sobie mieści i nie o kaloriach tu 
mówię) przenosi się na brak szacunku do nas 
samych i do innych. Stąd ten krzyk o pod-
stawowy szacunek człowieka do człowieka.                                                                                          
             Prośba o chleb to prośba o dialog pro-

wadzony z rozwagą i uwagą. Jak jemy chleb to 
milczymy (nie tylko dlatego, że z pełnymi ustami 
niekulturalnie jest mówić). Milczymy, by zasma-
kować. Dialog to próba rozsmakowania się w 
drugim człowieku, a dokładnie wsłuchania się 
w to, co chce mi przekazać. I jeśli nawet to, co 
mówi jest dla mnie niestrawne to nie oznacza, 
że mam wyrzucać ten chleb do śmietnika. Stąd 
krzyk o normalność w mówieniu.                                                             
       Prośba o chleb to prośba o nadzieję 
lepszego jutra. Troski, zmartwienia, trudności 
przygniatają nas nieustannie. Bolą z jednej 
strony, a z drugiej koncentrują na sobie tak, że 
horyzont nam się zamyka. 
A człowiek ma oddychać pełną piersią. A czło-
wiek ma wpatrywać się w szeroki widnokrąg z 
podniesioną głową. Stąd krzyk o lepsze jutro.                 
        Prośba o chleb to prośba o wza-
jemne zaufanie. By człowiek na człowieka 
złym okiem nie patrzył. By człowiek drugiego 
nie oszukiwał. Bo chleb połamany jest jak 
serce złożone w darze, podeptany, oszukany 
jak serce poranione w ofi erze. Stąd krzyk o 
wzajemną ufność.                                           
                   Prośba o chleb to prośba o dom, 
w którym żyjemy, a nie hotel, w którym tylko 
śpimy. To prośba o „miejsce” zatrzymania się, 
ucieszenia się sobą, podzielenia się sobą. Stąd 
ten krzyk o normalny dom. 
     Te wszystkie prośby w czasie wigilij-
nej wieczerzy, w łamiących się głosach, drżą-
cych dłoniach trzymających biały opłatek stają 
się Bożym Narodzeniem. Choć przez chwilę 
w spragnionym sercu pojawia się iskra wiary, 
zapala się i świeci. Choć przez moment czło-
wiek próbuje spotkać się z drugim człowiekiem. 

Ta chwila nie musi prysnąć jak bańka mydlana!

o. Robert Więcek SJ

Opłatka 
kawałek

Na czas Świąt Bożego Narodzenia, kiedy wszystkie sprawy zwalniają swój bieg, 
życzymy Państwu, aby ten radosny okres był dla Was i Waszych najbliższych źródłem 

spokoju, pełnych zrozumienia i ciepła spotkań z bliskimi.
Niech nadchodzacy Nowy 2009 Rok, który jest jeszcze czystą, nie 
zapisaną kartą - wypełni się nadzieją, dobrymi działaniami, wza-

jemną życzliwością i Bożym Błogosławieństwem.

Przewodniczący Rady Gminy                     Wójt Gminy
                Piotr Witek                                 Kazimierz Siedlarz
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W numerze:

 

Od 01.07.2008 nastąpiła zmiana odbioru odpadów komu-
nalnych. Każde gospodarstwo domowe ma obowiązek 
zawrzeć umowę z firmą zajmującą się odbiorem odpa-
dów komunalnych. Niestety, część gospodarstw domo-
wych do tej pory nie zawarła umów, a często gospodar-
stwa, mimo że mają umowy, nie wykupiły worków lub 
nie zaopatrzyły się w indywidualne pojemniki na odpady 
komunalne, ale pod osłoną nocy, a nawet i w czasie dnia 
potajemnie podrzucają swoje śmieci i mają satysfakcje, 
że nikt ich nie widział ,,udało im się” (cieszą się chwilą 
czyniąc źle, a nie wiedzą, że gdyby czynili dobrze cie-
szyliby się przez całe życie). Efektem naszej 
głupoty, a może niewiedzy są porzucone 
śmieci przy drogach, lasach, potokach, 
a nawet już na polach, niektórzy nawet 
zostawiają śmieci na obrzeżach cmen-
tarzy, bo przecież umarli na nich nie 
doniosą. Inni dla pozbycia się śmieci 
palą je na własnych posesjach lub teraz 
w okresie grzewczym w piecach. Tłu-
maczą, że plastykiem się dobrze roz-
pala a inne śmieci - stare buty, ubrania 
też strawi ogień. Myślę, że nie jesteśmy 
źli, ale nasza niewiedza powoduje, że 
palimy śmieci. Dlatego musimy wiedzieć, 
że podczas spalania plastyków wydobywa się gryząco  – 
duszący dym, razem z nim uwalniają się i przedostają do 
atmosfery masy substancji trujących, żrących oraz metali 
ciężkich (np. ołów, selen, kadm, kobalt, chrom, miedz, 
mangan), które mogą spowodować różne choroby; 
uszkodzenie nerek, wątroby, mózgu, tkanki nerwowej, 
powodują choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie, 
arterioskleroze, zaburzenia metabolizmu, oraz nowo-
twory. Część uwolnionych trucizn wdychamy bezpośred-
nio z powietrza, reszta osiada na produkowaną żywność, 
bądź przedostaje się do gleby i pobierana jest przez sys-
temy korzeniowe roślin. Znaczna część substancji szko-
dliwych przenika do wód gruntowych i otwartych zbiorni-

ków wodnych, powodując zanieczyszczenie wody pitnej. 
W rezultacie wszystkie te składniki za pośrednictwem 
powietrza żywności i wody trafiają do naszego organi-
zmu. Przedostanie się naraz dużej ilości środka toksycz-
nego może spowodować ostre zatrucie organizmu, a 
nawet mała ilość po pewnym czasie spowoduje objawy 
chorobowe. Uwolnionych trucizn nie widać gołym okiem, 
dlatego też ciągle towarzyszy nam złudne przekonanie, 
że nic złego się nie dzieje, a prawda jest taka, że np. 
z 1 kg. spalonego polichlorku – winylu PCV (np. płytki 
podłogowe, folia do opakowania żywności, opakowa-

nia do margaryny itp.) wydziela się ponad 280 
litrów trującego chlorowodoru (HCL). 

Wielkim zagrożeniem są również 
dioksyny czyli grupa związków 

chemicznych powstająca 
zawsze przy niskotempera-
turowym spalaniu tworzyw 
sztucznych. Dioksyny mają 
własności rakotwórcze a 
ich działanie wielokrot-
nie przewyższa działanie 
strychniny i cyjanowodoru. 

Dioksyny są truciznami o 
powolnym działaniu. Ich wpływ 

na powstanie zwyrodnień i obniżenia odporności w orga-
nizmach żywych może wystąpić w następnych pokole-
niach. Musimy wiedzieć, że karę za naszą bezmyślność 
czy lekkomyślność zapłacą przyszłe pokolenia czyli 
nasze dzieci i wnuki. Kary, które są zawarte w ustawie, 
są karami minimalnymi w porównaniu z prawdziwą karą, 
która spowoduje zatrucie środowiska, utratę zdrowia czy 
nawet życia. Dlatego też, zanim wyrzucisz śmieci lub je 
podpalisz, pomyśl jak straszne czynisz spustoszenie w 
środowisku, w którym żyje również człowiek.

Kmak Bogumiła

Szanuj środowisko, w którym żyjesz
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Sesja w gminie  

W dniu 13 listopada 2008 roku odby o si  dwudzieste drugie posiedzenie Rady Gminy 
Kamionka Wielka obecnej kadencji, którego g ównym tematem by o uchwalenie stawek podatku od 
nieruchomo ci oraz  podatku  od rodków transportowych, które obowi zywa  b d   od roku 
podatkowego 2009. 
Stawki podatku od nieruchomo ci uchwalono w wysoko ciach: 
1) od gruntów: 

a) zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej, bez wzgl du na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,56 z  od 1 m² powierzchni, 

b) pod jeziorami, zaj tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -  2,30 z
od 1 ha powierzchni, 

c) pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku 
publicznego przez organizacje po ytku publicznego – 0,14 z  od 1 m² powierzchni 

2) od budynków lub ich cz ci: 
a) mieszkalnych – 0,44 z  od 1m² powierzchni u ytkowej, 
b) zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich cz ci zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej – 17,40 z   od 1 m² 
powierzchni u ytkowej, 

c) zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materia em siewnym – 5,10 z  od 1m² powierzchni u ytkowej, 

d) zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze
zdrowotnych – 3,00 z  od 1 m² powierzchni u ytkowej,

e) pozosta ych, w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku 
publicznego przez organizacje po ytku publicznego – 3,90 z  od 1 m²  powierzchni 
u ytkowej

3) od budowli lub ich cz ci zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej  2% ich 
     warto ci okre lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy  o podatkach i op atach 
     lokalnych. 

Roczne stawki podatku od rodków transportowych uchwalono w wysoko ciach: 
I . Od samochodu  ci arowego : 

1) o dopuszczalnej masie ca kowitej powy ej 3,5 ton do 5,5 ton w cznie –  572 z
2) o dopuszczalnej masie ca kowitej powy ej 5,5 ton do 9 ton w cznie –     722 z
3) o dopuszczalnej masie ca kowitej powy ej 9 ton do poni ej 12 ton  –       840 z

II. Od samochodu  ci arowego  o dopuszczalnej masie ca kowitej równej lub wy szej ni  12 ton:                                      
                                                                                                                                                                         w zł.

Stawki podatku  na terenie gminy od 1 pojazdu L.p. Wyszczególnienie 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

ca kowita (DMC) w tonach 
O  jezdna (osie)z 

zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równowa ne

Inne systemy 
zawieszenia
osi jezdnych 

1. Samochód ci arowy o 2 osiach o DMC : 

1.1 nie mniej ni  12 ton i mniej ni  13 ton 866,- 874,-
1.2 nie mniej ni  13 ton i mniej ni  14 ton 876,- 894,-
1.3 nie mniej ni  14 ton i mniej ni  15 ton 952- 976,-
1.4 nie mniej ni  15 ton i wi cej            1.082,-            1.444,- 
2. Samochód ci arowy o 3 osiach o DMC : 

2.1 nie mniej ni  12 ton i mniej ni  17 ton 854,- 866,-
2.2 nie mniej ni  17 ton i mniej ni  19 ton 916,- 922,-
2.3 nie mniej ni  19 ton i mniej ni  21 ton 1.008,- 1.028,-
2.4 nie mniej ni  21 ton i mniej ni  23 ton 1.082,- 1.168,-
2.5 nie mniej ni  23 ton i mniej ni  25 ton 1.158,- 1.774,-

Sesja w gminie
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2.6 nie mniej ni  25 ton i wi cej 1.394,- 1.774,-
3. Samochód ci arowy o 4 osiach i wi cej o DMC : 

3.1 nie mniej ni  12 ton i mniej ni  25 ton 1.028,- 1.032,-
3.2 nie mniej ni  25 ton i mniej ni  27 ton 1.212,- 1.612,-
3.3 nie mniej ni  27 ton i mniej ni  29 ton 1.434,- 1.838,-
3.4 nie mniej ni  29 ton i mniej ni  31 ton 1.838,- 2.596,-
3.5 nie mniej ni  31 ton i wi cej 1.880,- 2.596,-

III. Od ci gnika siod owego  lub balastowego  przystosowanego  do u ywania cznie z naczep  lub 
      przyczep  o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdów; 
     1) od 3,5 ton i  poni ej 12 ton       -                             844 z

IV. Od ci gnika siod owego lub  balastowego  przystosowanego  do u ywania cznie z naczep  lub 
     przyczep  o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdów równej lub wy szej ni  12 ton : 
                                                                                                                                                           w zł.

Stawki podatku  na terenie gminy od 1 pojazdu L.p. Wyszczególnienie 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

ca kowita (DMC) zespo u pojazdów; 
ci gnik siod owy + naczepa, ci gnik
balastowy + przyczepa ( w tonach) 

O  jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowa ne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

1. ci gnik siod owy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespo u pojazdów: 
Ci gnik siod owy + naczepy, ci gnik balastowy + przyczepa  

1.1 nie mniej ni  12 ton i mniej ni  18 ton 1.090,- 1.098,-
1.2 nie mniej ni  18 ton i mniej ni  25 ton 1.286,- 1.288,-
1.3 nie mniej ni  25 ton i mniej ni  31 ton 1.394,- 1.394,-
1.4 nie mniej ni  31 ton do 36 ton w cznie 1.654,- 2.054,-
1.5 powy ej 36 ton 1.720,- 2.270,-
2. ci gnik siod owy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespo u pojazdów: 
  ci gnik siod owy + naczepa, ci gnik siod owy + przyczepa

2.1 nie mniej ni  12 ton do 36 ton w cznie 1.514,- 2.000,-
2.2 Powy ej 36 ton i wi cej 2.000,- 2.656,-

V. Od przyczepy  lub   naczepy o   dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdów:  
    1) od 7 ton i  poni ej 12 ton     -                                  524 z
        z wyj tkiem zwi zanych wy cznie z dzia alno ci  rolnicz  prowadzon  przez  podatnika podatku 
        rolnego. 

VI. Od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdów  równ  lub wy sz
     ni  12 ton,  z wyj tkiem    zwi zanych wy cznie z dzia alno ci  rolnicz  prowadzon  przez 
     podatnika podatku rolnego: 
                                                                                                                                                           w zł.

Stawki podatku  na terenie gminy od 1 pojazdu L.p. Wyszczególnienie 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

ca kowita (DMC) zespo u pojazdów: 
naczepa/ przyczepa + pojazd 

silnikowy
(w tonach) 

O  jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równowa ne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

1. przyczepy i naczepy o 1 osi i DMC:

1.1 nie mniej ni  12 ton i mniej ni  18 ton 520,- 520,-
1.2 nie mniej ni  18 ton i mniej ni  25 ton 540,- 540,-
1.3 nie mniej ni  25 ton i powy ej 648,- 648,-
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2. przyczepy i naczepy o 2 osiach i DMC: 

2.1 nie mniej ni  12 ton i mniej ni  28 ton 526,- 526,-
2.2 nie mniej ni  28 ton i mniej ni  33 tony 708,- 974,-
2.3 nie mniej ni  33 tony i do 36 ton w cznie 976,- 1.494,-
2.4 powy ej 36 ton 1.342,- 1.946,-

3. przyczepy i naczepy o 3 osiach i DMC: 

3.1 nie mniej ni  12 ton i do 36 ton w cznie 788,- 1.080,-
3.2 powy ej  36 ton 1.080,- 1.482,-

VII. Od autobusów w zale no ci od liczby miejsc do siedzenia: 

1) mniejsz  ni   30 miejsc  -                                                788 z
2) równej i  wy szej ni  30 miejsc –                                      962 z

W stosunku do lat poprzednich stawki podatku od nieruchomo ci wzros y o 5 %, a podatku od 
rodków transportowych o 3%. 

Ponadto Rada Gminy uchwali a program wspó pracy Gminy Kamionka Wielka z organizacjami 
pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi dzia alno  po ytku publicznego w 2009 roku oraz 
podj a uchwa  o przyst pieniu Gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia ania „NASZE GÓRY”. 
Uchwali a zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we 
wsi: Bogusza, Jamnica, Kamionka Ma a, Kamionka Wielka, Królowa Górna, Mszalnica i Mystków 
w zakresie: 

zmiany przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej :  
- cz. dzia ki nr 912/1 i dzia ki. nr 632/9 po o onych w Mystkowie, 
- cz. dzia ki nr 474/3 po o onej w Królowej Górnej, 
- cz. dzia ki nr 850/6 po o onej w Kamionce Wielkiej, 
- dzia ki. Nr 317/2 po o onej w Jamnicy, 
- dzia ki nr 3082/2 po o onej w Kamionce Ma ej,
- dzia ki nr 116 po o onej w Mszalnicy, 
- dzia ki nr 167/6 po o onej w Boguszy, 
zmiany przeznaczenia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
zabudowy letniskowej: 
- dzia ki nr 1427 po o onej w Mszalnicy, 
zmiany przeznaczenia na cele parkingu i us ug:
- dzia ki na 734/5 po o onej w Kamionce Wielkiej, 
zmiany przeznaczenia na cele us ug sportu i rekreacji z dopuszczeniem us ug o wiaty:
- cz. dzia ki nr 3046/3 po o onej w Kamionce Ma ej,
zmiany przeznaczenia na cele us ug o wiaty: 
- dzia ki nr 438/2 po o onej w Jamnicy, 
korekty planu w zakresie ustalenia faktycznego przebiegu drogi w przysió ku „Kocembówka” 
w Kamionce Wielkiej, 

oraz wprowadzono zmiany w cz ci tekstowej planu dotycz ce  wprowadzenia zmian w § 9 
zapisu ust. 1 i 9. W ust. 1 na wniosek Powiatowego Zarz du Dróg dokonano zmiany kategorii 
z gminnej na powiatow  drogi Mystków – Pi tkowa i wprowadzono aktualn  numeracj  dróg 
powiatowych. Zmian  zapisu ust. 9 dopuszczono lokalizacj   obiektów budowlanych i urz dze
infrastruktury technicznej w pasie drogowym wy cznie za zgod  zarz dcy drogi. 

                                                                                                Przewodnicz cy Rady Gminy 
                                                                                                             Piotr WITEK 

Sesja w gminie (dokończenie)

Że rozumu przybywa nam z wiekiem, 
odkrywamy dopiero 

kiedy przybywa nam lat
Jean Paul
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O funduszach unijnych  (2)

 Samorząd Województwa 
Małopolskiego, jako Instytucja Wdra-
żająca Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013, speł-
nia wymagane kryteria, niezbędne 
do rozpoczęcia realizacji Programu 
(tj. przyjęte procedury, wykwalifiko-
wana kadra, odpowiednie warunki 
lokalowe). W dniu 30 września br.  
Marszałek Województwa Małopol-
skiego podpisał Deklarację Gotowo-
ści do wykonania przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego zadań 
delegowanych przez instytucję 
zarządzającą PROW 2007-2013. 
W dniach 9-10 października br. prze-
prowadzany został audyt systemu 
zarządzania i kontroli przez Agencję 
Płatniczą – Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. Audyt 
kontrolował takie płaszczyzny jak: 
bezpieczeństwo danych osobo-
wych, bezpieczeństwo fizyczne oraz 
bezpieczeństwo środowiskowe, a 
także procedury zatwierdzone przez 
MRiRW oraz przyjęte przez SW. W 
momencie, kiedy wszystkie samo-
rządy województw przejdą pozytyw-
nie audyt, będzie możliwe ogłosze-
nie naborów wniosków o dofinanso-
wanie projektów w ramach poszcze-
gólnych działań PROW 2007 – 2013. 
Jako pierwsze zostaną ogłoszone 
nabory wniosków w ramach działań 
Osi III - Jakość życia na obszarach 
wiejskich i różnicowanie gospodarki 
wiejskiej (oś społeczna), która obej-
muje: działanie „Odnowa i rozwój 
wsi”  oraz  działanie „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”.  Konkretne informacje 
dotyczące terminu naboru i miej-
sca składania wniosków o przy-
znanie pomocy zostaną podane do 
publicznej wiadomości , po podjęciu 

uchwały w tej sprawie przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego, w co 
najmniej jednym dzienniku o zasięgu 
wojewódzkim oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Małopolskiego. 

Samorząd województwa małopol-
skiego jest również odpowiedzialny 
za wdrażanie Osi IV Leader. Oś IV 
Leader jest podejściem wielosek-
torowym, przekrojowym i partner-
skim, realizowanym przez lokalne 
grupy działania (LGD), polegającym 
na wspólnym opracowaniu lokal-
nej strategii rozwoju (LSR) umożli-
wiającej aktywizację społeczności 
wiejskich poprzez włączanie part-
nerów społecznych i gospodar-
czych do planowania i wdrażania 
lokalnych inicjatyw, przyczyniając 
się do powstawania nowych miejsc 
pracy oraz zwiększania atrakcyjno-
ści obszarów wiejskich. Aby lokalna 
społeczność mogła skorzystać 
z dobrodziejstw podejścia Leader, 
na danym obszarze musi funkcjono-
wać LGD wybrana przez Samorząd 
Województwa do realizacji opraco-
wanej przez nią LSR. 

W dniu 1 października 2008 roku 
br. Zarząd Województwa Małopol-
skiego ogłosił konkurs na wybór 
Lokalnej Grupy Działania do reali-
zacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 
ramach Osi IV Leader Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. 
Nabór wniosków LGD na realizację 
lokalnej strategii rozwoju rozpocz-
nie się w terminie 17 listopada 2008 
roku i będzie trwał 60 dni, aż do 15 
stycznia 2009 roku. 
LGD ubiegająca się o dofinansowa-
nie w ramach Osi IV Leader musi 
złożyć wniosek o jej wybór do reali-
zacji LSR w UMWM wraz z opraco-
waną Lokalną Strategią Rozwoju, 
która jest obligatoryjnym dokumen-
tem (załącznikiem) na etapie skła-
dania wniosku. Wraz z wnioskiem 
o wybór LGD do realizacji LSR 
należy złożyć pierwszy wniosek 
o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Funkcjonowanie Lokal-
nej Grupy Działania”. LGD, które 
zamierzają stanąć do konkursu o 
wybór do realizacji LSR i ubiegać 

się o dofinansowanie w ramach Osi 
IV Leader są zobowiązane do prze-
strzegania obowiązujących przepi-
sów legislacyjnych. Jednym z nich 
jest zapis, iż o wybór może ubiegać 
się LGD, która została zarejestro-
wana w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym, zgodnie z wymogami ustawy 
z dnia 7 marca 2007 r. o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich z 
udziałem Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Ponadto członkiem 
Lokalnej Grupy Działania może być 
gmina, która nie jest partnerem, ani 
członkiem innej LGD ubiegającej się 
o wybór do realizacji LSR, w ramach 
Programu. 

Obecnie na terenie Wojewódz-
twa Małopolskiego funkcjonuje 41 
Lokalnych Grup Działania. Na dzień 
dzisiejszy  Małopolskie LGD sku-
piają w sobie już 164 gminy ze 
175 uprawnionych do aplikowania o 
środki co stanowi ok. 94% obszaru 
województwa objętego LGD. 
Niewątpliwym sukcesem naszego 
województwa jest drugie miejsce (za 
woj. mazowieckim) pod względem 
ilości przyznanych środków finanso-
wych na działania osi IV Leader, to 
budżet ponad 83 962 425,81 euro.
Wysokość dostępnych środków dla 
obszaru małopolski na poszcze-
gólne działania Osi IV Leader w 
ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013 
(Euro):
- Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju 66 157 060,59 
- Wdrażanie projektów współpracy 
1 599 284,30 
- Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania 16 206 080,92
 

Zapraszamy do zapoznania 
się z formularzami wniosków 
o przyznanie pomocy, które 
umieszczone są  na stronie 
internetowej samorządu woje-
wództwa: 
www.wrotamalopolski.pl.
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Czemu służy wsparcie w ramach Działania 6.2 PO KL i 
kto może z niego skorzystać? Osoby, które chcą założyć 
własną działalność gospodarczą w województwie mało-
polskim mogą skorzystać ze wsparcia świadczonego w 
projektach finansowanych w ramach Działania 6.2 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podmioty, które 
chcą realizować te projekty, składają wnioski o dofinan-
sowanie projektów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Krakowie. Najlepsze wnioski poprawne pod względem 
formalnym i merytorycznym otrzymują dofinansowanie. 
Następnie do podmiotów realizujących projekty finanso-
wane w ramach Działania 6.2 PO KL mogą zgłaszać się 
osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą. 

Beneficjentami ostatecznymi projektów (czyli osobami, 
które korzystają z usług świadczonych w ramach pro-
jektu) realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL 
mogą być osoby fizyczne zainteresowane założeniem 
własnej działalności gospodarczej, a zwłaszcza osoby 
kwalifikujące się do jednej z następujących grup: 
• osoby długotrwale bezrobotne, 
• osoby do 25 roku życia, 
• kobiety, 
• osoby niepełnosprawne; 
• osoby po 45 roku życia, 
• osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i 
miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tyś., pla-
nujące podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych 
z produkcją roślinną i /lub zwierzęcą . 

O przyznanie środków finansowych na uruchomie-
nie działalności gospodarczej może ubiegać się każdy 
uczestnik projektu, aczkolwiek wyżej wymienione środki 
mogą otrzymać tylko autorzy najlepszych biznespla-
nów.  Wcześniej osoby te muszą otrzymać, w ramach 
projektu, wsparcie szkoleniowo-doradcze powiązane z 
przeprowadzeniem diagnozy ich potrzeb szkoleniowych 
oraz opracowaniem dla nich indywidualnego programu 

wsparcia przez podmiot realizujący projekt. 

Kto może ubiegać się o środki na realizacje projektów w 
ramach Działania 6.2 PO KL i na jakie rodzaje wsparcia 
mogą liczyć osoby, które zgłoszą się do instytucji realizu-
jących projekty?
O środki na realizacje projektów w ramach Działania 6.2 
PO KL mogą ubiegać się wszystkie podmioty. Wsparcie 
w ramach powyższego Działania ma charakter komplek-
sowy i obejmuje zastosowanie jednego lub więcej instru-
mentów opisanych w tabeli 1:

Tabela 1. – Instrumenty wsparcia w ramach Działania 
6.2 POKL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia
1. Doradztwo oraz szkolenia – osoby chcące zało-
żyć działalność gospodarczą otrzymają wsparcie mery-
toryczne na temat rozpoczynania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej.
2.  Pomoc finansowa – osoby chcące założyć 
własną działalność gospodarczą mogą otrzymać kwotę 
do wysokości 40 tyś złotych, a w przypadku osób zakła-
dających spółdzielnię albo spółdzielnię socjalną do 20 
tyś złotych na osobę.
3. Wsparcie pomostowe – jest to pomoc w efek-
tywnym wykorzystaniu dotacji poprzez doradztwo oraz 
środki finansowe wypłacane co miesiąc w wysokości nie 
większej niż 800 zł. Wsparcie pomostowe jest przyzna-
wane na wniosek uczestnika, który w ramach projektu 
otrzymał wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Jest ono wypłacane w okresie 6 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, a w uza-
sadnionych przypadkach może ono zostać na wniosek 
uczestnika projektu przedłużone do 12 miesięcy.

Źródło: Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki

Dodatkowo w ramach Działania 6.2 PO KL dofinanso-
wanie mogą uzyskać również projekty promujące przed-
siębiorczość i upowszechniające najbardziej efektywne 
i innowacyjne rozwiązania w postaci publikacji dobrych 
praktyk i przewodników dla przyszłych projektodawców.

Co to jest spółdzielnia socjalna i kto może być jej zało-
życielem? 
Spółdzielnia socjalna jest jedną z form działalności 
gospodarczej, którą można założyć w ramach środków 
finansowych z Działania 6.2 PO KL. Jest to nowatorskie 
rozwiązanie łączące wymiar społeczny z działalnością 
o charakterze ekonomicznym. Działająca na rzecz rein-
tegracji społecznej i zawodowej swoich członków spół-
dzielnia socjalna może liczyć od 5 do 50 członków. Jej 
założycielami mogą być: osoby bezrobotne, bezdomni 
realizujący indywidualny program wychodzenia z bez-
domności, osoby uzależnione od alkoholu lub narkoty-
ków po zakończeniu terapii odwykowej, chorzy psychicz-

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przed-
siębiorczości i samozatrudnienia

Załóż własną firmę ze środków PO KL

Założenie własnej działalności gospodarczej 
jest bez wątpienia dużym wyzwaniem. Aby 
mu sprostać można skorzystać z pomocy, 
którą umożliwia Program Operacyjny Kapi-
tał Ludzki w ramach Działania 6.2 „Wsparcie 
oraz promocja przedsiębiorczości”. 

  http://www.sxc.hu/photo/1028813
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nie, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidu-
alny program integracji.

Gdzie można skorzystać ze wsparcia w ramach Działania 6.2 PO 
KL?
W wyniku procedury konkursowej Wojewódzki Urząd Pracy w Kra-
kowie wyłonił następujących operatorów, którzy będą rekrutować 
uczestników, przeprowadzać szkolenia i przyznawać dotację na roz-
poczęcie działalność gospodarczej w ramach Działania 6.2 Wspar-
cie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia  PO KL:
1. Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Projekt: Firma - mój osobisty sukces
Potencjalni odbiorcy wsparcia w projekcie: osoby zamieszkujące 
gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tysięcy mieszkań-
ców, spełniające dodatkowo jedno z poniższych kryteriów: są kobie-
tami; lub młodzieżą do 24 roku życia; lub osobami długotrwale bez-
robotnymi pozostającymi bez zatrudnienia przez okres co najmniej 
kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat.

2. Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.

Projekt: Uwierz w to - jesteś kobietą sukcesu!
Potencjalni odbiorcy wsparcia w projekcie: kobiety zamieszkałe na 
terenie powiatu nowosądeckiego w gminach wiejskich, miejsko-wiej-
skich oraz miasteczkach do 25 tys. mieszkańców.

3. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Trans-
feru Technologii
Projekt: Start w biznesie - nowe szanse, nowe możliwości

Potencjalni odbiorcy wsparcia w projekcie: osoby fizyczne zamie-
rzające rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłącz. osób, które 
posiadały zarejestrowaną działalność gosp. w okresie 12 mc. poprze-
dzających przystąpienie do projektu). Ponadto uczestnik musi speł-
nić łącznie kryteria obligatoryjne: -wiek 18-24 lata -udokumentowane 
stałe zamieszkanie w małopolskiej gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej 
lub mieście do 25 tyś mieszkańców. Regulacje szczegółowe m.in. 
dotyczące wykluczeń zawierał będzie Regulamin rekrutacji.

4. Uniwersytet Jagielloński 
Projekt: Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Innowacje i biznes

Potencjalni odbiorcy wsparcia w projekcie: osoby zamierzające roz-
począć działalność gospodarczą- studenci i absolwenci uczelni (do 
35 roku życia).

5. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 
Projekt: Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą

Potencjalni odbiorcy wsparcia w projekcie: mieszkańcy woj. mało-
polskiego zamierzający rozpocząć dział. gosp.,  z wyłączeniem 
osób, które posiadały zarejestrowaną firmę w okresie 1 roku przed 
przystąpieniem do projektu.

Łukasz Bajak

Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Dotacje na rozpoczę-
cie działalności gospo-

darczej w ramach 
Działania 6.2 „Wspar-

cie oraz promocja 
przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia”

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 
pragnie poinformować, iż na stronie 
internetowej urzędu: www.wup-krakow.
pl została ogłoszona lista rankingowa 
dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz pro-
mocja przedsiębiorczości i samozatrud-
nienia”, zawierająca wykaz instytucji, 
tzw. operatorów, którzy zostali reko-
mendowani do podpisania umowy. Po  
zawarciu umowy o dofinansowanie pro-
jektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 
Krakowie operatorzy zaczną realizować 
projekty, w ramach których będą prze-
prowadzać m.in. szkolenia oraz przy-
znawać dotacje na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej.
Z tego rodzaju pomocy będą mogły 
skorzystać osoby fizyczne – zarówno 
bezrobotne jak i  pracujące, które 
zamierzają rozpocząć działalność 
gospodarczą (z wyłączeniem osób, 
które miały zarejestrowaną działalność 
gospodarczą w okresie 1 roku przed 
zgłoszeniem się do projektu). Kwota 
dotacji może wynieść do 40 000 zł, a 
wymagany wkład własny ma stanowić 
15% wysokości dofinansowania.
Beneficjent ostateczny, czyli osoba która 
będzie chciała skorzystać z  tych środ-
ków, będzie musiała udać się do wybra-
nego operatora i wyrazić chęć uczest-
nictwa w  projekcie. Jeżeli pozytywnie 
przejdzie proces rekrutacji i zostanie 
zakwalifikowana do udziału w projekcie, 
w następnej kolejności będzie uczestni-
czyć w szkoleniach i pisać biznesplan 
dotyczący działalności gospodarczej, 
którą chce prowadzić.

Opracowanie: 
Aleksandra Wojewoda-Szeliga
Zespół Promocji, Konkursów

 i Naboru Projektów 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Krakowie            
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Jednym z założeń programów finan-
sowanych przez Unię Europejską 
jest pobudzenie lokalnych społecz-
ności do samoorganizacji i samo-
dzielnej realizacji własnych celów. 
Aktywność obywatelska rozumiana 
jako działalność ludzi w stowarzy-
szeniach i wspólnotach, jest bowiem 
najlepszym gwarantem wolności 
człowieka i stabilności demokratycz-
nego państwa. 
Wsparcie obszarów wiejskich jest 
jednym z priorytetów polityki UE. 
Są trzy główne powody, dla których 
także nasze województwo przywią-
zuje szczególną wagę do rozwoju 
tych terenów. Po pierwsze, ponad 
połowa Małopolan to mieszkańcy 
wsi. Po drugie, międzynarodowy 
przepływ towarów i usług wymaga 
ciągłego dostosowywania przemy-
słu i rolnictwa do potrzeb nowocze-
snej gospodarki opartej na wiedzy. 
Konieczne jest zatem wyrównywa-
nie szans mieszkańców miast i wsi, 
szczególnie w zakresie edukacji i 
rynku pracy. I wreszcie – obszary 
wiejskie stanowić mogą niezwy-
kle atrakcyjny teren dla lokowania 
inwestycji i tworzenia nowych miejsc 
pracy. Te i inne powody sprawiają, że 
zdecydowana większość programów 
finansowanych ze środków UE, które 
realizowane będą do 2015 na terenie 
naszego województwa, ma na celu 
wsparcie obszarów wiejskich.
Człowiek – najlepsza inwestycja
Wsparcie dla rozwoju kapitału ludz-
kiego, głównie poprzez poprawę 
dostępu do edukacji i wyrównywa-
nie szans mieszkańców obszarów 
wiejskich na rynku pracy, jest równie 
ważne jak lokowanie inwestycji infra-
strukturalnych na tych terenach. 
„Kapitał ludzki” oznacza wiedzę, 
umiejętności oraz potencjał, jakim 
dysponuje każdy człowiek i społe-
czeństwo jako całość. Zapewnia on 
zdolność do pracy, tworzenia nowych 
rozwiązań i przystosowywania się do 
zmian, zachodzących w otoczeniu. 
Kapitał Ludzki to też największy pro-
gram finansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, 
którego jednym z celów jest pomoc 
mieszkańcom wsi i małych miast. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

(PO KL) przewiduje wsparcie w czte-
rech głównych dziedzinach. Pierw-
sza - rynek pracy – skierowana jest 
głownie do osób bezrobotnych, które 
mają problemy ze znalezieniem i 
utrzymaniem pracy. Druga, gospo-
darka – kładzie nacisk na współpracę 
uczelni i biznesu w celu wykorzysty-
wania nowoczesnych technologii 
oraz na kształcenie pracowników 
firm. Trzecia - edukacja – ma na celu 
podniesienie poziomu wykształcenia 
Polaków poprzez: tworzenie nowych 
przedszkoli w miejscach, gdzie ich 
brakuje, przyznawanie stypendiów 
szczególnie uzdolnionym uczniom 
i doktorantom, kształcenie osób 
dorosłych np. poprzez organizację 
kursów, studiów podyplomowych. 
Czwarta, integracja społeczna ma 
przeciwdziałać wykluczeniu spo-
łecznemu osób niepełnosprawnych, 
byłych więźniów, osób uzależnionych 
i ich rodzin. Szczegółowe informacje 
o wszystkich, możliwych do realizacji 
projektach można znaleźć w doku-
mencie: „Szczegółowy Opis Priory-
tetów Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki”. 

Od 2007 roku w każdym wojewódz-
twie trwają konkursy na najlepsze 
projekty w ramach PO Kapitał Ludzki. 
Realizując unijną politykę rozwoju 
lokalnych zasobów ludzkich, to wła-
śnie społeczności lokalne – miesz-
kańcy małych miast i wsi, będący w 
niekorzystnej sytuacji w porównaniu 
z mieszkańcami większych aglo-
meracji, są często wskazywani jako 
najważniejsi odbiorcy unijnych pie-
niędzy. 

Projekty finansowane ze 
środków UE 

By powstał projekt, nie wystarczy 
sam pomysł - trzeba spełnić cały 
szereg wymagań: sprawdzić, czy jest 
on zgodny z celami przewidzianymi 
w PO Kapitał Ludzki, mieć zespół 
gotowy go zrealizować, przeanali-
zować, czy wszystkie zaplanowane 
wydatki mogą być finansowane ze 
środków unijnych. Dopiero potem 
można napisać sam projekt i wypeł-

nić wniosek o dofinansowanie, który 
zostanie sprawdzony przez instytu-
cję, ogłaszającą konkurs (w Małopol-
sce jest nią Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie). 
Aby zaktywizować społeczności 
lokalne do tworzenia inicjatyw pro-
jektowych, autorzy Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki przewi-
dzieli specjalną kategorię projektów 
skierowanych do mieszkańców wsi i 
miast do 25 tys. mieszkańców. Są to 
tak zwane „oddolne inicjatywy”. 

Wszystko 
w naszych rękach!

- to hasło kampanii promocyjnej Fun-
duszy Europejskich w Małopolsce 
oraz główne przesłanie projektów 
tzw. oddolnych inicjatyw w PO Kapi-
tał Ludzki. Charakteryzuje je kilka 
podstawowych cech. Przede wszyst-
kim realizacja takiego projektu musi 
wynikać wprost z problemów danej 
społeczności -  inicjatywa ma służyć 
jego rozwiązaniu. Co więcej, projekt 
powinien być wymyślony i napisany 
przez samą społeczność. Musi też 
być skierowany do mieszkańców 
wsi i miast do 25 tys. mieszkańców. 
Ważne jest, że wartość projektu (a 
dokładniej wydatków kwalifikowa-
nych – czyli współfinansowanych 
przez Unię) nie może przekroczyć 
50 000 złotych - w takich projektach 
wkład własny nie jest wymagany. Na 
koniec warto wspomnieć, że wnioski 
mogą składać w zasadzie wszystkie 
jednostki posiadające osobowość 
prawną (szczegółowe kryteria do 
każdego konkursu zamieszczane są 
zawsze na stronach instytucji, które 
ogłaszają konkurs).
Do końca 2015 roku można realizo-
wać projekty oddolnych inicjatyw, 
skierowane do mieszkańców wsi i 
małych miast, a dotyczące aktywiza-
cji zawodowej i poprawy zdolności do 
zatrudnienia (Działanie 6.3), powrotu 
do społeczeństwa osób zagrożonych 
wykluczeniem (7.3), rozwoju eduka-
cji i podniesieniu poziomu wykształ-
cenia (9.5). 

   dokończenie na str 12

Fundusze Europejskie dla wsi i małych miast

Na początek – lokalne inicjatywy
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Na początek – Inicjatywy 
lokalne (c.d.)

Unijny wkład w edukację 
obywatelską

Choć listy najlepiej ocenionych pro-
jektów, często wywołują uśmiech na 

twarzach, bowiem wśród najlepiej 
ocenionych w 2007 roku w Małopol-
sce w ramach Działania 9.5 projek-
tów znajdują się takie inicjatywy jak: 
„Radiowa Akademia Nowoczesnej 
Wsi”, „Utworzenie „Powiślańskiej 
Akademii Platona”, „Inicjator środo-
wisk lokalnych”, „e-wioska”, „Zimowy 
Uniwersytet Kobiet Wiejskich” jest 
bardzo prawdopodobne, że pomy-
słodawcy tych przedsięwzięć staną 

się lokalnymi liderami kolejnych, 
realizowanych już na większą skalę, 
projektów. Bo przecież człowiek – to 
najlepsza inwestycja!

Joanna Burdek  

Departament Polityki Regionalnej 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskie

Małopolska skorzysta z unijnych pieniędzy przeznaczo-
nych na lokalny rozwój obszarów wiejskich.
Takie możliwości daje mieszkańcom obszarów wiejskich 
Oś IV LEADER w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. Leader jest oddolnym 
partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, 
realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), pole-
gającym na opracowaniu lokalnej strategii rozwoju (LSR) 
oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych pro-
jektów, łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, 
historyczne itp. 
LGD to partnerstwo przedstawicieli trzech sektorów: 
publicznego, gospodarczego i społecznego. 
Działania realizowane w ramach osi IV Leader to:„Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju”, 
w ramach którego  beneficjenci będą mogli ubiegać się 
o finansowanie:
- Różnicowania w kierunku działalność nierolni-
czej 
- Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

- Odnowy i rozwoju wsi, 
- Małych  projektów.
Działaniami skierowanym do LGD są: „Funkcjonowanie 
lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i akty-
wizacja”, oraz „Wdrażanie projektów współpracy „
Za wdrażanie Osi IV Leader na naszym terenie odpo-
wiedzialny jest Samorząd Województwa Małopolskiego, 
który ogłasza konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działa-
nia (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Termin 
składania wniosków w konkursie został ustalony na:  od 
17 listopada 2008 r. do 15 stycznia 2009 r. 
Niewątpliwym sukcesem naszego województwa jest II-
ie miejsce (za woj. mazowieckim) pod względem ilości 
przyznanych środków finansowych na działania osi IV 
Leader, to budżet ponad 83 mln euro
Na terenie Małopolski istnieje obecnie 41 Lokalnych 
Grup Działania (LGD),to jak dotychczas największa ilość 
w Polsce. 

PROW 2007 - 2013  (Oś IV LEADER)

Projekt „ Razem do sukcesu”  reali-
zowany  w 2008 roku zbliża się już ku 
końcowi i okazał się udanym przed-
sięwzięciem. Teraz wszyscy rozu-
miemy, że można wyzwolić w sobie 
tyle energii, aby próbować zmienić 
coś w swoim życiu, poprawić swą 
sytuację materialną a może później, 
samodzielnie zdobyć pracę, zarobić 
na utrzymanie swoje i rodziny.
 Projekt ruszył w sierpniu , 
8 uczestniczek, korzystających z 
pomocy OPS otrzymało wsparcie 
pracowników socjalnych, podpisało 
kontrakty i rozpoczęło udział w sze-
regu działań mających na celu ich 
aktywizację zawodową i społeczną. 
Spotkania z psychologiem indywidu-
alne i grupowe, warsztaty z doradcą 

zawodowym, szkolenia zawodowe i 
zatrudnienie socjalne indywidualnie 
dopasowane do każdego z uczest-
ników. W rezultacie 2 osoby nabywa 
umiejętności w pracowni krawieckiej, 
3 osoby w warsztacie tapicerskim, 
a 3 z nich podjęło przygotowanie 
zawodowe w pracowni rękodzieła 
artystycznego.
 Uczestnicy projektu zostali 
objęci wsparciem finansowym w 
postaci zasiłków, otrzymali też zwrot 
kosztów dojazdu na szkolenia i posi-
łek. 
 Integracja, zdobycie prak-
tycznych umiejętności pomocnych w 
poszukiwaniu zatrudnienia  , wzrost 
samooceny, uwierzenie we własne 
siły i możliwości to wartości nabyte 

dzięki udziałowi w projekcie. 
Jesteśmy w stałym kontakcie z Bene-
ficjentami projektu i sami jesteśmy 
zaskoczeni efektami nakierowanych 
na nich działań. 
 Dla pracowników  Ośrodka 
praca przy projekcie była również 
wyzwaniem, ponieważ realizowano 
go po  raz pierwszy.
 Przed nami kolejne wyzwa-
nie na rok następny. Przygotowujemy 
projekt systemowy dla kolejnej grupy 
podopiecznych ośrodka. Jesteśmy 
już bogatsi o nowe doświadczenia i 
umiejętności. O naszych zamierze-
niach będziemy na bieżąco informo-
wać na stronie internetowej OPS.  
                                                   

 Janina Gruca

PROJEKT „ Razem do sukcesu” 
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 W siedzibie  Gimnazjum w Kamionce Wielkiej, 
zorganizowano spotkanie par małżeńskich, które prze-
żyły wspólnie 50  lat. Gości serdecznie witał Wójt Gminy 
Kazimierz Siedlarz, Przewodniczący Rady Gminy Piotr 
Witek oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Halina 
Malczak. Wójt Gminy  dokonał dekoracji, Dostojnych 
Jubilatów, Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, przyznanymi przez prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego.
 Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne od Woje-
wody Małopolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, 
Wójta Gminy i Kierownika USC. Oprócz medali były 
kwiaty oraz upominek, kolorowy album poświęcony 
wszystkim wizytom Ojca Świętego w Polsce . Goście 
zasiedli do uroczystego obiadu, była lampka szampana 
oraz chwila przy kawie oraz gromkie 100 lat. 

 Pół wieku temu przysięgali sobie miłość i wier-
ność: Anna i Antoni Doboszowie, 
Ludwika i Julian Filipowiczowie, Stanisława i Antoni Kieł-
basowie, Stefania i Wojciech Kmakowie, Maria i Kazi-
mierz Kocembowie, Zofia i Ludwik Kruczek, Aleksandra 
i Jan Łęczyccy, Zofia i Władysław Morańscy, Anastazja 
i Józef Nowakowie, Czesława i Mieczysław Nowako-
wie, Helena i Tadeusz Porembowie, Maria i Julian Porę-
bowie, Zofia i Piotr Rolowie,Wanda i Jan Siedlarzowie, 
Anna i Piotr Siedlarzowie, Katarzyna i Walenty Stanko-
wie,  Rozalia i Józef Surmowie oraz Janina i Tomasz 
Zaczykowie.

Halina Malczak

50 – lat razem - gminia Kamionka Wielka

Ta placówka została utworzona w Mystkowie we współ-
pracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamionce 
Wielkiej. Zadaniem  świetlicy jest pomoc dzieciom i 
młodzieży. Świetlica:
- wspiera  działania  wychowawcze i edukacyjne rodzi-
ców i nauczycieli;  
- pomaga rozwijać sprawności umysłowe i fizyczne 
poprzez popularyzację sportu;
- promuje zdrowy styl życia bez nałogów; 
- pomaga konstruktywnie spędzać czas wolny;
- zapobiega rozwijaniu się  postaw negatywnych;
- odkrywa i pomaga rozwijać indywidualne zaintereso-
wania; 
 - realizuje działania profilaktyczne, zapobiegające nie-
pożądanym patologiom społecznym.

Cele realizowane są przy współpracy z rodzinami, 
szkołami, instytucjami sportowymi i samorządowymi. 
Działalność świetlicy wspierają rodzice, pedagodzy, 
nauczyciele, samorządowcy,  zdolni  uczniowie a także 
wolontariusze. Dzieci w świetlicy otrzymują pomoc w 
odrabianiu lekcji i zadań domowych. Wszyscy ucznio-
wie, a zwłaszcza słabsi, mogą uzupełniać naukę, albo 
uczyć się  pod opieką starszych.  Prowadzone są 
rozmowy i pogadanki wychowawcze mające na celu 
kształtowanie pozytywnych  postaw wśród wychowan-
ków. Młodzież i dzieci może korzystać w świetlicy z róż-
nych gier planszowych i komputerowych.

Przy świetlicy działają różne kółka zainteresowań: 
informatyczne: dzieci uczą się technik informatycznych 
w tym grafiki oraz prezentacji multimedialnych. Poma-
gają prowadzić strony Świetlicy i UKS-u, ( http://www.
mystkowswietlica.pl.tl/ oraz http://www.mystkow.pl.tl/). 
Do tej grupy należy kilkunastu uczniów. W ramach zajęć 
informatycznych, dzieci i młodzież gimnazjalna uczy się 
spędzać czas wolny przy komputerach, korzystając z 
bardziej ambitnych i odpowiednich do wieku gier kom-

puterowych. Mogą korzystać  również z Internetu.
plastyczne: uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania 
przez wykonywanie prac plastycznych. Są one prezen-
towane w pomieszczeniach świetlicy. Prace biorą udział 
w konkursach. Ostatnio dzieci i młodzież gimnazjalna 
przygotowały prace plastyczne oraz wiersze na mało-
polski konkurs pod tytułem NO PROMIL – NO PRO-
BLEM, pod honorowym patronatem Marszałka Woje-
wództwa. Przewidziane są kolejne konkursy z cennymi 
nagrodami. Obecnie przygotowywane są prace do kon-
kursu o bł. Karolinie oraz do konkursu patriotycznego 
pt „ Historia i tradycja mojej małej Ojczyzny”
teatralne: w przygotowaniach są obecnie Jasełka.
sportowe: bardzo wielką pomocą w realizacji powyż-
szych celów jest założony i działający na terenie świe-
tlicy Uczniowski Klub Sportowy. Klub zrzesza w chwili 
obecnej 102 członków, głównie dzieci i młodzież. 
Członkami Klubu są także   rodzice. Głównymi dys-
cyplinami sportowymi obok piłki nożnej jest jazda na 
łyżwach, pływanie, tenis stołowy, bilard i gimnastyka,  
oraz brydż sportowy. Sport  rozwija sprawność fizyczną 
i duchową dzieci. Ma bardzo wielki wpływ na wychowa-
nie. Motywuje ucznia do osiągania lepszych wyników 
w nauce. 

W tych działaniach rozwijających zainteresowania i 
wspierających w/w cele pomagają rodzice i dorośli 
wolontariusze. Są to osoby kompetentne. Świetlica 
jest otwarta przez sześć dni w tygodniu od godz. 10 do 
16.00.  Istnieje możliwość umówienia się na odpowied-
nią godzinę w pomieszczeniu zacisznym na indywidu-
alne spotkanie mające na celu pomoc w nauce.  
Zapraszamy dzieci i młodzież do brania udziału w zaję-
ciach i różnych konkursach oraz kółkach zaintereso-
wań organizowanych przez świetlicę.

Iwona Szarota

Świetlica Środowiskowa w Mystkowie
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Druga dekada listopada  upłynęła pod znakiem świę-
towania wielkiej narodowej rocznicy. Od Warszawy 
po małą szkołę w najmniejszej wiosce rozbrzmiewały 
śpiewy pieśni i słychać było piękną poezję. Długo ocze-
kiwana wolność, 123 lata mrocznej niewoli, powstańcze 
zrywy narodowe, zsyłki na Sybir, więzienia zaowocowały  
nostalgiczną, patetyczną poezją patriotyczną. Miłość do 
ojczyzny, tęsknota za nią, cierpienie, ból towarzyszyły 
Polakom przez wiele pokoleń, wpisane były nawet w te 
ostatnie dziewięćdziesiąt lat. Wybuch drugiej wojny świa-
towej, okupacja, niemiecki faszyzm, komunizm te dra-
maty przetoczyły się przez naszą ojczyznę dopisując do 
narodowego repertuaru, nowy liryczny rozdział. Nam nie 
wolno zapomnieć o tym dorobku.  Nasze pokolenie może 
i powinno korzystać z tego literackiego bogactwa, aby w 
okresie globalizacji, integrowania się z innymi narodami 
nie zatracić własnej tożsamości, nie dać się odciąć od  
swojej tradycji, historii, kultury. 
Kierując się tą ideą Międzyszkolna Organizacja Związ-
kowa NSZZ „Solidarność” po raz czwarty wespół z 
Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowała 27 listopada 
Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej.
W konkursie wzięły udział wszystkie gimnazja – 14 recy-
tatorów oraz 4 zespoły muzyczne i 2 solistów ze szkół 
podstawowych. Uczestnicy ze swobodą wykonywali 
utwory, prezentując wysoki poziom artystyczny. Cieszy 
dojrzałe podejście dzieci i młodzieży do tego trudnego 
dla nich tematu. Można zauważyć duże zaangażowanie 
opiekunów i uczestników, dlatego niełatwe zadanie miały 
komisje przesłuchujące wykonawców. Pierwszy etap 

konkursu rozpoczął się  o godzinie 10-tej. Recytację oce-
niał zespół w składzie; przewodnicząca polonistka Gra-
żyna Chotomowicz, Marta Kocemba i Kazimierz Ogo-
rzałek. Pierwsze miejsce w tej konkurencji wywalczyła 
uczennica Gimnazjum Publicznego w Kamionce Wielkiej 
Klaudia Siedlarz, drugą pozycję zajął uczeń tejże szkoły 
Jakub Kurdziel i na trzecim miejscu znalazła się Patrycja 
Jabłońska z ZSZP-G w Królowej Górnej.  
W samo południe zaczęło pracę nowe jury, któremu 
przewodniczył Wacław Wacławiak solista Wojskowej 
Orkiestry Reprezentacyjnej. Komisję ponadto tworzyli 
Agnieszka Kiełbasa i Kazimierz Ogorzałek. Wysłuchali 
występu dwóch solistek, z których lepsza okazała się 
Angelika Lelito z Królowej Polskiej, a zaszczytne drugie 
miejsce zajęła też Angelika, ale Woźniak z Mystkowa. 
W kategorii zespołowej pierwsze miejsce wyśpiewała 
grupa wokalna z Królowej Górnej pod kierunkiem Sła-
womira Siedlarza, na drugim miejscu znalazł się zespół z 
Mszalnicy przygotowany przez Izabelę Biskubską, trze-
cie miejsce zajęła grupa z Jamnicy dyrygowana przez 
Dorotę Kupiec.
Organizatorzy GOK i MOZ NSZZ Solidarność dziękując 
wszystkim uczestnikom, nauczycielom przygotowują-
cym wykonawców, dyrektorom szkół biorącym udział w 
konkursie, a nade wszystko członkom jury za bezintere-
sowną prace w komisji liczą na kolejne spotkanie za rok.

 Maria Kiełbasa
(fot. K. Ogorzałek)

W 90 rocznice odzyskania niepodległości
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Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej ma 
już 30 lat! Jubileuszową uroczystość  zorganizo-
wano 15 listopada br.  Obchody rozpoczęła  uro-

czysta Msza Święta w kościele parafi alnym w Kamionce 
Wielkiej odprawiona przez ks. Prałata Stanisaława 
Ruchałę, Proboszcza parafi i. W wygłoszonej homilii ks. 
Prałat wskazał, iż to wiara w Boga i kultura  były  siłą, 
która pozwoliła przetrwać człowiekowi i całym społe-
czeństwom w dziejach historii. Przywołał wiele wspa-
niałych myśli Papieża Jana Pawła II odnoszących się do 
kultury.
Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury. Udział w niej wzięli przedstawiciele Sta-
rostwa Powiatowego w Nowym Sączu, MCK “Sokół” w 
Nowym Sączu, przedstawiciele Stowarzyszenia Lachów 
Sądeckich, władze gminy Kamionka Wielka z radnymi 
gminnymi i powiatowymi, ks. Prałat Stanisław Ruchała, 
dyrektorzy GOK-ów z sąsiednich Gmin: Nawojowej, 
Łabowej i Podegrodzia, a także pracownicy obecni i byli 
GOK z działaczami kultury, instruktorami i twórcami ludo-
wymi.
Panoramę dokonań w zakresie kultury Gminy Kamionka 
Wielka zaprezentował Kazimierz Ogorzałek Dyrektor 
GOK. Przedstawił najważniejsze w ciągu 30 lat zreali-
zowane zamierzenia, szczególnie wydarzenia kulturalne 
i osiągnięcia w szeroko rozumianej działalności upo-
wszechnieniowej. Wszystkie te fakty są odnotowane w 
kronice GOK, która liczy już 3 tomy, rozpoczętej otwar-
ciem GOK 1 czerwca 1978 roku, a zakończonej jubile-
uszem 15 listopada 2008 r. 
Dyrektor GOK świętował także swoje 30 lecie pracy w 
kulturze.
Następnie  szef GOK-u podziękował wszystkim osobom i 
instytucjom, z którymi ośrodek kultury w Kamionce Wiel-
kiej współpracował od początku swego istnienia. Wspo-
mniał też o tych, którzy tworzyli tę kulturę w naszym śro-
dowisku zanim powstała struktura GOK, byli to wspaniali 
ludzie, którzy są wśród nas a wielu już odeszło i o nich 

również pamiętamy. 
Dopełnieniem prezentacji była część artystyczna, w 
której wystąpili laureaci gminnych konkursów: Katarzyna 
Majocha z recytacją, Nina Ślipek z bajką, Dominika i 
Edward Witkowscy z gawędami. Jubileuszowy koncert 
zakończył śpiewem i tańcami Zespół Regionalny ”Skal-
nik” z Kamionki Wielkiej. Ta próbka dorobku kulturalnego 
GOK została przyjęta z uznaniem przez uczestników 
obchodów jubileuszowych.
Dla jubilatów  gratulacje i najlepsze życzenia składali: 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego 
Jan Dziedzina,  radny powiatu nowosądeckiego Józef 
Pyzik, Benedykt Kafel i Zofi a Skwarło z MCK “Sokół”, 
Dyrektor GOK w Nawojowej Jan Kulpa, Dyrektor GOK w 
Łabowej Jerzy Chronowski, Dyrektor GOK w Podegro-
dziu Krzysztof Bodziony wraz z Agatą Konstanty.
Wójt Gminy Kamionka Wielka Kazimierz Siedlarz i Prze-
wodniczący Rady Gminy Piotr Witek dziękując wszyst-
kim, którzy budowali dorobek kulturalny gminy wręczyli 
okolicznościowe listy gratulacyjne i nagrody. Otrzymali je: 
Piotr ROLA, Maria RUŚNIAK, Bolesław GIENIEC, Włady-
sława JANUS, Hanna PORĘBA, Stanisława LEONOW, 
Marian KIEŁBASA, Zofi a KOCIOŁEK, Danuta MÓŁKA, 
Stanisław KUNICKI, Józef KALISZ, Julian KACHNIARZ, 
Józef OGÓREK, Józef TROJAN, Grażyna MICHALIK, 
Jan GŁÓD i Kazimierz OGORZAŁEK
Wartym odnotowania jest to, że specjalnie na obchody 
jubileuszowe wystartowała strona internetowa , gdzie 
można poznać pełny obraz pracy GOK oraz znaleźć rela-
cję z wydarzeń bieżących. Także na jubileusz ukazała się 
książka “Kościoły i kapliczki w gminie Kamionka Wielka” 
autorstwa Kazimierza Ogorzałka.
Gorący posiłek i wiele wspomnień były dopełnieniem 
jubileuszowego, niezwykle serdecznego spotkania. 

Piotr Witek
 (fot. M.Bieszczad)

30 lat
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W obliczu kończącego się roku dokonujemy zwykle pod-
sumowania naszych osiągnięć. Cieszymy się sukcesami. 
Jeśli spotkało nas niepowodzenie, chcemy wiedzieć dla-
czego. Często zastanawiamy się nad ostatecznymi zasa-
dami, które decydują o losach świata.
Pozornie, na wiele wydarzeń nie mamy wpływu. Doko-
nują się one niejako bez naszego udziału… Pamiętamy 
straszny cyklon Nargis, który w pierwszych dniach maja 
br. spustoszył południową część Birmy. Martwimy się 
jakie będą skutki ogromnego kryzysu finansowego, który 
dotknął właściwie cały świat. Na świeżo pamiętamy 
„okrutny tydzień w Bombaju”, w Indiach (26 – 30 listo-
pada br.) - Napad terrorystów na hotele pozbawił życia i 
zdrowia setki ludzi. Czy jednak słusznym jest takie rozu-
mowanie?
Rok, który w Kościele przeżywaliśmy pod hasłem: Jeste-
śmy uczniami Chrystusa dobiega końca. W rozpoczyna 

w której uczymy się „być uczniami Chrystusa”, przeka-
zujemy życie, „otaczamy je troską” i wreszcie wychowu-
jemy!
Jakie są nasze rodziny?
Na przykładzie różnych wydarzeń życia parafialnego 
możemy wiele o nich powiedzieć. Niemal wszystkie przyj-
mują kapłana z błogosławieństwem na każdy Nowy Rok. 
W wielu jest ciągle żywa wspólna modlitwa. Tzw. kolęda 
misyjna ukazuje każdego roku gorliwe zaangażowanie 
dzieci i rodzin w Misyjne Dzieło Kościoła. W roku 2008 
w Kamionce Wielkiej przyniosła rekordowe efekty finan-
sowe. Na pomoc dla dzieci Rep. Konga, Brazylii, Peru i 
Mołdawii zebrano 9560,00 zł., realizując hasło "Esengo 
mpo na bana”.- „Niesiemy radość dzieciom”. Rodziny 
aktywnie włączają się także w dzieło miłosierdzia realizo-
wane w ramach Parafialnych Oddziałów Caritas; kupują 
świece wigilijne, baranki i świece wielkanocne, składają

Rodzina wspólnotą pokoju i życia
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jący się Nowy Rok wchodzimy z hasłem: Otoczmy troską 
życie. W kontekście licznych wydarzeń usiłujemy znaleźć 
jakąś możliwość naszego wpływania na dzieje świata czy 
naszej małej ojczyzny. Czy taka możliwość istnieje?
Z uwagi na to, że rodzina bierze na siebie obowiązek 
wychowywania swoich członków, ma ona specyficzne 
prawa. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, stwier-
dza, że «rodzina jest naturalną i podstawową komórką 
społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społe-
czeństwa i Państwa» (art. 16/3). Negowanie czy choćby 
tylko ograniczanie praw rodziny, zakrywa prawdę o czło-
wieku i przez to zagraża samym podstawom pokoju.
Kto zatem nawet nieświadomie działa na szkodę insty-
tucji rodziny i ją osłabia, naraża na szwank pokój całej 
wspólnoty narodowej i międzynarodowej, gdyż osłabia 
instytucję, która jest faktycznie główną szkołą pokoju. 
– Czytamy w orędziu Benedykta XVI na światowy Dzień 
Pokoju 2008.
Oto nasza możliwość wpływania na dzieje świata! 
Odnówmy wszystkie rodziny świata, a zagwarantujemy 
mu pokój. Rodzina jest przecież niezastąpioną szkołą, 

dary rzeczowe do koszów, składają także ofiary pie-
niężne.
W Kamionce Wielkiej spora część rodzin zorganizowała 
się w Parafialną Grupę Teatralną i przygotowała piękne 
Jasełka o Bożym Narodzeniu. Reżyserką przedsięwzię-
cia była p. Maria Kruczek.
Adoracje 40. godzinnego nabożeństwa każdego roku 
stają się świadectwem rodzinnego współtworzenia wyda-
rzeń wiary. Potem cały okres Wielkiego Postu, bogaty w 
nabożeństwa pasyjne, wzorowo i licznie podejmowane 
przez rodziny naszej parafii. Wszystko to służy umacnia-
niu życia rodzin, aby one mogły być tym czym powinny 
– fundamentem życia społecznego. Dobrze, że nasze 
rodziny to rozumieją i korzystają niemal z każdej okazji, 
która może je umocnić. 
Chętnie korzystają z rekolekcji wielkopostnych, z Sakra-
mentu Pokuty: Na Uroczystość Wszystkich Świętych, na 
Boże Narodzenie, na Wielkanoc, na uroczystości odpu-
stowe.

                   dokońenie na str. 18
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Syberia za cenę polskości! 
 W październikowe, niedzielne popołudnie przy aromatycz-
nej kawie i świeżym jabłeczniku Pani Zofia snuje mrożącą 
krew w żyłach syberyjską opowieść o losach swojej rodziny.
 Na pytania dlaczego i jak Królowa i Syberia, opo-
wiada: „Moja mama, pochodząca z mszalnickich Świgutów, 
bardzo młodo wyszła za mąż za Stanka z Kamionki Wielkiej. 
Jej mąż wraz ze swoim bratem dowiedzieli się o możliwości 
nabycia ziemi na Kresach Wschodnich, więc postanowili tam 
wyjechać. W okolicach Tarnopola we wsi Bartoszówka kupili 
wspólnie 30 hektarów ziemi i tu postanowili się osiedlić. Był 
to początek odzyskanej przez Polskę  niepodległości. Lata 
po 1920 roku tamtego wieku.
Z opowiadania mamusi i starszego rodzeństwa wiem, że 
żyło nam się nieźle. Rodzice i stryj dobrze gospodarzyli – 
mówi Zofia, najmłodsza z sześciorga rodzeństwa. Stosunki 
sąsiedzkie były dobre, mimo że wieś zamieszkiwali zarówno 

Polacy i Ukraińcy. Jednak nigdy nie było żadnych konflik-
tów na tle narodowościowym. Dopiero po roku 1930 zaczęły 
następować nieporozumienia, szykanowanie Polaków, 
nocne napady i podsycanie wrogości. W 1934 roku został 
zamordowany mój ojciec. Napięcie we wzajemnych stosun-
kach polsko - ukraińskich wzrastało, a w lipcu 1939 r. doszło 
do otwartego mordu na Polakach. Oczami sześcioletniego 
dziecka widzę łunę pożarów, tumult uciekających ludzi, 
krzyk i płacz. Noc sprawiała, że w panice uciekaliśmy doni-
kąd. Cała nasza szóstka rodzeństwa, dwie siostry i trzech 
braci trzymaliśmy się kurczowo mamy, aby się nie pogu-
bić. Nad ranem, kiedy się rozwidniało, a łuny było widać z 
daleka, zatrzymaliśmy się w przypadkowym gospodarstwie, 
które należało do jakiegoś Ukraińca. Był dla nas życzliwy i 
na swój sposób nam pomagał. Po tygodniu takiego koczo-
wania władze (miejscowy sołtys) podały informację, aby 
Polacy wracali do swoich gospodarstw, zapewniając, że nic 
im nie grozi. Tak więc powróciliśmy całą rodziną do naszej 
Bartoszówki. Szczęście nie trwało długo. Wybuchła II wojna 
światowa. Ukraińcy zachowywali się dziwnie. Wyczuwało 
się napięcie i niepokój. Stryj przestrzegał mamę, aby być 
czujnym. Spaliśmy  w ubraniach, aby w każdej chwili być 
gotowym do ucieczki. Nieszczęście przyszło 10 lutego 1940 

roku. W nocy łomot do drzwi, krzyki i wrzaski. Banda ludzi w 
mundurach i po cywilnemu dała rozkaz natychmiastowego 
opuszczenia domu. Pamiętam, że mama miała zrobioną 
zaczynę na chleb i chciała go koniecznie upiec, lecz jej nie 
pozwolono, więc ona szybko zagęściła mąką tę zaczynę i 
upiekła pospiesznie placki na płycie kuchni, które zabraliśmy 
na drogę. Wieźli nas saniami w nieznane. Na jakiejś stacji 
kolejowej wsadzili do wagonów i jechaliśmy bardzo długo. 
Straszne warunki, zimno, brak żywności i wody sprawiały, 
że dużo dzieci i dorosłych umierało. Gdy pociąg się zatrzy-
mywał, z wagonów wyrzucano trupy. Jak długo jechaliśmy, 
dzisiaj nie potrafię powiedzieć. Miejsce, do którego doje-
chaliśmy – pamiętam – to ogromne śniegi i bezkresne lasy. 
Nikt nikogo nie pilnował. Nikt nie uciekał ,bo nie było gdzie. 
Mieszkaliśmy w barakach, coś na wzór ogromnej stodoły. 
Każdy urządzał się na swój sposób. Nikt nie miał wyznaczo-

nego miejsca. Panował ogólny chaos. Ludzie 
chorowali, umierali z zimna i głodu. Starsi – w 
tym moja mama – w dzień pracowali w lesie 
przy wyrębie, zwózce lub spławianiu ściętego 
drewna. Za tę pracę otrzymywali po 20 dkg 
chleba. W naszym przypadku mama chleb 
ten musiała podzielić między sześcioro dzieci. 
Starsi chłopcy– w tym moi bracia -chodzili do 
lasu organizować jakąś żywność lub nad rzekę 
łowić ryby. Tym żyliśmy.
Młodsze dzieci, w tym ja, całe dnie, skulone 
przesiadywały w barakach otulone w łach-
many.
Tu (dzisiaj wiem, że były to okolice Irkucka) 
byliśmy 2 lata. Później przewieźli nas bardziej 
na południe w okolice Kirowa - Rejon Omu-
tyński. Tu już były bardziej znośne warunki. W 
międzyczasie brat Tolek i siostra Wisia zacią-
gnęli się do wojska (tworzenie armii polskiej w 
ZSRR).Niedługo obydwoje zginęli.

W nowym miejscu  urządziliśmy się  nieco lepiej. Więźnio-
wie - zesłańcy własnymi siłami wybudowali nowe baraki. My 
dostaliśmy w baraku własny kąt. Mama nadal pracowała w 
lesie, a ja z bratem na swój sposób zdobywaliśmy pożywie-
nie. Zbieraliśmy pozostawione na polach pojedyncze źdźbła 
owsa, a jesienią  ziemniaki, wiosną pokrzywy, a latem różne 
owoce leśne. Dosłownie wszystko co dało się zjeść. Zajęcie 
to oczywiście nie było legalnie dopuszczone i często byliśmy 
ścigani przez strażników i różnych pilnowaczy. Tu doznali-
śmy też pierwszych ludzkich uczuć, bowiem wstawił się za 
nami kierownik miejscowej szkoły i bronił nas przed prześla-
dowcami. Mieliśmy też obowiązek chodzenia do rosyjskiej 
szkoły. Dni upływały powoli a my walczyliśmy o przetrwanie. 
Ja zachorowałam na tyfus i zanosiło się na to, że umrę, bo 
o żadnych lekach nie było mowy, a głód potęgował zagro-
żenie śmiercią. Mówiłam do mamy „jak mi nie dasz jeść, to 
umrę”. Mamie pozostawała modlitwa. Przez wszystkie dni 
pobytu na Syberii ściskała w ręce krzyżyk i cała mocą wiary 
błagała Boga o pomoc, a w dni mojej choroby mama z całą 
rodziną uklękła przed obrazkiem Matki Boskiej Częstochow-
skiej,- który brat  w jakiś widać cudowny sposób zachował-
i w rozpaczy zawierzyła nas i zdała się na wolę Boga. Ja 
wyzdrowiałam.
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Mama po latach powiedziała nam, że po tym zdarzeniu, 
nie wie czy to sen, czy jawa, miała widzenie Jezusa, który 
jej powiedział, że „będziesz cierpieć, cierpieć, ale wrócisz 
do Polski”.
Nadzieja połączona z radością przyszła w lutym 
1946 roku. Polacy z Syberii mogli wracać do rodzin-
nego kraju. Dokument, który był równocześnie bile-
tem kolejowym otrzymaliśmy na stacji Kirów – Szla-
konaja na Syberii do Poznania w Polsce. Powrót nie 
był łatwy. Wracaliśmy w piątkę mama, ja i siostra 
Kasia, brat Janek i Adam, który już miał samodzielny 
bilet, bo był dorosły. Po prawie dwóch miesiącach 
przyjechaliśmy  do miejsca przeznaczenia w Polsce, 
ale mama zdecydowała, że nie zostaniemy na 
Zachodzie (Dolny Śląsk) tylko wrócimy w rodzinne 
strony do    Mszalnicy. Był to kwiecień 1946 r. Mama 
rozlokowała nas po rodzinie. Tak zakończyła się 
nasza sześcioletnia syberyjska historia. W niedłu-

gim czasie otrzymaliśmy przydział na gospodarstwo 
po wysiedlonych Łemkach w Królowej Ruskiej.”
Pani Zofia tu w Królowej Górnej wyszła za mąż. 
Mieszka z rodziną najmłodszego syna Stanisława 
i choć owdowiała ,zdrowie nienajlepsze, cieszy się 
dziećmi i wnukami. Dwaj synowie Józef  i Stanisław 
mają rodziny. Jan jest bratem zakonnym u Klaretynów 
i już szesnaście lat pracuje jako misjonarz w Afryce 
na Wybrzeżu Kości Słoniowej, a córka Bożena jest 
siostrą zakonną u Służebniczek Dębickich.
           Pani Zofia Mężyk z domu Stanek często 
opowiada historię swojej rodziny przy okazji różnych 
spotkań. Skromnie też dopowiada, że rodzina mogła 
uniknąć zesłania na Sybir za cenę, którą znała jej 
mama. Mama jednak powiedziała , że jest Polką i 
tak już zostało.
                                                                                 
                Słuchał i spisał: KAWONE

Pochwalić należy też różne formy pielgrzymowania: piel-
grzymkę do Stadnik (16 lutego), aby tam wziąć udział w 
przedstawieniu Męki Pańskiej. Pielgrzymka z nabożeń-
stwem Drogi Krzyżowej pomiędzy domami parafii. Trady-
cją parafii w Kamionce Wielkiej są coroczne pielgrzymki do 
Tuchowa w lipcu, do Przemienienia Pańskiego w Nowym 
Sączu (początek sierpnia), pod Krzyż na Mszalnicy (piesza) 
14 września, i do Limanowej, 20 września (ok. 180 osób), 
piękne pielgrzymki różańcowe oraz majowe każdego roku 
ku innej kaplicy w parafii oraz przy kaplicach na Żakówce. 
Podtrzymujemy tradycję zakończenia tych pielgrzymek 
wspólnym ogniskiem, organizowanym przez parafian.
Najważniejszą z pielgrzymek to Piesza Pielgrzymka Tar-
nowska. W tegorocznej, z kolei XXVI, wzięło udział 91 
parafian. Mocno zapisała się w pamięci wiernych Kamionki 
Wielkiej pielgrzymka na czuwanie nocne na Jasnej Górze 
w niedzielę z 1 na 2-go czerwca, w którym wzięło udział 
200 osób; w tym chór, orkiestra parafialna oraz przedsta-
wiciele wszelkich grup działających w naszej parafii. Warto 
zauważyć, że jeden spośród czterech autobusów wypełniali 
pielgrzymi, którzy nawiedzili Gietrzwał i w drodze powrotnej 
do Kamionki zatrzymali się na wspólną modlitwę na Jasnej 
Górze.
Wszystko to ukazuje wspólną troskę o wartość rodzin; 
jakie one są i do czego są zdolne. Jak bardzo im zależy 
na właściwym wychowaniu. Przebiegając myślą kończący 
się rok zauważamy jeszcze wiele innych wydarzeń potwier-
dzających powyższe stwierdzenie. Nie słabnąca pamięć 
o wielkim Rodaku sprawiła, że w zwykły dzień, gdyż 
2 kwietnia wypadało w tym roku w środę, kościoły 
wypełniły się po brzegi. W Kamionce czuwanie modli-
tewne trwało od godz. 18.30 do 21.37. Wszyscy gorli-
wie trwali na modlitwie, wyrażając mocne przekonanie, 
że osoba i nauczanie Jana Pawła wciąż pozostają dla 
nas źródłem refleksji oraz inspiracji, aby coraz bardziej 

stawać się uczniami Chrystusa i kroczyć drogą świę-
tości.
Odpowiedzialność za przyszłość rodzin wyraża się w 
solidnym przygotowaniu ich do Uroczystości Pierw-
szej Komunii i Sakramentu Bierzmowania;. w podej-
mowaniu katechez przedmałżeńskich przez młodzież 
osiągającą dojrzałość, przez rodzinne podtrzymywanie 
tradycji świętowania Oktawy Bożego Ciała, wspólnym 
świętowaniu rocznic ślubu, urodzin czy imienin.
Najnowszym wyzwaniem dla rodzin naszej gminy jest 
ochrona środowiska. Nowy sposób zagospodarowy-
wania śmieci skłania Mieszkańców do nauczenia się 
segregacji i zrozumienia jej wartości. W parafiach także 
podjęliśmy walkę z zaśmiecaniem okolicy i troskę o 
utrzymanie czystości na cmentarzach i przy kościo-
łach. Wielu ludzi szczerze popiera tę inicjatywę i trzeba 
ufać, że dobro zwycięży. Również nasz Biskup w liście 
na pierwszą niedzielę Adwentu wzywa: Troska o życie 
każdego i całej wspólnoty ludzkiej jest ściśle zwią-
zana z ochroną środowiska, w którym człowiek żyje. 
Bóg stworzył człowieka i powierzył jego opiece ogród 
Ziemi. Środowisko naturalne stało się jednocześnie 
przestrzenią rozwoju osobowej godności człowieka i 
jego życia. Właściwie pojęte panowanie nad światem 
stworzonym, pojęte, nie jako używanie i dowolne dys-
ponowanie dziełem stworzenia, jest w istocie wyrazem 
miłości do Boga, do samego siebie i do bliźnich. Ziemia 
została nam dana jedynie w dzierżawę, nie jesteśmy 
jej ostatnimi „panami” i nie możemy jej nieodwracalnie 
niszczyć.
A zatem „otoczmy troską życie” i wychowujmy je; 
zwłaszcza w naszych rodzinach, a nasz wpływ na losy 
świata będzie rzeczywisty.

Ks. Stanisław Ruchała

Rodzina wspólnotą 
pokoju i życia (c.d.)
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W ostatnią niedzielę września br w Grybowie odbyły się 
Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
wg  międzynarodowego regulaminu CTIF
Z terenu naszej gminy wystawiono 5 MDP: OSP Bogu-
sza – chłopcy pod opieką naczelnika Tadeusza Jasiń-

skiego, OSP Królowa Górna – chłopcy pod opieką 
naczelnika Stanisława Banickiego, OSP Mszal-
nica – chłopcy pod opieką prezesa Władysława 
Główczyka, OSP Mystków - 2 drużyny chłopcy i 
dziewczęta pod opieką naczelnika Jana Jawora 
oraz vice prezesa Zdzisława Głoda.
Bały to zawody ciekawe i widowiskowe, przebie-
gające w sportowej rywalizacji.
Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
I miejsce MDP Mystków – dziewczęta
I miejsce MDP Mszalnica – chłopcy
II miejsce MDP Mystków – chłopcy
III miejsce MDP Królowa Górna – chłopcy
IV miejsce MDP Bogusza – chłopcy
Wszystkie drużyny otrzymały piękne puchary 
i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy 
Kamionka Wielka

Józef Janus
Komendant OSP
 (fot. Archiwum OSP)

Młodzież z Mystkowa, choć ma bardzo 
dużą ofertę zajęć pozaszkolnych, bo 
działają we wsi różne zespoły muzyczne 
i taneczne, wiele propozycji ma świetlica 
i biblioteka, postanowiła w większym 
stopniu wyrażać swoje zdania w spra-
wach przemian i przyszłości Polski.
Postanowili zorganizować się w grupie 
o nazwie Forum Młodych Ludowców 
(FML).
28 października siedemnaścioro mło-
dych dziewcząt i chłopców szkół śred-
nich i studentów z Mystkowa spotkało się 
z członkami miejscowego koła PSL, aby 
wymienić poglądy, rozwiać niepokoje, 
zapytać o zdanie starszych. Młodzi nie 
od razu zadeklarowali swoje sympatie 
polityczne.  Już wcześniej poszukując, 
spotkali się z kol. Michałem Kądziołką – przewodniczą-
cym zarządu Powiatowego FML w Nowym Sączu oraz 
znaczącymi osobami z PSL. Długo dyskutowali i pytali o 
możliwość realizowania się jako młodzież, a kiedyś doro-
śli snuli wizję przyszłości swojej i Mystkowa.
Młodzi po burzliwej i gorącej dyskusji zadeklarowali, że 
chcą powołać do życia koło Forum Młodych Ludowców 
w Mystkowie. Prezes ZG PSL w Kamionce Wielkiej choć 
dużo mówił o historii i dorobku ruchu ludowego zazna-
czył, że przynależność do FML nie zobowiązuje do wstę-
powania do PSL. Kol. Michał Kądziołka – prezes ZPFML 
w Nowym Sączu wskazał na możliwość rozwoju osobi-
stego oraz wpływania na to co dzieje się w kraju i w naj-
bliższym otoczeniu. Zachęcał do współpracy i podejmo-
wania działań, które promują wieś, tworzą perspektywę 
dla Polski i zjednoczonej Europy.
Pierwszym sprawdzianem dla młodych ludowców z Myst-

kowa był udział w Zaduszkach Witosowych w Wierzcho-
sławicach. Ustawili się tłumnie przy sztandarach ludo-
wych wokół grobu Wincentego Witosa. Po uroczystości 
odważnie zadawali pytania Waldemarowi Pawlakowi 
– prezesowi Rady Naczelnej PSL, posłom i eurodepu-
towanym.
       
                   KAWONE

PS. Młodzieży zainteresowanej działalnością FML poda-
jemy, że punktem kontaktowym jest biuro eurodeputowa-
nego Czesława Siekierskiego w Nowym Sączu, Rynek 
26. 
Biuro FML tel:    669-379-448 
e-mail:   michalkadziolka1@op.pl
http://michalkadziolka.blog.onet.pl/1,CT53769,index.
html

Laureaci przeglądu

Zawody OSP

Młodzi chcą być aktywni!
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„Dobrze mieć oczy do spoj-
rzeń
Uszy do dobrych rad,                    
serce do podzielania 
bo wtedy pomnożyć prościej
i rozum, który rozumie
że mniejszy jest od miłości.
Dobrze mieć umysł do prowa-
dzenia 
rachunków zysków i strat
i dobrego Anioła Stróża
do likwidacji wad.
Wtedy tak blisko do świętych „

            Czas pędzi nieubłaganie, szyb-
ciej niż wiatr, niż ludzka myśl i nigdy już 
nie powróci a jego wymiar jest wciąż 
nowy i nowy. Okrutne i nieubłagane 
święte prawo przemijania ogarnia 
wszechwładnie wszystko, co ziem-
skie, i w sposób bezwzględny odlicza 
jego chwile istnienia. W ten rytm dzwo-
nią wszystkie zegary świata i sypie 
się piasek w klepsydrach, zamykają 
się na zawsze szeroko otwarte oczy, 
kończą najdłuższe nawet szlaki ludz-
kich dróg…Rozglądasz się wokoło 
siebie i z przerażeniem stwierdzasz, 
jak wielu bliskich ci ludzi odeszło nie-
spodziewanie. Odpłynęli ku wieczno-
ści jak klucze żurawi.
         W  listopadowy miesiąc, okres 
najbardziej refleksyjny wybrałam się 
na cmentarz komunalny w Nowym 
Sączu, aby powspominać tych, któ-
rych kryją mogiły - historie wielkich 
sądeckich bohaterów II wojny świato-
wej.
            W 56. kwaterze, tuż przy alejce, 
znajdują się dwa nagrobki. Po wojnie 
symbolicznie pochowano w nich dwie 
kobiety, którym wielu konspirujących  
sądeczan zawdzięcza swoje życie. 
Tu spoczywają Maria Stobiecka i 
jej trzy córki – Alina, Celina i Janina. 
Maria Stobiecka była członkinią ruchu 
oporu. W jej mieszkaniu przy ulicy 
Kunegundy 54 znajdował się punkt 
przerzutowy na trasie Nowy Sącz- 
Koszyce- Budapeszt, działała tajna 
drukarnia oraz prowadzono nasłuch 
radiowy i redagowano komunikaty. 
Wraz z córkami kobieta została aresz-
towana w 1944 roku. Mimo bestial-

skich, ciągnących się kilka dni tortur 
Stobieckie nie wydały nikogo. Matka 
nie wyjawiła ani jednego nazwiska, 
nawet wtedy, gdy na jej oczach zabi-
jano po kolei córki: Alinę, Celinę i 
Janinę. Dobrze wiedziała, że ujawnie-
nie wszystkich znanych jej członków 
ruchu oporu nie uchroni ani ich, ani 
jej samej od śmierci. Wiedziała także, 
że swoim milczeniem może uratować 
innych sądeczan.W taki sam boha-
terski sposób postąpiły aresztowane 
i przesłuchiwane przez hitlerowców 
sądeczanki – Maria Leciejewska-
Kardaszewicz i jej córka Ewa. Sklep 
Marii Kardaszewicz, członkini ZWZ 
AK, łączniczki komórki wywiadowczej 
Inspektoratu Nowy Sącz z Komendą 
Główną ZWZ AK w Warszawie, służył 
jako „skrzynka” poczty konspiracyjnej. 
Jej córka, jako członkini prasy pod-
ziemnej, zajmowała się kolportażem 
prasy. Aresztowano je w tym samym 
czasie, co Stobieckie. Nie wydały 
nikogo, choć hitlerowcy poddawali je 
okrutnym torturom. Obie kobiety roz-
strzelano w Rdziostowie, a po wojnie 
upamiętniono je nagrobkami w kwate-
rze obok Stobieckich.
      Na sądeckiej nekropolii spoczy-
wają też sądeczanie, którzy całą 
wojnę służyli innym, nawet gdy sami 
znaleźli się, wydawałoby się w sytu-
acji beznadziejnej. Jedną z takich 
osób była Zofia Janczy. Przed wybu-
chem II wojny światowej pracowała 
jako nauczycielka i komendantka Żeń-
skiego Hufca Kolejowego w Nowym 
Sączu. Gdy we wrześniu 1939 roku 
trafiła do obozu dla internowanych na 
Węgrzech, uczyła dzieci i pomagała 
Polakom w ucieczce do wojsk we 
Francji. Kiedy wróciła do kraju, dzia-
łała w konspiracji aż do aresztowania 
jej przez gestapo i wywiezienia do 
obozu koncentracyjnego w Ravens-
bruck. W niewoli założyła drużynę 
harcerską „Mury”. Choć wykrycie 
przez Niemców działalności w obozie 
groziło śmiercią wszystkim, którzy 
byli w nią zaangażowani, to istnienie 
„Murów” dodawało otuchy i pomagało 
przetrwać wielu młodym osobom. 
Nie można zapomnieć tez o grobach 
żołnierzy, którym udało się przeżyć 
wojnę, mimo że codziennie ryzykowali 
życie, walcząc na frontach i uczestni-

cząc w działaniach partyzanckich.
     W starej części cmentarza w kwate-
rze 18, spoczywa mjr Jerzy Erazm Isz-
kowski. W czasie wojny, jako żołnierz 
304. Dywizjonu Bojowego im Księcia 
Józefa Poniatowskiego brał udział w 
bombardowaniu Rotterdamu i centrów 
hitlerowskiego przemysłu, czy w nalo-
cie dywanowym na Kolonię w 1942 
roku. Gdy w czasie powstania war-
szawskiego nie udało mu się przedo-
stać do Warszawy, walczył w oddziale 
partyzanckim w okolicach Kielc. Temu 
walecznemu sądeczaninowi udało się 
wyjść niemal ze wszystkich opresji 
bez szwanku. Po wojnie skazano go 
jednak na karę śmierci za działalność 
w Armii Krajowej, ale dzięki staraniom 
rodziny wyrok zamieniono mu na karę 
więzienia.
      W kwaterze 20. spoczywa Leopold 
Kwiatkowski ps. Tomek - kurier i kie-
rownik polskiego odcinka przerzuto-
wego „Orawa”. Swoją pracę w konspi-
racji rozpoczął w marcu 1940 roku. Na 
terenie Sądecczyzny współpracował z 
kilkudziesięcioma osobami i rodzinami. 
(min. rodziną Mikołaja Antosza z Jam-
nicy). Najbliższą jednak współpracow-
niczką była jego żona Jadwiga. Ona to 
oddała swój dom przy ul Gorzkowskiej 
45 na potrzeby ruchu oporu, stwarza-
jąc w nim przystań dla ukrywających 
się oraz punkt wymiany poczty zagra-
nicznej. 15 września 1944 r Kwiatkow-
ski przeszedł do walki partyzanckiej, 
wstępując do IV batalionu AK działa-
jącego rejonie ziemi nowotarskiej.
Po wojnie wrócił do swojego zawodu 
instruktora lotnictwa. Pracował w 
szkole szybowcowej w Tęgoborzy. 
Zmarł 11. II 1968r. w wypadku moto-
cyklowym. W czasie wojny odbył 102 
przeprawy, z czego 16 do Budapesztu.   
W kwaterze nr. 9 jest pochowany 
inny kurier ziemi sądeckiej Zbigniew 
Ryś ps. Zbyszek.
Urodził się w Nowym Sączu i tutaj 
ukończył II Gimnazjum im. Bolesława 
Chrobrego. Zapisał się na studia 
prawnicze na UJ w Krakowie. Edu-
kację niestety przerwała wojna. Swój 
szlak kurierski rozpoczął od pracy w 
komórce łącznościowej por. Karola 
Głoda. 

Kiedy myślę Ojczyzna…

Zapomniani bohaterowie ziemi sądeckiej
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 Pełnił funkcję żołnierza ochrony przerzutów i organizował 
punkty etapowe na trasie Nowy Sącz- Szczawnica. Brał udział 
w uwalnianiu emisariusza Jana Karskiego i to zaprowadziło go 
na kurierski szlak W swojej działalności odbył 108 przepraw na 
Węgry. Aresztowany w kwietniu 1945 roku przez NKWD Bra-
tysławie uniknął wprawdzie wywózki na Sybir, ale przesiedział 
w więzieniu do roku 1956. Następnie ukończył studia praw-
nicze we Wrocławiu i od 1957r. prowadził kancelarię adwo-
kacka. Zmarł 29. IX. 1990 r. we Wrocławiu. Został pochowany 
w rodzinnym grobowcu obok siostry Zofi i Rysiówny – aktorki.
      Jan Freisler, ps. Sadecki- urodził się w Nowym Sączu 
1914 r Mieszkał przy ul. Nawojowskiej 70. To jeden z najod-
ważniejszych kurierów na ziemi sądeckiej. Swoją działalność 
w konspiracji rozpoczął w styczniu 1940 r. Pierwszą podróż do 
Budapesztu odbył w marcu 1940 roku. Za przeniesienie poczty 
prof. Ryszarda Świętochowskiego – szefa  ZWZ- AK otrzymał 
awans i odznaczenie. Tych „podróży „ na zieloną granicę „ 
odbył 98 do roku 1942. Kiedy to gestapo dokonało najazdu 
na jego dom aresztowano jego matkę i przebywającą w domu 
kurierkę Halinę Horską. Wrócił do Nowego Sącza na stałe w 
kwietniu 1944r.dowodził oddziałem partyzanckim w rejonie 
Beskidu Sądeckiego w 8 kampanii 1 Pułku Strzelców Podha-
lańskich dowodzonej przez Juliana Zubka ps. Tatar. Dnia 20 
stycznia 1945 r. został aresztowany i skazany na karę śmierci. 
Wyrok został zamieniony na dożywotnie więzienie. W Rawi-
czu przebywał aż 10 lat. Na mocy uchwały sejmowej o amne-
stii z roku 1956 opuścił więzienie. ”Gdy wyszedł z więzienia” 
- mówiła żona Leokadia – był siwowłosym starcem, mimo że 
miał dopiero 42 lata”. W 1957 r. Najwyższy Sąd Wojskowy w 
Warszawie uchylił zarzut o szpiegostwo, następnie orzekł jego 
całkowite uniewinnienie. Lecz Jan żył jakby w innym świecie- 
wspominała żona- ciągle jakby walczył w sobie. Przeszedł dwa 
zawały serca, trzeciego już nie przetrzymał. Umarł Warszawie 
10 października 1964 roku. 
       Słowa poetki Wisławy Szymborskiej „ tyle wiemy o sobie 
na ile nas sprawdzono…”, można odnieść do bohaterskich 
sądeczan, którzy sprawdzili się w trudnych warunkach wojny. 
Okres okupacji ujawnił wielkie wartości tkwiące w szarych, 
mało przedtem widocznych obywatelach: lojalność, zdyscypli-
nowanie, ofi arność, czynną miłość do kraju. Świadczy o tym 
wielka liczba osób i rodzin zaangażowanych w konspirację na 
Sądecczyźnie.    
           Nie zapomnijmy o tysiącach grobów polskich żołnierzy- 
tułaczy, rozsianych aż po krańce ziemi, którzy w swej upartej 
wędrówce do tej wymarzonej, wolnej i niepodległej Polski nie 
doszli. Polegli gdzieś na wielkich małych pobojowiskach, guła-
gach tego świata, do końca wierni Rzeczpospolitej…Jesteśmy 
im winni naszą modlitewną miłość i pamięć.
         Gdzieś daleko stąd fale oceanu uderzają monotonnie o 
brzeg. Zabierają ziarenko piasku po ziarenku i przenoszą w 
swoje głębie. Nieubłagane przemijanie zabiera z mojego życia 
minutę po minucie i przenosi gdzieś w otchłanie przeszłości. 
W wieczność. Może każda minuta po Tamtej Stronie przybiera 
postać wieczności? Może buduje dom, o którym mówi Święty 
Paweł Apostoł „ Wiemy, bowiem, że jeśli nawet zniszczeje 
nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli 
mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie 
trwały, w niebie”
Na odpowiedź musisz ty i ja poczekać aż do chwili, gdy pewnej 
nocy lub pewnego dnia, o świcie lub o zmierzchu, wprowadzi 
cię Chrystus do Swojego Domu.

Beata Filipowicz         
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W listopadzie br. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Św. 
Kingi w Kamionce Wielkiej zorganizowane zostały 
dwa turnieje piłki siatkowej. W dniu 16 listopada br. 
rozegrany został Gminny Turniej Piłki Siatkowej Męż-
czyzn o Puchar Skarbnika Gminy, do którego zgłosiło 
się 5 drużyn: „Nitrobólon” Kamionka Wielka, „Kró-
lowa” Królowa Polska, UKS „Krzemień” Młodzicy, 
UKS „Krzemień” Seniorzy i LICEUM Kamionka Wielka. 
Po zaciętej walce zwyciężyła drużyna „Nitrobólon” 
Kamionka Wielka, 
drugie miejsce 
zajęła drużyna  UKS 
„Krzemień” Mło-
dzicy, a trzecie UKS 
„Krzemień” Senio-
rzy. W dniu 23 listo-
pada br. o Puchar 
Przewodniczącego 
Rady Gminy wal-
czyły kobiety. W 
turnieju wystarto-
wało sześć drużyn: 
„Krzemień” KON-
SPOL, BABOREX 
Kamionka Wielka, UKS „Koniczynka” z Królo-
wej Górnej, „SYLVVETKI” Kamionka Wielka, LZS 
Kamionka Wielka, UKS „Krzemień” Kamionka Wielka. 
Rozgrywki przeprowadzono w dwóch grupach elimi-
nacyjnych. W finale pierwsze miejsce zajęła drużyna 
„Krzemień” KONSPOL, drugie LZS Kamionka Wielka, 
trzecie „SYLVVETKI” Kamionka Wielka. Wszystkie 
uczestniczące w turniejach drużyny otrzymały oko-
licznościowe dyplomy oraz nagrodę rzeczową w 
postaci piłki siatkowej. Rozgrywki przeprowadzone 
były w miłej, sportowej atmosferze, przy dopingu licz-
nej grupy kibiców. Koordynatorem i głównym sędzią 
zawodów był Pan Mariusz Popiela, dzięki któremu 

zawody prowadzone były sprawnie i profesjonalnie. 
Ponadto funkcję sędziów pomocniczych sprawowali 
nauczyciele wychowania fizycznego Pan Sławomir 
Poremba i Pan Sławomir Konopacki. Wszyscy sędzio-
wie swoje funkcje pełnili społecznie poświęcając swój 
prywatny czas. 

W dniach od 28 listopada br. do 15 grudnia br. odbyły 
się rozgrywki Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego. 

Zawody przepro-
wadzone zostały 
w trzech grupach 
wiekowych: szkoły 
p o d s t a w o w e , 
gimnazja i szkoły 
średnie oraz starsi 
w kategorii kobiet 
i mężczyzn. Koor-
dynatorem zawo-
dów szkół podsta-
wowych był Pan 
Mariusz Popiela, a 
rozgrywki przepro-
wadzone zostały 

w Szkole Podstawowej im. Św. Kingi. Opiekę nad 
turniejem dla gimnazjalistów przyjął Pan Sławomir 
Poremba, a zawody zorganizowało Gimnazjum w 
Kamionce Wielkiej. Zawodnicy indywidualnie uhono-
rowani zostali okolicznościowymi medalami. Nato-
miast w zawodach drużynowych ufundowane zostały 
statuetki. Rozgrywki dla szkół średnich i starszych 
odbyły się w Gimnazjum w Kamionce Wielkiej. Funk-
cję głównego sędziego pełnił Pan Sławomir Poremba. 
Zawodniczki i zawodnicy do trzeciego miejsca otrzy-
mali okolicznościowe statuetki oraz dyplomy. 

IR

Drogi Gminne Mystków- Wola Wyżna, Wola Niżna
Odśnieża Pan Stanisław Skraba zam. Ptaszkowa  
tel. 607 936 804

Droga Gminna Kamionka Mała (od Mostu do 
Mostu).
Stasianek Jacek Jamnica, tel. 606 219 329,  443 
95 91

Drogi Gminne w Jamnicy
Góry Jamnickie,
Nad Kamionką
Pod Kunów
Od Szkoły do toru koło ,,Błajka”
Od Szkoły do Tartaku
Odśnieża    Stasianek Jacek zam. Jamnica, tel. 
606 219 329,   tel. 018 443 95 91

Droga Powiatowa  Nowy Sącz – Florynka i 
Kamionka Górna
Nowy Sącz – Mszalnica
Piątkowa   - Mystków
Odśnieża  Firma Transrol. Antoni Romańczyk zam. 
Biała Niżna, tel.    502 672 023, tel. 018 474 15 41

Droga Powiatowa Nowy Sącz - Cieniawa
Odśnieża Firma Usługi Sprzętowe Andrzej Obrzut 
Mogilno, tel  018 440 54 47
Tel.    504 061 814

Nadzór Prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg, tel. 018 
442 64 88

Odśnieżanie dróg w Sołectwach organizują Sołtysi.

Kościółek Jadwiga

Zimowe utrzymanie dróg 2008/2009

Wiadomości sportowe
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24 września br. do Gminnej Biblioteki w Kamionce 
Wielkiej jak co roku zawitała Międzynarodowa Galicyj-
ska Jesień Literacka. 
Na tegoroczne spotkanie z poezją przybyli: : Maciej 
Naglicki  z Krakowa, Kazimierz Ivosse zamieszkały 
w Niemczech oraz Jurij Zawhorodnij  z Ukrainy.
 Uczniowie z Gimnazjum Publicznego w Kamionce 
Wielkiej mogli zapoznać się nie tylko z twórczością 
poetów, ale także wziąć udział w swoistej lekcji 
historii, literatury i kultury. Twórcy, bowiem nie tylko 
czytali poezję, ale opowiadali również o swoim 
życiu, o ciekawych miejscach, które odwiedzili. 
XVIII już Jesień Literacka jest jednym z presti-
żowych małopolskich wydarzeń kulturalnych, w 
którym uczestniczy również Gminna  Biblioteka. 
Jest to spotkanie poetów, literatów i artystów, które 
jest okazją do promocji naszego regionu w kraju i 
za granicą.
„Jesień…” jest również świadectwem ogromnego 
potencjału twórczego. Poeci odwiedzają czytelnika 
w jego małej ojczyźnie. Spotykają się, rozmawiają, 
czytają wiersze, wyjaśniają istotę poetyckiej metafory. 
Jesień promuje poetów polskich, posługujących się 
polskim rekwizytem poetyckim, osadzonych mocno w 
kulturze narodowej Polaków. Ci zagraniczni goście, to 
również poeci piszący w języku polskim lub związani z 
polską poezją poprzez krytykę literacką, tłumaczenia 
czy osobiste kontakty z polskimi autorami. 

Poeci podzieleni na kilkuosobowe grupy docierają 
do małych szkół w małych wioskach i tam „zarażają” 

poezją.
Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Kamionce Wielkiej.

Anna Ziobrowska
(fot. K.Ogorzałek)

XVIII Międzynarodowa 
Galicyjska Jesień Literacka
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 Do akcji społecznej No promil – No problem w 
Gminie Kamionka Wielka przystąpiła młodzież uczęsz-
czająca do gimnazjów, które swoją siedzibę mają na 
terenie gminy. Głównymi celami kampanii było edukowa-
nie w zakresie skutecznych  sposobów powstrzymania 
kierowców przed jazdą w stanie po spożyciu alkoholu 
oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeź-
wych kierowców, brak akceptacji dla takich zachowań. 
 Patronat honorowy nad akcją sprawował Mar-
szałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara 
oraz Małopolski Komendant Wojewódzki Policji Andrzej 
Rokita.
 Młodzież chętnie przystąpiła do realizacji pro-
gramu. Pierwszym etapem było nawiązanie współpracy z 
Posterunkiem Policji w Nawojowej, gdzie koordynatorem 
działań podejmowanych przez funkcjonariuszy był pan 
kierownik Robert Majcher. Gimnazjaliści w koszulkach 
z logo „ No promil-no problem” pod opieką policjantów, 
uczestniczyli w czynnościach kontrolnych kierowców, 
którzy w danej chwili przejeżdżali i byli zatrzymywani 
do sprawdzenia na zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Tym kierowcom, którzy pomyślnie przeszli 
badanie młodzież wręczała naklejkę na zderzak samo-
chodu oraz ulotki kampanijne. Zdziwienie kierowców 
zatrzymanych do kontroli było duże, ponieważ zasta-

nawiali się, co robi tu młodzież? Jednak po informacji 
o celach kampanii zatrzymani kierowcy wyrażali wiele 
pochwalnych słów pod kątem policji i młodzieży oraz ich 
zainteresowaniu się problemem nietrzeźwości na dro-
gach. „ Oby takich akcji było więcej…”, to jedno z wielu 
stwierdzeń, jakie można było usłyszeć podczas kontroli.
 Drugim etapem kampanii był Marsz na Rzecz 
Trzeźwości. Uczniowie w szkołach przygotowali transpa-
rent i plakaty promujące bezpromilową jazdę samocho-
dem, zachęcając kierowców i pasażerów, aby powstrzy-
mali się przed wsiadaniem za kierownicę w stanie nie-
trzeźwym. Marsz odbył się również pod czujnym okiem 
funkcjonariuszy policji.
 Podejmując wspólne działania przyczyniamy się 
do zwiększenia bezpieczeństwa na naszych drogach. 
Możemy przyczynić się do uratowania życia lub zdrowia 
naszych bliskich. Nie bądź obojętny- to słowa uczniów z 
Gimnazjum Publicznego w Kamionce Wielkiej, Zespołu 
Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych im. ks.prof. Poręby 
oraz Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Kró-
lowej Górnej, którzy włączyli się w działania kampanii.

mgr Małgorzata Wójs 
(fot. Archiwum szkolne)

Kampania społeczna 

 Trzeźwa Małopolska, NO PROMIL- NO PROBLEM”
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Nie wystarczy powiedzieć: "dawno, dawno temu", trzeba 
jeszcze umieć wciągnąć słuchacza w opowieść i zakoń-
czyć historię happy endem. Sztuki opowiadania bajek 
mogliby nas nauczyć laureaci tegorocznego XVII Gmin-
nego Konkursu Opowiadania Bajek, którzy swoimi opo-
wieściami wprowadzili nas w świat fantazji i nie tylko .
 Najlepszymi bajarzami w tegorocznym konkursie 
zostali: 
w kat. klas 0-3;
I miejsca nie przyznano
 II miejsce zdobyła Aleksandra Kiełbasa ze SP w Mszal-
nicy za bajkę pt. „Gąsior Dziwoląg” Teresy Podleś.
dwa III miejsca przyznano Monice Uryga  ze SP w Jam-
nicy za bajkę „Stary zielony miś” Marii Kownackiej i Pio-
trowi Ogórkowi  ze SP nr 1 w Kamionce Wielkiej za pre-
zentację bajki pt. „Lis i bocian” Cristina Pacei.
W kat. klas 4-6;
I miejsce  przyznano Monice Ziobrowskiej ze SP w Jam-
nicy za bajkę pt. „Małpa w kąpieli” Aleksandra Fredry,
dwa II miejsca  otrzymali: Nina Ślipek ze SP nr 2 w 
Kamionce Wielkiej za  bajkę pt. „Śpiąca królewna” na 
podst. baśni braci Grimm i Jakub Siedlarz ze SP w Bogu-
szy za   prezentacje bajki pt. „Strumień i topola” ,
trzy III miejsca przyznano: Agnieszce Góreckiej ze SP 
nr 1 w Kamionce Wielkiej za bajkę „Żuraw i czapla” J. 

Brzechwy, Marzenie Homoncik ze SP nr 2 w Kamionce 
Wielkiej za utwór pt. „Kwoka” J. Brzechwy oraz Dominice 
Witkowskiej ze SP w Mszalnicy za bajkę pt. „Wiano św. 
Kingi” Wł. L. Anczyca.
W tej kategorii przyznano wyróżnienia dla:  Adama Dobo-
sza ze SP w Boguszy za bajkę pt. ”Dlaczego lampart ma 
cętki”, Anety Mężyk  ze SP w Królowej Górnej za utwór 
pt. „Mrówka” Iwana Kryłowa . 
W kat. klas gimnazjum;
I miejsce przyznano Patrycji Jabłońskiej z GP w Królowej 
Górnej  za bajkę pt. „Cztery wesela”-  z bajek Konga.
II miejsce otrzymała Urszula Kocemba z GP w Kamionce 
Wielkiej za bajkę pt. „Żywa woda” a/n.
dwa III miejsca przyznano : Agnieszce Sekule z GP w 
Królowej Górnej za bajkę pt. „O węzu i wiewiórce” - bajka 
z Etiopii, Małgorzacie Górce ze Świetlicy Wiejskie w 
Mszalnicy, za utwór „Złoty łabędź”- bajka buddyjska.
 W tej kategorii przyznano wyróżnienie dla Natalii Janus 
GP w Królowej Górnej  za bajkę pt. „Rycerzu miłującym” 
E. Orzeszkowej.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych umie-
jętności opowiadania.

 Grażyna Michalik

Opowiadanie bajek to też sztuka.

Aleksandra Kiełbasa

Monika Ziobrowska

Patrycja Jabłońska
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„Słowo Chrystusa niech w was 
mieszka w [całym swym] bogactwie: 
z całą mądrością nauczajcie i napo-
minajcie siebie, psalmami, hymnami, 
pieśniami pełnymi ducha, pod wpły-
wem łaski śpiewając Bogu w waszych 
sercach”. 
(Kol 3,16) 
 Za sprawą konkursu piosenki 
religijnej, młodzi artyści, już po raz 
siódmy, ewangelizowali nas, śpiewa-
jąc na chwałę Bogu. 
W zorganizowanym przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Kamionce Wiel-
kiej konkursie, w dniu 18 października 
2008r., wzięło udział trzech solistów i 
sześć zespołów wokalnych z naszej 
Gminy (Jamnica, Kamionka Wielka, 
Królowa Górna, Mszalnica oraz Myst-
ków). Gospodarzem tej edycji była 
parafia MBNP w Kamionce Wielkiej. 
Wykonawcy prezentowali się, jak co 
roku, w dwóch kategoriach wiekowych 
– dziecięcej i młodzieżowej. Komisja 
Artystyczna , pod przewodnictwem p. 
Marzeny Pikuły (Państwowa Szkoła 
Muzyczna w Nowym Sączu), spośród 

wszystkich wykonawców,  wyłoniła 
następujących laureatów:
W kategorii dziecięcej: 
I miejsce zespół wokalny ze Szkoły 
Podstawowej w Królowej Górnej w 
składzie: Karolina Siedlarz, Agnieszka 
Bogdańska, Justyna Ochwat, Joanna 
Michalik, Daniel Chełminiak, Mateusz 
Janus za piosenkę pt. „Nie bój się 
uwierzyć w cud”;
II miejsce przyznano zespołowi 
wokalnemu ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Kamionce Wielkiej w składzie; 
Magdalena i Dorota Leonow, Monika i 
Małgorzata Kuzak, Katarzyna Dobosz 
i Czesław Górka , za piosenkę „Bo jak 
śmierć potężna jest miłość”; 
III miejsce otrzymała Paulina Gieniec  
ze SP w Jamnicy za piosenkę pt.„Wy-
płyń na głębię”. W tej kategorii przy-
znano także dwa równorzędne wyróż-
nienia dla:
Kamila Grybla ze SP nr 1 w Kamionce 
Wielkiej za piosenkę pt. „Gdyby wiara 
twa” oraz Moniki Ziobrowskiej ze 
Szkoły Podstawowej w Jamnicy za 
utwór pt. „Tylko ty mnie poprowadź”.

W kategorii młodzieżowej: 
I miejsce przyznano zespołowi wokal-
nemu z Mszalnicy za wykonanie pio-
senki pt. „Pójdź ziemio cała”;
II miejsce otrzymał zespół wokalny z 
Gimnazjum w Królowej Górnej w skła-
dzie: Sylwia Jelito, Marta Ogorzałek, 
Ewa Górka, Dorota Lebda, Patrycja 
Jabłońska, Dawid Siedlarz za pio-
senkę pt. „W cieniu twoich rąk”;
III miejsce zdobył zespół wokalny z 
GP w Mystkowie w składzie: Janus 
Natalia, Paulina Górka, Małgorzata 
Dawidowicz, Angelika Tokarczyk, 
Anna Janus, Patrycja Kiełbasa za pio-
senkę pt. „Jest na świecie miłość”.
Członkowie Komisji Artystycznej 
podkreślili, że artyści reprezentowali 
wysoki poziom. Jury zachęciło rów-
nież, by w kolejnej edycji konkursu 
pojawiła się nowa kategoria – dzieci 
przedszkolnych. Nagrody, których 
fundatorem był Proboszcz parafii ks. 
prałat Stanisław Ruchała oraz Gminny  
Ośrodek Kultury, zostały wręczone 25 
października również w kościele para-
fialnym MBNP w Kamionce Wielkiej. 
Nas, wychowawców, cieszy fakt, 
że dzieci oraz młodzież tak chętnie 
podejmują się udziału w konkur-
sach artystycznych. Rozwijają swoje 
talenty z wielkim zaangażowaniem i 
radością.

 Katarzyna Popiela
(fot. K. Ogorzałek)

" ... by spuścizna nasych łojców,
łobco nom nie była
śpiyw, melodie, zwycoj, gwara
nigdy nie zginoła."

Gwara, mowa naszych przodków jest 
bogactwem naszej ojczyzny – naszego 
regionu. Sprawia ona,  że ludzie czują  
się jednością. Dlatego też Gminny 
Ośrodek Kultury organizując kolejne 
edycje Gminnego Konkursu pn. 
„Lachoskie godonie” pragnie, aby nie 
została ona zapomniana przez mło-
dych ludzi. Mamy nadzieję, że na tere-
nie naszej gminy będzie ona utrwalała 
się dzięki  organizacji tego konkursu, 
w którym bierze udział przede wszyst-
kim  młode pokolenie. W tegorocznym 
konkursie komisja artystyczna w skła-
dzie Maria Załuska, Benedykt Kafel i 
Stanisław Kunicki mianowała najlep-
szymi gawędziarzami:                           

 Kategoria dziecięca:                                                                                          

                                                          
I miejsce – Patrycja Ogorzałek,  
Dominika Witkowska  
(SP w Mszalnicy)                                                     
II miejsce: Wioletta Jelito (SP w 
Mszalnicy), Dawid Rola (Świetlica w 
Boguszy), Janusz Poręba (SP 
w Królowej Górnej)                           
 III Miejsce: Bartłomiej Mika 

(SP w Królowej Górnej)               
    Wyróżnienie: Patrycja Poręba 
z Kamionki Wielkiej i Aleksan-

dra Łatka ze Świetlicy w Boguszy                                                                                             
                                             
      Kategoria młodzieżowa:                                                                                        

                                        
      I miejsce: Małgorzata 
Górka (GP w Mystkowie)                                                                                          

     II miejsce: Zofia Łatka (GP w 
Królowej Górnej)                       

                                                  
                 III miejsce: Wojciech 

Bochenek (GP w Królowej Górnej) i 

Kamila Lizoń (Świetlica w Boguszy)                                                                                            
                                        
      Kategoria dorosłych:                                                                                          

I miejsce: Edward Witkowski (Świe-
tlica Wiejska w Mszalnicy)

Dodać należy, że zdobywcy I i II 
miejsc zostali wytypowani na Powia-
towy Przegląd „Lachoskie godonie” w 
Podegrodziu. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy wspaniałej mowy lachow-
skiej.

Z ostatniej chwili:
W Przeglądzie Powiatowym w Pode-
grodziu nasi gawędziarze zajęli:
- Patrycja Ogorzałek jedno z I miejsc
-Dominika Witkowska i Wioletta 
Jelito  II miejsca,
-Dawid Rola - jedno z III miejsc
- Małgorzata Górka - jedno z III 
miejsc (kategoria młodzieżowa).
Zofia Łatka - wyróżnienie.

GM
(fot. K. Ogorzałek)

Gwara bogactwem naszego regionu



GMINNE WIEŚCI    Nr 32 strona 2�



GMINNE WIEŚCI   Nr  32   

GMINNE WIEŚCI 
Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Gminy Kamionka Wielka

Redakcja, skład i łamanie: Zespół GOK, tel/fax 0-1�) ���-�0-2�
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej 

 Adres redakcji: 33-33� Kamionka Wielka, powiat nowosądecki,
www.kamionka.iap.pl    e-mail: gok@adres.pl    

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych tekstów, korekty i zmiany tytułów.
Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń a anonimów nie drukujemy.

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINY KAMIONKA WIELKA

Jednym z wielu zespołów regionalnych działających w 
gminie Kamionka Wielka jest Zespół Śpiewaczy „Kamion-
czanki”. Grupuje on gospodynie z gminnej miejscowości, 
gromadzące się w SP Nr 2, by ze sobą pobyć, poroz-
mawiać, pośpiewać, czy wymienić przepisy kulinarne. 
Ten zespół to skarbnica pieśni i przyśpiewek ludowych. 
Szczególnie wiele ich znała nieżyjąca już niestety Aniela 
Nowak.
Z przebogatej historii zespołu warto przytoczyć, że 
„Kamionczanki” wielokrotnie brały udział w „Sabałowych 
Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej, Ogólnopolskim  
Przeglądzie Muzyk, Śpiewaków i Instrumentalistów w 
Kazimierzu nad Wisłą, „Druzbacce” w Podegrodziu - 
gdzie zdobyły wiele nagród i wyróżnień. 
Bogactwem zespołu jest śpiew i musi on być naprawdę 
niezwykły, by zespół bez kapeli i tańców potrafi ł urzekać 
odbiorców. W ostatnią sobotę listopada „Kamionczanki” 
świętowały Jubileusz 30-lecia istnienia w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej, która od początku 
istnienia zespołu jest jego siedzibą. Po uroczystej Mszy 
Świętej odprawionej przez prałatów: ks. Stanisława 

Trytka i ks. Stanisława Ruchałę, odbyło się jubileuszowe 
śpiewanie „przy juzynie”. Z bogatego repertuaru odśpie-
wano jedynie po jednej zwrotce najważniejszych pieśni, 
by nie przedłużać koncertu. Dostojnym jubilatkom życze-
nia i nagrody składali: członek Zarządu Powiatu Nowo-
sądeckiego Józef Brański, Przewodniczący Rady Gminy 
Kamionka Wielka Piotr Witek, Prezes Stowarzyszenia 
Lachów Sądeckich Jan Smoleń (wręczył Marii Ruśniak 
„Złote Serce Lachowskie”), Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, przedstawiciele zespołów: ”Mszalniczanie”, 
„Skalnik”, „Mały Skalnik” i sołtys wsi Kamionka Wielka 
Bogumiła Kmak. 
Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że zespół ponad 
30 lat temu założyła Bogusława Kłębczyk, ówczesny 
dyrektor Szkoły  Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej 
a obecnie zespołowi przewodzi Maria Ruśniak obecny 
dyrektor szkoły.

Kogo
Foto K.Ogorzałek

Śpiewają już 30 lat
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