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FOTO - KRONIKA

Wszyscy pamiętamy zeszłoroczne uroczystości beatyfikacyjne O. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu. Działacze
Towarzystwa dla Ziemi Sądeckiej z Podegrodzia, skąd pochodził błogosławiony, nie poprzestali na tym wydarzeniu
i zorganizowali „Wędrującą wystawę”. Jej otwarcie miało miejsce 28 marca br na placu Bazyliki O. Franciszkanów
w Krakowie. W tych uroczystościach wzięły udział rzesze krakowian, ale też przedstawiciele Rady Powiatu Nowosądeckiego. Byli tam też przedstawiciele naszej gminy; poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im Św.
Kingi w Kamionce Wielkiej z Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Witkiem.

1 czerwca br gościem Sesji Rady Gminy Kamionka Wielka był Marszałek Województwa Małopolskiego Leszek
Zegzda. Gość mimo krótkiego czasu udziału w sesji, zaprezentował możliwości, jakie stają przed Małopolską w
kontekście dostępu do unijnych funduszy, zwłaszcza dot. programów MRPO i PROW na lata 2007-2013.
Odpowiadając na pytania radnych dot. potrzeb naszej gminy, obiecał podjęcie działań w celu wspierania starań
naszego samorządu. Sądecki polityk jest równocześnie kandydatem na europosła. Tłumaczył, że podjął decyzję o
kandydowaniu, ponieważ "trzeba być tam, gdzie wyznacza się politykę rozwoju Europy, a w konsekwencji naszego
kraju i regionu".
Tekst i fot. Kogo
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,,Pracą ludzie się bogacą!”.

pragnącym poznać sztukę cerkiewną
- zapraszając- podajemy krótki rys
historyczny.

Lśni złotem miedziany dach dziewiętnastowiecznej zabytkowej cerkwi w
Królowej Górnej, która od ponad
sześćdziesięciu lat służy jako kościół
parafialny dla okolicznych miejscowości.
W dwóch ostatnich miesiącach
wykonano w niej remont dachu, który
polegał na częściowej wymianie
konstrukcji drewnianej oraz zmianie
pokrycia na blachę miedzianą.
Prace trudne i niebezpieczne wykonała firma METROL z Nowego Sącza
w niespełna dwa miesiące. Najwięcej
trudu sprawiły trzy kopułowe wieże
górujące nad wysokim dachem.
Całość przedsięwzięcia kosztowała
ponad 400 tysięcy złotych. Wytrwa-

łym staraniem ks. Proboszcz zdobył
170 tysięcy złotych w Eko-Funduszu, 50 tysięcy złotych przeznaczyła
Rada Gminy w Kamionce Wielkiej,
parafianie wspomogli drzewem.
Summa summarum, aby zbilansować rachunki trzeba jeszcze zdobyć
około 100 tysięcy złotych, bowiem
byli tacy, którzy ,,obiecali, a nie
dali”. Dlatego wciąż poszukuje się
sponsorów i ludzi dobrej woli, którzy
pomogą.
Remonty, konserwacja zabytkowej i
nowej świątyni pochłania ogromne
środki, ale jak podkreśla ks. Proboszcz Józef Nowak zgodną pracą
przy Bożej pomocy można wiele.
Czytelnikom ,,Gminnych Wieści”,

Kościół zbudowany w 1814r.
przy zachowaniu wcześniej zbudowanej wieży z XVII wieku.
Całość jest drewniana o konstrukcji
zrębowej, wieża konstrukcji słupowej zwężanej do góry w części kryta
gontami i blachą.
Jednonawowy z dwoma symetrycznymi kaplicami bocznymi. Prezbiterium zamykane dwubocznie.
Wewnątrz stropy płaskie.
Dach siodłowy o jednej kalenicy, na
nim dwie wieżyczki ośmioboczne.
Wieża zakończona hełmem baniastym ze ślepą latarnią
Polichromia wewnętrzna pocerkiewna o reminiscencjach barokowych z wielką kompozycją Sądu
Ostatecznego na stropie. Ołtarz
główny o charakterze konfesji z poł.
XIX wieku i związane z nim tabernakulum późnobarokowe z I połowy
XVIII w. W nim ikona NMP w typie
Orantki. Ołtarze boczne z XIX w.
Fragmenty starszego ikonostasu z
ikonami z XVIII i XIX w. , dwie kropielnice kamienne ( jedna z 1709r.). Dwa
krucyfiksy rzeźbione. Jeden z nich z
XVIIw., o cechach ludowo-gotyckich.

Spisał za przewodnikiem:		
Kawone
Fot. K. Ogorzałek
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Programy unijne
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
W dniu 31 marca br. w Małopolsce zakończył sie nabór wniosków do działania „Odnowa
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Do Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęły 223 wnioski na łączną kwotę dofinansowania
około 88 mln zł, z czego 113 z nich zostało złożonych w ostatnim dniu trwania naboru.
Największe grono beneficjentów stanowiły gminy, które złożyły aż 148 wniosków, a kolejno instytucje kultury
– 50 wniosków, kościoły – 18 wniosków oraz organizacje pozarządowe – 7 wniosków.
Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego na cały okres programowania to 34 357 774 euro ( 150 624 481 zł) ,
natomiast na rok 2009 to 17 178 887 euro co daje 75 312 241 zł, wg kursu EBC z dnia 29 stycznia 2009 r. wynoszącego
4,384 zł.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącym działania „Odnowa i rozwój wsi”, wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 3 miesięcy od upływu terminu
zakończenia naboru, do czego należy doliczyć okres ewentualnych dwukrotnych uzupełnień (2 x 14 dni).

Maáopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013

nowe nabory wniosków

MAàOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĉBIORCZOĝCI w kwietniu br. ogáosi nabór wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Dziaáania 2.1 "Rozwój i podniesienie
konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw", Schemat A "BezpoĞrednie wsparcie inwestycji w
MĝP" Maáopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dofinansowaniu
podlegaü
bĊdą
projekty
inwestycyjne
poprawiające
konkurencyjnoĞü
przedsiĊbiorstwa, związane z unowoczeĞnieniem sposobu dziaáania jak i oferty, w szczególnoĞci
poprzez:
x
x
x
x
x
x

rozbudowĊ i nabycie przedsiĊbiorstwa,
dziaáania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądĨ procesu
produkcyjnego,
zmianĊ stosowanych rozwiązaĔ produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na
sprzyjające poprawie Ğrodowiska naturalnego oraz BHP,
unowoczeĞnienie wyposaĪenia niezbĊdnego do prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej
przedsiĊbiorstwa,
modernizacjĊ Ğrodków produkcji,
zmianĊ wyrobu i usáugi, w tym takĪe zmianĊ w sposobie Ğwiadczenia usáug.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania siĊ o dofinansowanie projektów są: Ğrednie
przedsiĊbiorstwa.
Szczegóáowe informacje o konkursie zostaną zamieszczone stronie internetowej Maáopolskiego
Centrum PrzedsiĊbiorczoĞci www.mcp.malopolska.pl. Dodatkowe informacje moĪna takĪe uzyskaü pod
nr tel. (012) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail:info@mcp.malopolska.pl
Opracowanie: Departament Polityki Regionalnej - Urząd Marszaákowski Województwa Maáopolskiego
Bartáomiej Bigaj na podstawie dokumentacji konkursowych regulaminów konkursów.
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Aktywni i przedsiĊbiorczy – nowe nabory wniosków o
dofinansowanie projektów z funduszy unijnych

Program Operacyjny Kapitaá Ludzki 2007 – 2013
W kwietniu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogáosi konkurs o dotacje kolejnych
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki 2007-2013. W Poddziaáaniu
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
planowanych jest szeĞü konkursów skierowanych do 6 Maáopolskich subregionów:







Miasta Kraków
powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego, wielickiego, myĞlenickiego
Miasta Tarnów oraz powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i bocheĔskiego
Miasta Nowy Sącz oraz powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego
powiatów: tatrzaĔskiego, nowotarskiego i suskiego
powiatów: wadowickiego, oĞwiĊcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego

DziĊki konkursom bĊdzie moĪna otrzymaü dofinansowanie na projekty skierowane do
osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyĪej 45 roku Īycia,
związane miĊdzy innymi z:
x poĞrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym, szkoleniami prowadzącymi do
podniesienia, uzupeánienia lub zmianą kwalifikacji zawodowych,
x organizacją warsztatów oraz szkoleĔ z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy,
x wsparciem psychologiczno-doradczym osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
x wsparciem wolontariatu m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla
wolontariusza,
x wsparciem inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilnoĞci regionalnej i miĊdzyregionalnej osób
pozostających bez zatrudnienia,
x upowszechnianiem i promocją alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod
organizacji pracy.
W ramach Poddziaáania 6.1.1 bĊdzie moĪna uzyskaü fundusze na staĪe, praktyki zawodowe
i subsydiowane zatrudnienie.
O dofinansowanie projektów mogą ubiegaü siĊ wszystkie podmioty, z wyáączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą lub oĞwiatową na podstawie przepisów
odrĊbnych). Szczegóáowe informacje o konkursie zostaną zamieszczone stronie internetowej
Wojewódzkiego UrzĊdu Pracy w Krakowie: www.pokl.wup-krakow.pl, udzielają ich takĪe Punkty
informacyjne Europejskiego Funduszu Spoáecznego, mieszczące siĊ przy Wojewódzkim
UrzĊdzie Pracy:
w Krakowie
Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel.: (0-12) 424 07 37, (0-12) 424
07 02
e-mail: efs@wup-krakow.pl

w Tarnowie
Al. SolidarnoĞci 5-9, 33-100 Tarnów
tel.: (0-14) 626 95 43
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl

w Nowym Sączu
ul. WĊgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
tel.: (0-18) 442 94 90
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl
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Programy unijne (c.d)

W

ramach działań Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
wdrażanych przez Samorząd Województwa
Małopolskiego
zostały
zakończone dwa nabory wniosków:
- na wybór LGD do realizacji LSR,
- o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Od 17 listopada 2008 roku do 15 stycznia 2009 roku w ramach Osi IV Leader
organizowany był konkurs na wybór
Lokalnej Grupy Działania (LGD) do
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR). Wraz z wnioskiem o wybór
LGD składały pierwszy wniosek
w ramach działania "Funkcjonowanie
Lokalnej Grupy Działania”.
Wnioski złożyły 42 Lokalne Grupy
Działania z terenu Województwa
Małopolskiego.
Samorząd Województwa od dnia
upływu terminu naboru ma 3 miesiące
na ocenę złożonych przez LGD wniosków
W dniu 31 marca br. w Małopolsce
zakończył sie nabór wniosków do działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013. Do Departamentu Środowiska i
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Małopolskiego wpłynęły 223 wnioski
na łączną kwotę dofinansowania około
88 mln zł, z czego 113 z nich zostało
złożonych w ostatnim dniu trwania
naboru. Największe grono beneficjentów stanowiły gminy, które złożyły aż
148 wniosków, a kolejno instytucje
kultury – 50 wniosków, kościoły – 18
wniosków oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku
publicznego – 7 wniosków. Środki
dostępne dla Województwa Małopol-

skiego na cały okres programowania
to 34 357 774 euro, natomiast na rok
2009 - 17 178 887 euro, co daje kwotę
75 312 241 zł, wg kursu EBC z dnia 29
stycznia 2009 r. wynoszącego 4,3840
zł.
Obecnie trwa weryfikacja wniosków
o przyznanie pomocy w ramach ww.
działania, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącym działania „Odnowa i rozwój wsi”,
wnioski rozpatrywane są w terminie 3
miesięcy od upływu terminu zakończenia naboru, do czego należy doliczyć
okres ewentualnych dwukrotnych uzupełnień (2 x 14 dni).
Zarząd Województwa Małopolskiego
w dniu 23 kwietnia 2009 r. podjął
decyzję, iż kolejnym uruchomionym
działaniem będą „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej
ustalono od dnia 1 czerwca do dnia 30
czerwca 2009 r.

ska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
UMWM, ul. Wielicka 72, 30-552
Kraków w godzinach od 9.00 - 15.00.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1
kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w
ramach działania "Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wnioskodawca ma możliwość uzyskania 2
dodatkowych punków w ramach kryterium regionalnego. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął, iż dwa
punkty w ramach kryterium regionalnego otrzymuje wnioskodawca, który
wraz z wnioskiem przedłoży oświadczenie wójta lub burmistrza potwierdzające że:
- gęstość zaludnienia w powiecie, w
którym realizowana jest inwestycja
jest wyższa od 30% średniej gęstości
zaludnienia w województwie małopolskim (według danych Głównego
Urzędu Statystycznego na dzień 31
grudnia 2007 r.)
Na realizację działania "Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na cały okres programowania
Samorząd Województwa Małopolskiego dysponuje kwotą 187 960 019
zł., natomiast na rok 2009 to 17 178
887 euro co daje 75 312 241 zł, wg
kursu EBC z dnia 29 stycznia 2009 r.
wynoszącego 4,384 zł.
(Na podstawie materiałów Samorządu Województwa Małopolskiego PROW)

Wnioski należy składać osobiście w
sekretariacie Departamentu Środowi-

Małopolskie Lokalne Grupy Działania
Obecnie na terenie Województwa Małopolskiego funkcjonuje 41 Lokalnych Grup Działania. Na dzień dzisiejszy Małopolskie LGD skupiają w sobie już 165 gmin ze 175 uprawnionych do aplikowania o środki, co stanowi ok. 94 % gmin województwa objętych LGD. Największa Małopolska Lokalna Grupa Działania skupia w sobie dziewięć gmin, najmniejsze zaś
obejmują tylko jedną.
Dla przypomnienia Czytelnikom "Gminnych Wieści" podajemy, że Gmina Kamionka Wielka wspólnie z gminą Grybów
utworzyły Lokalną Grupę Działania "Nasze Góry".
Na stronie obok pokazujemy mapę lokalnych grup działania na terenie Małopolski.
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Szkolny Tydzień Ziemi w Mszalnicy

Tegoroczne obchody Tygodnia Ekologicznego w Szkole Podstawowej w Mszalnicy odbyły się w dniach 22-29 kwietnia.
Na rozpoczęcie Dnia Ziemi 22. kwietnia.
mszalnickie dzieci urządziły w swojej miejscowości „Marsz Śmieciarzy”. Uczniowie
wykonali stroje, wykorzystując odpady
foliowe, papier, złom, różne opakowania

– wszyscy wyglądali bardzo efektownie. Dzieci zaopatrzone w transparenty,
w instrumenty akustyczne, maszerując w
różnych kierunkach miejscowości śpiewały
piosenkę „Mszalnica jest czysta”. W czasie
przemarszu dzieci całej szkoły łącznie z
przedszkolakami zbierały śmieci, chcąc nie
tylko posprzątać okolicę, rowy, potoki, ale

strona 7

też zwrócić uwagę mieszkańców na ważny
problem zaśmiecania środowiska.
W kolejnych dniach drużyny reporterów
prowadziły wyprawy po lesie, w celu
likwidacji pułapek na zwierzynę, dzikich
wysypisk śmieci, a swoje sprawozdanie
udokumentowali licznymi zdjęciami. W
tym samym czasie inne dzieci pracowały w
przyszkolnym ogrodzie, pielęgnując własnoręcznie posadzone w poprzednim roku
świerki. Równocześnie w czasie trwania
tygodnia ekologicznego, uczniowie kl. IV,
V, VI wzięli udział w międzyklasowym
konkursie na zbiórkę makulatury. Udało się
zebrać 362 kilogramy, a konkurs wygrała
klasa IV.
W ostatnim dniu tego tygodnia odbył się
„Konkurs wiedzy ekologicznej”, do którego stanęły 4 – osobowe drużyny z kl. IV
– VI. Najlepsza drużyna z klasy VI otrzymała honorowy dyplom ucznia.
Mamy nadzieję, że efekty naszej pracy
będą w przyszłości zauważone w naszym
pięknym środowisku.

Grażyna Basta
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Kiedy myślę Ojczyzna...

„ Generał Nil”

– narodowej sprawy męczennik

S

ą takie filmy w historii kina,
które
trzeba
obejrzeć.
„Generał Nil” z pewnością
do nich należy.
August Emil Fieldorf ps „Nil” urodził
się 20 marca 1895 roku w Krakowie.
Tamże ukończył szkołę męską im.
św. Mikołaja, a następnie I Męskie
Seminarium. W 1910 roku wstąpił
do Strzelca, ukończył w nim szkołę
podoficerską a 6 sierpnia 1914 roku
zgłosił się na ochotnika do formowanej Brygady Legionów. Z I Brygadą Legionów przeszedł cały szlak
bojowy. Gdy rodziła się niepodległość, październiku i listopadzie
1918 roku, jako członek Polskiej
Organizacji Wojskowej brał udział
w rozbrajaniu żołnierzy austriackich na ulicach Krakowa. W wojnie
polsko-bolszewickiej
uczestniczył
w wyprawie kijowskiej. Kampanię
wrześniową rozpoczął z 12 Dywizją
Piechoty Strzelców Kresowych. Po
jego rozbiciu przedostał się przez
Węgry na zachód i tam zgłosił się
do tworzącej się polskiej armii. We
Francji ukończył kursy sztabowe i
został awansowany na pułkownika.
We wrześniu 1940 roku jako pierwszy emisariusz został przerzucony
do kraju. Początkowo działał w warszawskim Związku Walki Zbrojnej, a
od 1941 roku w Wilnie i Białymstoku.
W sierpniu 1942 roku został mianowany dowódcą Kedywu KG AK.
Służbę na tym stanowisku pełnił do
lipca 1944 roku, gdy został mianowany zastępcą dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego
ps. "Bór". Na krótko przed upadkiem
powstania warszawskiego został
awansowany na stopień generała
brygady i mianowany na stanowisko
naczelnego komendanta organizacji
„NIE” przygotowanego do działań
w warunkach sowieckiej okupacji.
Wydał rozkaz likwidacji generała SS
w Warszawie Franza Kutschery.
7 marca 1945 roku został aresztowany przez NKWD w Milanówku
pod fałszywym nazwiskiem Walenty
Gdanicki i nierozpoznany został

zesłany do obozu pracy na Uralu. Po
odbyciu kary, w październiku 1947
roku powrócił do Polski.
„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na
niebie, zapomnij o mnie”- te słowa
wypowiedział Olgierd Łukaszewicz,
odtwórca roli gen. "Nila" na uroczystej premierze filmu w Teatrze
Wielkim w Warszawie. Przywołał
tym samym III cz.”Dziadów”. I rzeczywiście, do tego utworu Mickiewicza i do całej tradycji romantycznej „Generał Nil" nawiązuje. A los
bohatera nieodparcie przypomina
Mickiewiczowskich
„narodowej
sprawy męczenników”. Już w pierwszej scenie filmu aresztowany przez
NKWD, gen "Nil", który patrzy na
ośnieżone, bezkresne stepy Uralu,
jest jak Mickiewiczowscy patrioci
zesłani na Sybir w kibitkach. W filmie
Bugajskiego kibitki zamieniają się na
pociągi z okratowanymi oknami. Tak
również jechał kwiat polskiej inteligencji: lekarze, nauczyciele, księża,
leśnicy, wywożeni od 1939 roku
przez Sowietów do Kazachstanu,
na Sybir, w bydlęcych wagonach i
nieludzkich warunkach. Skojarzeń
z „Dziadami” jest wiele. Choćby
proces sądowy, który nie przedstawia Nilowi dowodów winy. W filmie
widoczne jest także pomieszanie roli
ofiary i kata. Ironią losu, bowiem jest,
że człowiek, z którym Nil dzielił los
na Syberii i któremu uratował życie,
stał się później jego oprawcą. Tak
było po wojnie w Polsce Ludowejofiary stawały się często katami. Jak
to możliwe?. Bugajski pokazuje to
jasno: Ojczyzna, do której wracał ów
młody Polak, jawiła się jak „szklane
domy” i go rozczarowała, po czym
– pozornie dla chleba- zrobiła z
niego oprawcę. Nawet na Syberii można było zachować godność,
a system stalinowski, co widać w
filmie wyraźnie, spowodował, że ów
więzień „powoli zszedł na tyrana”.
Po powrocie do ojczyzny Generał Nil
nie powrócił do pracy konspiracyjnej.
Przebywał w Warszawie, Krakowie,
a w końcu osiadł w Łodzi. Chciał

teraz normalnie żyć. Nic więcej co zresztą film doskonale obrazuje.
Tego jednak dla władzy ludowej było
za wiele. I musiał zginąć. Nie chciał
prosić Bieruta o łaskę. Reprezentował wartości przypisane do etosu
rycerza. Honor i miłość ojczyzny
ważniejsze były nade wszystko. Dlatego generał znosił wielkie tortury, a
potem świadomie szedł na śmierć,
jak powiedziałby Herbert „ w postawie wyprostowanej”, z godnością i
honorem, bez opaski na oczach. A
współwięźniowie- żołnierze stanęli
na baczność, gdy był wyprowadzany
z celi do katowni, by wykonano na
nim wyrok śmierci przez powieszenie. Było to 24 lutego 1953 roku o
godz.15 w więzieniu WarszawaMokotów przy ul. Rakowieckiej.
Bugajski na przykładzie heroicznej
postawy gen. Nila świetnie ukazuje
w filmie zbrodniczy system komunistyczny, mechanizmy działania
ówczesnej władzy, sposób myślenia i postawy ludzi. Siłą rzeczy film
skłania do refleksji historycznej, ale
też do zamyślenia nad obliczem
współczesnej Polski. Zmarła w1998
r, sędzia Maria Gurowska, która ferowała wyrok śmierci na Nila, obsypana
została zaszczytami PRL, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, od 1957 r. pracowała w ministerstwie sprawiedliwości
jako dyrektor departamentu, potem
otrzymała rentę dla szczególnie
zasłużonych. Także inni, którzy przyczynili się do śmierci generała- ppłk.
Helena Wolińska, mieszkająca od
początku lat 70. w Wielkiej Brytanii,
zmarła w 2008 r. Główny konstruktor
aktu oskarżenia, oficer śledczy ppor.
Kazimierz Górski, zmarły kilka lat
temu w Warszawie, do końca życia
cieszył się wolnością . Ci ludzie nigdy
za swe czyny nie ponieśli kary. Ciało
generała natomiast ukryto w nieznanym miejscu. W kwietniu tego roku
pracownikom IPN udało się ustalić
lokalizację grobu. Spoczywa ono
prawdopodobnie na Powązkach,

GMINNE WIEŚCI
blisko symbolicznego grobu wystawionego
dla uczczenia jego pamięci. W marcu 1989
roku został zrehabilitowany, zamieniono postanowienie, „zarzuconej mu zbrodni nie popełnił”.
30 lipca 2006 roku, przy okazji obchodów 62.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
prezydent Polski Lech Kaczyński odznaczył go
pośmiertnie Orderem Orła Białego. 29 lutego
2008 r. w 55 rocznicę śmierci generała sejm
6. kadencji na swoim 9. posiedzeniu uczcił
pamięć generała Augusta Emila Fieldorfa
„Nila”.
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Powrót do korzeni

Ten film jest naprawdę niezwykły. Myślę,
że obowiązkiem każdego Polaka jest go zobaczyć. Bardzo się cieszę, że nasi uczniowie,
absolwenci tak licznie zebrali się w piątkowy
wieczór na chwilę refleksji o naszej trudnej a
jakże pięknej historii.
„Pytasz mnie: co właściwie cię tu trzyma?
Mówisz mi, że nad Polską szare mgły.
Pytasz mnie: ”czy rodzina, czy dziewczyna?”
I cóż ja, cóż ja odpowiem ci.
Może to ten szczególny kolor nieba,
Może to przeżytych tyle lat,
Może to ten pszeniczny zapach chleba,
Może to pochylone strzechy chat.
Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach,
Może przed domem ten wiosenny zapach
bzu,
Może bociany, co wracają tu do gniazda,
Coś, co każe im powracać tu.
Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie
Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej,
Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień,
Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie.
Mówisz mi, „słuchaj stary, jedno życie”.
Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd”
Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie,
Czy to warto, tak pod górę, tak pod prąd.
Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach
Może przed domem ten wiosenny zapach
bzu
Może bociany, co wracają tu do gniazda.
Coś, co każe im wracać tu.
Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka,
Może melodia, która w sercu brzmi,
Może mazurki, może walce Fryderyka,
Może nadzieja doczekania lepszych dni.
Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka
Może melodia, która w sercu brzmi,
Może mazurki, może walce Fryderyka,
Może nadzieja dla ojczyzny lepszych dni

Beata Filipowicz

W dniu 30 maja 2009 roku twórcy ludowi z terenu naszej gminy
pani Władysława Janus, Joanna Kiełbasa-Nieć, Marian Kiełbasa,
Józef Ogórek zaprezentowali swój dorobek na I Festiwalu Ekologicznym „Powrót do korzeni” w Zgłobicach koło Tarnowa. W
czasie tej imprezy zorganizowane były także stoiska ze zdrową
żywnością z gospodarstw ekologicznych z terenu województwa
małopolskiego. Należy przyznać, że stoiska naszych twórców cieszyły się ogromną popularnością wśród odwiedzających, a zdrowa
żywność znikała ze stoisk w błyskawicznym tempie. Festiwal ten
miał na celu upowszechnianie postaw ekologicznych, promocję
produktów regionalnych oraz twórczości ludowej i to udało się
poprzez organizację tej imprezy.

(GM)

Dzień siedmiolatka
27 maja br Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce
Wielkiej zorganizowała dla dzieci z klas „ 0” ze SP nr 1 w Kamionce Wielkiej
imprezę z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Imprezę rozpoczęto czytaniem
bajek dla dzieci, za które najmłodsi słuchacze rewanżowali się piosenkami.
Następnie, po krótkim spacerze w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbył się
konkurs sprawdzający ile dzieci zapamiętały z przeczytanych bajek. Do konkursu
wytypowano 10-ciu uczestników, którzy popisali się doskonałą wiedzą z wysłuchanych opowieści. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom za udział
w konkursie „Moje ulubione baśnie”. Po zakończonej rywalizacji dzieci przystąpiły
do malowania ulubionych postaci z bajek, a w nagrodę wszyscy otrzymali słodycze.

(GM)
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Zabawa w teatr
D

ziałalność kółka teatralnego przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Kamionce
Wielkiej liczy już 8 lat.
Kiedy we wrześniu 2001r pan dyrektor
Julian Mirek zaproponował mi, abym założyła i poprowadziła szkolne koło teatralne,
byłam, delikatnie mówiąc, przerażona. Po
roku pracy w szkole, bez żadnych doświadczeń i przygotowania merytorycznego, po
prostu "z motyką na księżyc"- pomyślałam.
W duszy teatr grał mi już od lat szkolnych,
ale teraz miałabym być autorem, reżyserem, kostiumologiem, inspicjentem a
nawet suflerem.
Początki nie były łatwe. Oprócz
zapału uczniów brakowało wszystkiego,
ale ten entuzjazm w młodych sercach nie
pozwalał się poddać. W pierwszym roku
działalności, oprócz drobnych przedstawień, punktem kulminacyjnym naszej
pracy miało być autorskie przedstawienie
"W świecie antycznych bogów" , na premierę którego zaprosiliśmy w czerwcu do
GOK-u wszystkie klasy piąte z terenu Gminy.
Nie przyjechał nikt. Klapa! Koniec! Byłam
załamana. Ale o dziwo w ogóle nie zraziło
to moich uczniów( za co dzisiaj jestem im
wdzięczna). Pracujemy dalej.
W następnym 2002/2003 roku przygotowałam kolejny własny scenariusz
- "Początki państwa polskiego". Grupę
zgłosiłam do udziału w X Sądeckiej Wiośnie Artystycznej i tak naprawdę to była
dla nas najważniejsza lekcja. Tam dopiero
zobaczyliśmy jak prezentują się szkolne
(ale także prowadzone przez domy kultury)
grupy teatralne. Z pokorą przyjęłam kubeł
lodowatej wody i postanowiłam wyciągnąć wnioski. Dopiero teraz byłam gotowa
do prowadzenia kółka teatralnego.
Rok następny przyniósł nam II miejsce w XI Sądeckiej Wiośnie Artystycznej i
trzy wyróżnienia za indywidualne kreacje
aktorskie (dla Żanety Gadziny, Moniki
Szczeciny i Piotra Witowskiego) za inscenizację przedstawienia "Zaklęta Góra"
Rok 2005/2006 pracowaliśmy nad
nowatorską formą - połączenie teatru
żywego aktora i teatru lalki w inscenizacji
baśni "Kot w butach" i tym razem w XII
Sądeckiej Wiośnie Artystycznej otrzymaliśmy wyróżnienie i nagrodę dla Klaudii Siedlarz za wybitną kreację aktorską.
Idąc za ciosem w kolejnym roku

inscenizacją przedstawienia "Woda życia"
wywalczyliśmy główną nagrodę GRAND
PRIX w trakcie XII Starosądeckiego
Powiatowego Przeglądu Teatrów Dziecięcych, a także III miejsce w Sądeckiej
Wiośnie Artystycznej. Zostaliśmy także
zaproszeni do zaprezentowania się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
Były gazety, telewizja - byłam dumna z
moich aktorów i niewyobrażalnie wzruszona ich dumą. Czuli się zdolni do przenoszenia gór. I o to chodzi- wszczepić w
nasze dzieci, pokazać im, że noszą w sobie
ogromny potencjał, że mogą osiągnąć wszystko,
że muszą być z siebie dumni.
Najcenniejszy dla mnie okazał się rok
2007/2008. Wróciłam ponownie do tworzenia własnych scenariuszy. Opracowałam adaptację powieści Karola Dickensa
"Opowieść wigilijna". Wkrótce okazało
się, że również ilustrację muzyczną muszę
przygotować sama. Sukces, jaki osiągnęliśmy przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. II miejsce w Sądeckiej Wiośnie
Artystycznej i II miejsce w Małopolskich
Spotkaniach Teatrzyków Dziecięcych w
Krakowie, gdzie pojawiliśmy się po raz
pierwszy. A do tego I miejsce z kabaretem
"Trendy szkoła" w Starosądeckim Przeglądzie i wyróżnienie w Wiośnie Artystycznej.
Ponownie uświetniliśmy podsumowanie
Przeglądu w Starostwie Powiatowym. Tam
też oglądani przez radnych powiatowych
zostaliśmy zaproszeni ze swoim występem
do udziału w akcjach charytatywnych.
Tutaj wspomnieć muszę, ze uczniowie w
czasie wakacji (nie kosztem lekcji, nie za
punkty z zachowania, po prostu dlatego,
że to lubią )chętnie wzięli udział w w/w
akcjach. Poprzez zabawę w teatr uczą się
także empatii, stają się wrażliwi na cier-

pienie innych. Mali aktorzy postanowili
wszystkie zdobyte dotychczas trofea w
postaci maskotek przekazać na rzecz fundacji "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem". Do akcji tej przyłączyli się wszyscy
uczniowie naszej szkoły i zebraliśmy sporą
ilość zabawek, które zostały przekazane
potrzebującym dzieciom.
Wiosenną przygodę z przeglądami
teatralnymi w bieżącym 2008/2009 roku
rozpoczęliśmy od zdobycia I miejsca w
Starosądeckim Powiatowym Przeglądzie
Teatrów Dziecięcych przedstawieniem
"Adam i Ewa". A na dokładkę nasza
uczennica Patrycja Poręba zdobyła
wyróżnienie dla najlepszej aktorki roku.
Gratulacje!
I tak oto z brzydkiego kaczątka,
jakim było nasze raczkujące kółko
teatralne wyrósł piękny łabędź, który co
roku pojawia się w czołówce powiatowych ( a nawet wojewódzkich) przeglądów. Nie byłoby tego wszystkiego bez
wsparcia Rodziców, Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 , który jest
naszym sponsorem, Pana Dyrektora, na
którego poparcie, pomoc i akceptację, a
nade wszystko wiarę w nas zawsze można
liczyć , a przede wszystkim ogromnego
zapału młodych ludzi, którym chce się
pracować, którzy gotowi są na poświęcenia. Trzeba tylko wskazać im drogę,
popchnąć, dodać wiary, a resztę zrobią
sami. Zachęcam bardzo gorąco innych
nauczycieli do tej formy pracy z dziećmi,
bo zaręczam, taka działalność przyniesie
najwięcej satysfakcji i uczniom, i Wam.

                          
Opiekun
koła teatralnego
Renata Ślipek
Fot. Archiwum SP nr 1
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Budynek gminy Melykut

W

ostatnich dniach maja br delegacja gminy Kamionka Wielka
odwiedziła zaprzyjaźnione Melykut
na południu Węgier.
Była to już druga wizyta w tym mieście po podpisaniu w 2007 roku
umowy partnerskiej pomiędzy tymi
gminami.
Gospodarze
przygotowali
wiele atrakcji, czuwali nad staranną
realizacją
przyjętego
programu
pobytu. Było więc spotkanie powitalne z udziałem zarządu węgierskiej
gminy, były flagi narodowe, odegrane (i odśpiewane) zostały hymny
narodowe Polski i Węgier.
Nie brakowało wspominania i odniesień do bogatej polsko-węgierskiej
historii. Spotkanie umilał swoim
koncertem zespół akordeonistów
„Madarasi Harmonikások” z dyrygentem Geinger Istvánem.
W kolejnym dniu deszczowa
pogoda popsuła przyjemność zwiedzania pięknego architektonicznie i
bogatego w zabytki miasta Szeged
położonego nad rzeką Cisą.
W zorganizowanym turnieju piłki
nożnej wzięła udział drużyna LKS

Mszalnica (III liga trampkarzy starszych), która została podzielona
na dwa mniejsze zespoły. Obydwie
nasze grupy wygrały swoje mecze
(6:2 i 6:1), pomimo, że nie mieli
łatwych przeciwników.
Najważniejszym
punktem
wizyty był koncert zorganizowany z
ogromnym rozmachem. Zachwyciło
wszystko; dużych rozmiarów hala
sportowa, scena ze wspaniałą dekoracją, a przede wszystkim różnorodność występujących zespołów. Poza
Melykut i Kamionką Wielką występowały także zespoły z rumuńskiej
miejscowości Paptamási.
Na ponad 3 godzinny koncert trzech
kultur złożyły się popisy zespołów:
tańca towarzyskiego, break-dance,
muzycznych, regionalnych i orkiestry dętej (wspaniałe aranżacje światowych standardów muzycznych).
Gminę Kamionka Wielka reprezentował Zespół Regionalny „Mszalniczanie”, a ich występ został bardzo
dobrze przyjęty przez publiczność,
która gromkimi oklaskami zmusiła
polskich tancerzy do bisowania.
Po uroczystych wystąpieniach Bur-

mistrza Melykut Gelányi Jánosa i
Wójta Kamionki Wielkiej Kazimierza
Siedlarza nastąpiło pożegnanie polskiej delegacji.
Wczesnym rankiem następnego dnia wyruszyliśmy w powrotną
podróż. Po drodze zatrzymaliśmy
się jednak w Budapeszcie, gdzie
zwiedziliśmy gmach Parlamentu
Węgierskiego - najokazalszy zabytek w stolicy Węgier. Dużo by można
pisać o tym obiekcie, wspomnę tylko,
że powstał w latach 1885 – 1904,
posiada – to nie pomyłka – 17000 m2
powierzchni, a do wystroju wnętrz
zużyto 40 kg złota
i pół miliona
kamieni szlachetnych.
W dalszej podróży do domu,
gdzie był czas na wspominanie i
wymianę wrażeń, dojść można było
do refleksji, że zapisany przed laty
plan współpracy tych dwóch gmin
jest wdrażany i nabiera wielowymiarowej przestrzeni. Wspólne dni
spędzone w Melykut są tego najlepszym przykładem.

Kogo
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Wiadomości sportowe
Na boisku sportowym z Kamionce
Małej w dniu 27 maja br. zorganizowane zostały XVII Gminne Igrzyska
Młodzieży Szkolnej z okazji Dnia
Dziecka w ramach XV Sportowego
Turnieju Miast i Gmin 2009 pod
patronatem Przewodniczącego Rady
Gminy Kamionka Wielka. Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy,
Rada Gminna Zrzeszenia LZS, LKS
„Skalnik” i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kamionce Wielkiej. Ceremonii
otwarcia zawodów dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr
Witek, życząc zawodnikom sportowej rywalizacji. W trakcie otwarcia
Igrzysk dokonano podsumowania
II edycji Plebiscytu na Najlepszego
Sportowca Gminy w roku szkolnym
2008/2009 Szkół Podstawowych
w kategorii dziewcząt i chłopców.
Zwycięzcy to: I miejsce – Marcelina
Kłębczyk SP Nr 2 i Jakub Morański
SP Nr 1, II miejsce – Natalia Motłoch
SP Nr 2 i Jakub Cempa SP Nr 2,
III miejsce – Monika Marszałek SP
Nr 1 Bartosz Jasiński SP Jamnica.
Podsumowania Plebiscytu w kate-

gorii Gimnazjów dokonano podczas
ceremonii dekoracji zawodników,
wszyscy nagrodzeni to uczniowie
Gimnazjum w Kamionce Wielkiej: I
miejsce – Beata Popiela kl. I c i Jan
Dobosz kl. III b, II miejsce – Natalia
Rumin kl. III d i Patryk Popiela kl. III
b, III miejsce – Irena Trojan kl. II d
i Artur Homoncik kl. III b. W konkurencjach lekkoatletycznych: cross,
rzut piłeczką palantową, rzut piłką
lekarską oraz w biegu sztafetowym
wystartowali uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Gminy. W konkurencjach indywidualnych i zespołowych zawodnicy zostali odznaczeni okolicznościowymi medalami,
złotymi, srebrnymi i brązowymi.
Dekoracji zawodników dokonali:
Przewodniczący Rady Gminy Pan
Piotr Witek, Radni Pani Władysława
Bodziony i Pan Janusz Kumorek,
Przewodniczący Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Edward Nowak. Łącznie wręczonych zostało 145 medali.
Za punktację generalną w kategorii
szkół podstawowych i gimnazjów
ufundowane zostały pamiątkowe

Miejsce

(IR)

Miejsce
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Záoty
Srebrny
Szkoáy Podstawowe:
I
Kamionka W. Nr 2
8
4
II
Kamionka W. Nr 1
7
6
III
Królowa Polska
4
2
IV
Jamnica
3
1
V
Królowa Górna
2
3
VI
Bogusza
1
3
VII
Mystków
0
5
VIII
Mszalnica
0
1
Gimnazja Publiczne
I
Królowa Górna
8
7
II
Kamionka Wielka
3
4
III
Mystków
2
2
Punktacja generalna
Szkoáy Podstawowe
IloĞü punktów
Nr 1 Kamionka Wielka
880
Nr 2 Kamionka Wielka
844
Mszalnica
652
Mystków
632
Królowa Górna
587
Królowa Polska
586
Jamnica
582
Bogusza
508

Miejsce
I
II
III

Gimnazjum
Królowa Górna
Kamionka Wielka
Mystków

Punktacja
medalowa

Szkoáa

plakietki oraz nagrody pieniężne na
działalność związaną z rozwojem
kultury fizycznej. Łączna pula nagród
finansowych wyniosła 5.200,00 złotych. Pan Sławomir Poremba pełnił
funkcję sędziego głównego, a rolę
sędziów pomocniczych sprawowali
pozostali nauczyciele wychowania
fizycznego. Pan Mariusz Popiela
pełnił funkcję konferansjera zawodów. Nad bezpieczeństwem czuwały
Panie pielęgniarki Janina Surma i
Iwona Jasińska.
Biuro zawodów prowadziły: Grażyna
Mirek, Grażyna Stanek, Katarzyna
Pawłowska, Irena Ruśniak. Organizatorzy zawodów pragną serdecznie
podziękować wszystkim osobom,
które przyczyniły się do sprawnego
przeprowadzenia Igrzysk, szczególnie nauczycielom pracującym
przy sędziowaniu i zabezpieczeniu
zawodów, opiekunom, stażystkom
oraz wolontariuszom za bezinteresowne poświęcenie swojego czasu
na rzecz krzewienia kultury fizycznej
i rekreacji na terenie Gminy.

Brązowy

Razem

7
0
4
5
1
3
3
3

19
13
10
9
6
7
8
4

3
7
3

18
14

Punktacja
generalna

IloĞü punktów
307
256
174
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Igrzyska w obiektywie

Fot. B. Pogwizd
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SŁUŻBY W DZIAŁANIU

Im region jest bezpieczniejszy, tym lepiej siê rozwija, a mieszkañcom i przebywaj¹cym tu turystom ¿yje siê lepiej.
Ta dewiza przyœwieca dzia³aniom samorz¹du powiatu nowos¹deckiego i odzwierciedla sposoby wspó³pracy ze s³u¿bami
odpowiadaj¹cymi za poziom bezpieczeñstwa S¹decczyzny. Od pocz¹tku istnienia powiat wspiera te s³u¿by w organizowaniu wielu akcji, szkoleñ i æwiczeñ, s³u¿y równie¿ wsparciem finansowym i wyposa¿a w sprzêt ratunkowy. Doskonale wpisuje
siê to w 135-leni¹ tradycjê dzia³alnoœci s³u¿b ratowniczych na S¹decczyŸnie.

POMYS£ BY£ PROSTY
Od pocz¹tku istnienia w³adze powiatu
nowos¹deckiego k³ad¹ du¿y nacisk na poprawê stanu
bezpieczeñstwa. W³aœnie dlatego powiat kilka lat temu powo³a³ pierwsze w regionie wspólne stanowisko kierowania
dla stra¿y po¿arnej i pogotowia, a Ochotnicze Stra¿e Po¿arne po³¹czono w sieæ powo³uj¹c do ¿ycia mobilny
magazyn obrony cywilnej. - Trzy lata temu stworzyliœmy
pierwszy i jak dot¹d jedyny w Polsce mobilny magazyn obrony cywilnej gwarantuj¹cy pe³ne wykorzystanie sprzêtu i ludzi. Oparliœmy siê na jednostkach OSP, których
w powiecie mamy niemal sto. Powiat kupuje sprzêt obrony cywilnej, u¿ycza go
stra¿akom, którzy tworz¹ w ten sposób formacjê obrony cywilnej i s¹ jednoczeœnie
ratownikami – mówi Józef Zygmunt, cz³onek Zarz¹du Powiatu Nowos¹deckiego odpowiedzialny za sprawy bezpieczeñstwa.
Samorz¹d cyklicznie kupuje sprzêt, który jest przekazywany do u¿ytku jednostkom. Urz¹dzenia s¹ ca³y czas utrzymywane w gotowoœci, znajduj¹
siê najbli¿ej, jak to mo¿liwe, miejsc ewentualnych wydarzeñ. Kiedyœ wszystko
by³o w jednym centralnym magazynie i mija³o wiele godzin nim sprzêt trafia³
do r¹k ratowników. Dzisiaj s¹ to minuty. W ten sposób prawie sto jednostek
i trzy tysi¹ce ludzi jest gotowych do akcji ratowniczej w ka¿dej chwili. Takiego
potencja³u fachowców nie mo¿na pomin¹æ. - Mamy sygna³y z wielu miejsc
w Polsce, ¿e samorz¹dy planuj¹ tam wprowadzenie podobnych struktur – dodaje
Józef Zygmunt. – To najprostsze i najskuteczniejsze z mo¿liwych rozwi¹zañ. Wszak
czerpiemy z bogatej, ponad wiekowej tradycji ratownictwa na naszym terenie.
Wœród sprzêtu przekazanego do dyspozycji OSP w ramach Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej znalaz³y siê systemy
selektywnego alarmowania, radiotelefony, agregaty pr¹dotwórcze, pilarki do
drewna, pompy: g³êbinowe, p³ywaj¹ce, szlamowe, tor przeszkód, przenoœne motopompy, specjalistyczny sprzêt oœwietleniowy i wiele innych.

TOR PRZESZKÓD
Powiat zakupi³ sprzêt wykorzystywany podczas æwiczeñ, szkoleñ
oraz zawodów po¿arniczych. Korzystaj¹ z tego zw³aszcza M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze, w który adepci po¿arnictwa szkol¹ swoje umiejêtnoœci. Jest to
wa¿ny element przygotowania przysz³ych kadr ochotników, a nawet i zawodowych funkcjonariuszy PSP. - W zwi¹zku ze zmian¹ wymogów oraz regulaminu
przeprowadzania æwiczeñ i zawodów sportowo-po¿arniczych dla m³odzie¿y, koniecznym by³o dostosowanie wyposa¿enia do tych standardów. Trzeba by³o wiêc
dokupiæ czêœæ sprzêtu – wyjaœnia Józef Zygmunt cz³onek Zarz¹du Powiatu.
Wœród nowego wyposa¿enia znalaz³y siê m.in.: noszaki do wê¿y,
sk³adany tunel o d³.6 metrów, drewniana œciana z podporami, dwumetrowa
k³adka, hydronetki, stanowisko wêz³ów, przyrz¹dów i armatury. Wszystko s³u¿y
do podnoszenia kwalifikacji i umiejêtnoœci ratowników.

BEZPIECZEÑSTWO KOSZTUJE
W minionej dekadzie powiat przeznaczy³ znaczne kwoty na poprawê
bezpieczeñstwa, oto niektóre z nich:
- 3 miliony 722 tysi¹ce z³otych wyda³ powiat na unowoczeœnienie bazy i wyposa¿enie S¹deckiego Pogotowia Ratunkowego
- 1 milion 900 tysiêcy z³otych przeznaczy³ powiat na wsparcie budowy nowej
siedziby Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym S¹czu
- 328 tysiêcy z³otych wydano na kupno sprzêtu ratowniczego dla jednostek OSP
w powiecie nowos¹deckim
- 221 tysiêcy z³otych wyda³ powiat na doskonalenie systemu ratowniczego
i wspó³dzia³anie wszystkich s³u¿b
- 221 tysiêcy z³otych kosztowa³o uruchomienie i wyposa¿enie Centrum Powiadamiania Ratunkowego wspólnego dla s³u¿b starosty, pogotowia ratunkowego i stra¿y po¿arnej
- 185 tysiêcy z³otych wyda³ powiat na utrzymanie Centrum Powiadamiania
Ratunkowego
- 138 tysiêcy z³otych wydano na szkolenia i zawody sprawdzaj¹ce wiedzê
i umiejêtnoœci ratownicze
- 63 tysi¹ce z³otych kosztowa³a organizacja wspólnych æwiczeñ wszystkich s³u¿b
ratowniczych
- 20 tysiêcy z³otych kosztowa³ sprzêt dla WOPR i GOPR.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.starostwo.nowy-sacz.pl

RATOWNICTWO MEDYCZNE
W chwili powstania powiat nowos¹decki obj¹³ pieczê nad S¹deckim
Pogotowiem Ratunkowym, które zosta³o wydzielone z nowos¹deckiego szpitala. Placówka mia³a wówczas g³ówn¹ stacjê w Nowym S¹czu i terenow¹ w Krynicy. Przestarza³y tabor by³ niezbyt dobrym stanie technicznym. Dlatego konsekwentnie w³adze powiatu d¹¿y³y do unowoczeœnienia sprzêtu ratowniczego
i przybli¿enia karetek do mieszkañców i miejsc zdarzeñ, by czas dojazdu oscylowa³ wokó³ kwadransa. Kupowano wiêc nowe wozy i wyposa¿enie, a od 2001 roku
zaczê³y powstawaæ terenowe podstacje pogotowia. Najpierw by³o to w Grybowie,
£¹cku i £ososinie Dolnej, a w 2005 roku w Piwnicznej Zdroju. Utworzenie
podstacji znacznie skróci³o czas dojazdu do pacjenta i zwiêkszy³o mo¿liwoœci
udzielenia pomocy osobom bêd¹cym w sytuacji zagro¿enia ¿ycia. Obecnie S¹deckie Pogotowie Ratunkowe dysponuje trzema zespo³ami ratownictwa specjalistycznego oraz szeœcioma zespo³ami ratownictwa podstawowego. Sukcesywnie wymienia siê samochody, na modele, które lepiej radz¹ sobie w terenie
górzystym. Wœród nich znajduj¹ siê m.in. Fiat Ducato 14, Ford Transit 330LWB,
Mercedes Sprinter 318 CDI, Ford Transit 330L, Fiat Ducato 244 4x4, Mercedes
Sprinter 318 CDI, Mercedes Sprinter 313 CDI. Tylko w 2008 roku zespo³y interweniowa³y w 18 883. przypadkach. Powiat podj¹³ starania o utworzenie kolejnej podstacji pogotowia – tym razem w £abowej, gdzie jest potrzebna ze wzglêdu na du¿¹ liczbê wypadków komunikacyjnych na drodze krajowej z Nowego
S¹cza do Krynicy.

SZKOLENIE I ÆWICZENIA

Æwiczenia s¹ sta³ym elementem doskonalenia umiejêtnoœci
ratowniczych. Co rok odbywaj¹ siê
one na terenie powiatu nowos¹deckiego. Uczestnicz¹ w nich wszystkie
s³u¿by: stra¿ po¿arna zawodowa
i ochotnicza, WOPR, GOPR, pogotowie ratunkowe, a nawet policja i stra¿
graniczna. Podczas æwiczeñ doskonali siê systemy ³¹cznoœci, alarmowania
i dysponowania, testuje siê sprzêt rato-

wniczy oraz wyposa¿enie specjalistyczne, doskonali siê tak¿e techniki
wspó³dzia³ania ró¿nych s³u¿b w trudnych warunkach, np. na Jeziorze Ro¿nowskim, podczas katastrofy lotniczej, czy w momencie ska¿enia terenu
substancj¹ chemiczn¹. Cyklicznie organizowane s¹ również szkolenia
i æwiczenia miêdzynarodowe, głównie
we wspó³pracy z słowackimi s³u¿bami
ratowniczymi.

NIE TYLKO STRA� I POLICJA
Dbaj¹c o bezpieczeñstwo mieszkañców i turystów powiat aktywnie
wspiera nie tylko stra¿ po¿arn¹. Na pomoc samorz¹du mo¿e liczyæ tak¿e policja. Powiat regularnie wspó³finansuje zakupy nowego sprzêtu i wyposa¿enia
oraz samochodów, na swój koszt wyremontowa³ tak¿e budynek dla staros¹deckiego komisariatu policji oraz wspó³finansuje budowê nowej siedziby komendy policji w Nowym S¹czu. Na bie¿¹co powiat wspó³pracuje równie¿ ze s³u¿bami inspekcji weterynaryjnej, sanitarno-epidemiologicznej, ochrony œrodowiska, leœnictwa, energetyki i gazownictwa. Dope³nieniem jest wspó³dzia³anie
z Grup¹ Krynick¹ Górskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

PRACA
RATOWNIKA

Stra¿acy ochotnicy to du¿e
wsparcie dla s³u¿b zawodowych. Na
terenie 16. gmin powiatu nowos¹deckiego dzia³a 98 jednostek OSP. S¹
gminy, w których ka¿da miejscowoœæ
ma swoj¹ stra¿ - to znacznie skraca
czas reakcji i u³atwia prowadzenie akcji ratowniczych. Obecnie 28 jednostek w³¹czonych jest do Krajowego
Systemu Ratowniczo - Gaœniczego.
Dysponuj¹ one dobrym sprzêtem
i odpowiednio wyszkolonymi ratownikami.
- Obecnie praca stra¿aka to
ratownictwo wszechstronne. Nie tylko
gaszenie po¿arów, ale tak¿e ratownictwo drogowe, techniczne, a czasem wodne. Oprócz dobrego wyszkolenia, s³u¿by
musz¹ te¿ dysponowaæ odpowiednim
sprzêtem – mówi³ starosta Jan Golonka. – Dlatego powiat wspiera jednostki
ochotnicze, ale nie zapomina tak¿e o zawodowcach, którzy równie¿ otrzymuj¹
od nas pomoc finansow¹. Efektem jest
choæby powstaj¹ca w Nowym S¹czu nowa siedziba zawodowej stra¿y, pod której budowê przekazaliœmy dzia³kê. Powiat wspó³finansuje równie¿ szkolenia
i zawody stra¿ackie, a tak¿e obozy m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych. Wa¿ne jest zespolenie tych dzia³añ w jeden
przemyœlany system i po³¹czenie go z pogotowiem ratunkowym. Myœlê, ¿e na
S¹decczyŸnie uda³o nam siê to zrobiæ.

CENTRA
DOWODZENIA

Rozlokowanie zespo³ów
wypadkowych w terenie by³o jednym
z elementów Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego. Nastêpnym by³o utworzenie Centrum
Powiadamiania Ratunkowego. Po³¹czono tam stanowiska dowodzenia
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z dyspozytorami S¹deckiego Pogotowia Ratunkowego. CPR rozpoczê³o dzia³alnoœæ w lutym 2003 roku. W zwi¹zku
z nowymi uwarunkowaniami prawnymi w 2007 roku CPR przekszta³cono je w Zintegrowane Stanowisko
Dowodzenia S³u¿b Ratowniczych.
Po³¹czenie dzia³añ pozwoli³o na lepsze organizowanie akcji ratowniczych. Tam te¿ odbierany jest telefon
ratunkowy 112, który powiat nowos¹decki uruchomi³ jako jeden z pierwszych w regionie.
Niemal co rok w powiecie
nowos¹deckim wystêpuj¹ gwa³towne
katastrofalne w skutkach zjawiska atmosferyczne: nawa³nice œnie¿ne, oblodzenia dróg, wichury, podtopienia
i powodzie. Powoduj¹ one koniecznoœæ podejmowania natychmiastowych dzia³añ, kieruje nimi powo³ane
w 2006 roku Powiatowe Centrum
Bezpieczeñstwa i Ratownictwa. PCB
i R prowadzi tak¿e pe³ny monitoring
zagro¿eñ, w czym wspierane jest przez
zawodow¹ stra¿ po¿arn¹.
W oparciu o porozumienie
zawarte w 2003 roku nad realizacj¹
wspólnych zadañ z zakresu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, tak
na rzecz mieszkañców Miasta Nowego S¹cza jak i Powiatu Nowos¹deckiego czuwa równie¿ Wspólna Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego dla Miasta Nowego S¹cza i Powiatu Nowos¹deckiego.

GMINNE WIEŚCI

Nr 35

strona 17

„Dajmy szansę naszym dzieciom, by wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi”

Maj i biblioteki

Spotkanie klas „0” w dniu 12.05.2009
23 kwietnia został ustanowiony przez
UNESCO Światowym Dniem Książki.
Obchody Światowego Dnia Książki są
jednym z przedsięwzięć mających na celu
popularyzowanie czytelnictwa w Polsce.
W maju obchodzimy tydzień bibliotek.
Nasza placówka od kilku lat realizuje
program „Cała Polska czyta dzieciom”.

Z biblioteką
przez rok
szkolny
Biblioteka szkolna jest ośrodkiem życia
kulturalnego i intelektualnego szkoły, jest
miejscem rozwijania zainteresowań czytelniczych ucznia i kształtowania kultury
czytelniczej. Te ważne funkcje mogą być
jednak spełnione przy zastosowaniu inspirujących form pracy z czytelnikiem. Rok
szkolny daje wiele możliwości zainteresowania uczniów książką i biblioteką. W
ZSPG w Mystkowie wędrówkę przez rok
szkolny z biblioteką rozpoczęliśmy od
obchodów Międzynarodowego Dnia Głośnego Czytania. Impreza ta została przygotowana wspólnie z Biblioteką Publiczną,
gdzie zgromadziły się dzieci klas młodszych. Wyznaczeni przez wychowawców
uczniowie pięknie czytali bajki dla swoich
kolegów. Tradycyjnie uroczystość pasowania uczniów klasy I na czytelnika przygotowana została na początku października.
Składała się ona z części artystycznej przygotowanej przez uczniów z Koła Przyjaciół Biblioteki, zapoznania z regulaminem
biblioteki oraz aktu pasowania. Z tej okazji
uczniowie klasy I otrzymali zakładki do

Do akcji przystąpiły dzieci klas „0” ze
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamionce
Wielkiej z wychowawczyniami Panią
Małgorzatą Piasecką i Panią Urszulą
Dobosz. Z tej okazji w tutejszej bibliotece
odbywa się szereg lekcji bibliotecznych .
W czasie zajęć dzieci słuchają bajek czytanych przez bibliotekarzy, odpowiadają na
książek, dyplom oraz słodki poczęstunek.
Świadkami uroczystości byli zaproszeni
rodzice oraz Dyrektor Szkoły. Obchody
Międzynarodowego
Dnia
Bibliotek
Szkolnych na dobre wpisały się w kalendarz imprez szkolnych. Członkowie koła
zaprezentowali dla uczniów całej szkoły
przedstawienie promujące czytelnictwo.
W tym dniu, w bibliotece, uczniowie brali
udział w konkursach, oglądali wystawkę
oraz czytali na czas. Przypadające na listopad Obchody Międzynarodowego Dnia
Pluszowego Misia były okazją do wspólnej zabawy klas 0 – VI. Uczniowie z koła
recytowali wiersze o misiach, a następnie
przeprowadzono kilka zabaw związanych z tym
zwierzakiem.
Uroku imprezie dodawała
dekoracja sali.
Były to prace
plastyczne
wykonane na
konkurs „Mój
pluszowy miś”.
Prezentacja
dzieci przed
własnymi
rodzicami daje
im wiele satys-

zadawane pytania i zagadki na temat przeczytanych bajek.
Czytanie jest proste, tanie i dzieci je
uwielbiają. Codzienne czytanie dziecku
dla przyjemności jest najskuteczniejszą
metodą wychowania człowieka samodzielnie myślącego. Kampania „Cała
Polska czyta dzieciom" skierowana jest
głównie do rodziców. Jednak wielu rodziców nie znajduje motywacji ani czasu, by
czytać dzieciom. Przedszkole powinno
uzupełniać domowe czytanie, a tam gdzie
całkiem go brak, dać szansę codziennego
kontaktu ze słowem pisanym.
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w dniu 10 czerwca 2009 roku o
godz. 8:30 w siedzibie Gminnej Biblioteki
Publicznej odbędzie się spotkanie autorskie z pisarzem książek dla dzieci Panem
Wiesławem Drabikiem, na które serdecznie zapraszamy.
Maj i tydzień bibliotek to tradycyjny okres
okazywania łaski spóźnialskim, którzy
zalegają z oddaniem książek.

Anna Ziobrowska

fakcji, dlatego na wiosnę uczniowie z Koła
Przyjaciół Biblioteki przygotowali wieczór
poezji pt. „Wszystko przez wiosnę”. Była
to okazja do spotkania dzieci z rodzicami
i Dyrekcją Szkoły. Obchody Tygodnia
Bibliotek Szkolnych w maju zaakcentowano inscenizacją pt. „Sąd nad książką”.
Dzieci chętnie angażują się w przygotowanie różnych imprez, pomagają w pracach
biblioteki. To bardzo często mobilizuje je
do sięgania po kolejną książkę.

Anna Siedlarz
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Czytanie jest dziś ważniejsze, niż było kiedykolwiek w przeszłości.

O czytaniu...

D

orośli doskonale wiedzą,
że dzieci powinny czytać
książki . Wiedzą również
o tym, że książka oddziałuje na
dzieci zarówno obrazem , jak
i słowem oraz, że dla rozwoju
dziecka wnosi wiele korzyści, a
przede wszystkim- pobudza
wyobraźnię i emocje, kształtuje wartości, wzbogaca i
utrwala wiedzę. Oni też
zazwyczaj
dokonują
doboru książek dla
dzieci. Przyjęło się,
że najczęściej polecają baśnie i bajki.
Czy
założenie
dorosłych
pokrywa się z wyborem dzieci?
O to zapytaliśmy
najmłodszych czytelników
Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Kamionce Wielkiej. Jeśli chodzi o
wybór książki dzieci
najchętniej wskazywały na baśnie i bajki
oraz literaturę przygodową. Wpływ na
te odpowiedzi miał
fakt, że: po pierwsze - baśnie i bajki
czytane są dzieciom w przedszkolu,
lub w domu, po drugie - są to
lektury omawiane w szkole, po
trzecie - często dzieci znają je
jako baśń i bajkę filmową. Najczęściej wymieniały tytuły baśni:
Calineczka, Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna, Brzydkie Kaczątko, Bajki Brzechwy i
Tuwima. Z literatury przygodowej :
Kubuś Puchatek, Harry Potter,
Mikołajek, Kaczor Donald, oraz
serię książek o Franklinach, Martynce i Koszmarnym Karolku.
Na pytanie o ulubionego bohatera literackiego dzieci najczęściej odpowiadały: Harry Potter,
Spider Man, Czerwony Kapturek,

książka fajna jest, kiedy: są różne
zagadki, są fajne przygody, jest
dużo obrazków i są ciekawe, że
ma dużo obrazków i opowieści,
jest kolorowa, można się z niej
więcej nauczyć(…).
Z rozmów, jakie przeprowadzili pracownicy biblioteki
z najmłodszymi czytelnikami
wynika, że książka „fajna”, to
książka, która jednocześnie trafia
OBRAZEM I SŁOWEM. Książka
jest „fajna”, kiedy można się z
niej dużo dowiedzieć.

Mikołajek, Batman, Scooby Doo,
Shrek, Wróżki.
Z wypowiedzi można
wnioskować, że najbardziej znani
bohaterowie literaccy powiązani
są z filmem i komiksem, który
dzieci dość często wyszczególniały.
Za co dzieci najbardziej
lubią swoich bohaterów? Rozmowy pokazały, że po pierwsze:
dzieci utożsamiają się z bohaterem, po drugie lubią, jak bohater jest dobry i pomaga innym,
po trzecie czują sympatię, gdy
bohater ma przygody - wówczas
książka jest ciekawa.
Najmłodsze dzieci uznały, że

Pamiętajmy jednak, że
potrzeba czytania książek, nie
jest u dzieci potrzebą naturalną - nawyk obcowania z
książką powinien być u nich
rozbudzany stopniowo.
Świat jest coraz bardziej skomplikowany, lawinowo wzrasta ilość informacji, rozwój wiedzy następuje
coraz szybciej.
Ludzie, którzy nie czytają,
nie nadążą za tymi zmianami
i zostaną zepchnięci na margines współczesnego życia.
Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej. Badania naukowe
wykazują szkodliwość nadmiernego oglądania telewizji
przez dzieci.
Telewizja nie rozwija u
nich myślenia. Wiele programów wywołuje lęki i niepokój
oraz znieczula na przemoc.
Aby dziecko nauczyło się
w mądry i umiarkowany sposób
korzystać z telewizji, musi już w
najmłodszym wieku otrzymać
alternatywę w postaci innej,
atrakcyjnej formy spędzenia
wolnego czasu, jakim niewątpliwie jest czytanie.

Anna Ziobrowska
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Młodzi recytatorzy
XIX raz Gminny Ośrodek Kultury
zorganizował Gminny Konkurs
Recytatorski, w którym wzięła
udział młodzież i dzieci z terenu
naszej gminy.
Po raz kolejny więc młode pokolenie prezentuje sztukę przekazywania utworu literackiego przed
słuchaczami i komisją oceniającą,
która pod przewodnictwem aktora
Janusza Michalika wyłoniła najlepszych recytatorów.
Oto oni:

w kategorii I (klasy I-IV)
I miejsca nie przyznano,
II miejsce przyznano Kindze Homoncik z SP nr 1 w
Kamionce Wielkiej
Trzy III miejsca otrzymały:
- Klaudia Michalik ze SP w Królowej Górnej,
- Magdalena Siedlarz ze SP w Boguszy,
- Aleksandra Kiełbasa ze SP w Mszalnicy .
w kategorii II ( klasy IV-VI)
I miejsca nie przyznano
Dwa II miejsca otrzymały:
- Nina Ślipek ze SP nr 2 w Kamionce Wielkiej
- Monika Ziobrowska ze SP w Jamnicy
III miejsce zdobyła Aurelia Opiat ze SP w Jamnicy.
W tej kategorii komisja przyznała wyróżnienia dla: Katarzyny Majocha ze SP nr 1 w Kamionce Wielkiej, Katarzyny Sekuła ze SP w Królowej Górnej, Jakuba Siedlarza
ze SP w Boguszy
w kategorii III (Gimnazja)
I miejsce przyznano Patrycji Jabłońskiej z GP w Królowej Górnej
Dwa III miejsca otrzymały:
- Agnieszka Sekuła z GP w Królowej Górnej
- Klaudia Siedlarz z GP w Kamionce Wielkiej .

Patrycja Jabłońska
Wszystkim recytatorom należą się gratulacje za wspaniale przygotowane utwory a nauczycielom i opiekunom
podziękowania za przygotowanie uczestników do tegorocznego konkursu.

(GM)

Sportowy Turniej Miast i Gmin 2009
W dniach od 26 maja do 01 czerwca 2009 roku
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich
zorganizowany został XV Sportowy Turniej Miast i Gmin
2009, w którym nasza gmina również uczestniczyła po
raz czternasty.
W roku ubiegłym zajęliśmy drugie miejsce w
województwie, a dziewiąte w kraju za co otrzymaliśmy
nagrodę w wysokości 13.860,00 zł, na zorganizowanie
obozu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży.
Nad przebiegiem Turnieju czuwał powołany
Zespół Organizacyjny pod przewodnictwem Przewodni-

czącego Rady Gminy Pana Piotra Witka.
Do realizacji idei Turnieju spontanicznie przyłączyły się wszystkie szkoły z terenu gminy, kluby sportowe, OSP i Gminny Ośrodek Kultury.
Centralną imprezą tradycyjnie były Gminne
Igrzyska Młodzieży Szkolnej z okazji Dnia Dziecka.
Zgłoszono w sumie 52 imprezy promujące aktywność
sportową, w których uczestniczyło 14 697 osób.

IR.
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Szczęśliwy gimnazjalista (5)
wszystko bezgranicznie uprzejmie
i bez jakichkolwiek
zastrzeżeń odnosić się do najbardziej wybrednych
rodziców.
Najlepiej, gdybyś
został robotem i
dał się zaprogramować tak, jakby
tego życzyli sobie
uczniowie, rodzice,
(wypowiedź matki ucznia klasy III-ciej,
dyrektor szkoły i
pod koniec roku szkolnego)
władze oświatowe
wszystkich szcze„Głupi nauczybli, tak, abyś spełniał wszystkie stawiane Ci wymagaciel, tępa krowa, idiotka” nia i oczekiwania. Nie wolno Ci też
– jakże często słyszy się takie słowa
chorować, być zmęczonym i smutrodziców wypowiadane pod adrenym, ale oczywiście lista wszystkich
sem nauczycieli, słowa skierowane
żądań jest o wiele dłuższa.
do tych, których opiece powierzyli
I jeśli zdarzy się tak, że nagle czegoś
swoje dzieci. „Głupi nauczyciel, mój
zabraknie Ci w oczach i ocenie rodziwróg” – powtarzają ich dzieci i zapoców, to wtedy spadnie na Ciebie
minają ile trudu włożone zostało w
lawina kar: nagana dyrektora szkoły,
ich nauczanie i w opiekę nad nimi, ile
wpis do akt osobowych, nieprzyjemna
czasu ze swojego prywatnego życia
rozmowa u nadrzędnych władz, artyoddał im bezpowrotnie ich wychokuł w gazecie, no i może jeszcze
wawca.
audycja w telewizji kablowej. Chcesz
Nauczycielu gimnazjalny – masz być
zaprotestować? Nic z tego, nikt nie
nieprzeciętnie inteligentny, wykształzechce Cię nawet wysłuchać, nikt i
cony w najlepszych szkołach, młody
tak nie uwierzy w Twoją niewinność.
– bo wtedy chętny do pracy, a rówNie
ma Cię kto bronić,
nocześnie posunięty w latach – bo
bo nie istnieje
wtedy bardziej doświadczony. Powinawet rzecznik
nieneś zawsze wyglądać elegancko,
twoich praw.
być pogodny, miły i taktowny, ze
Jeśli jednak
spokojem i rozwagą rozwiązywać
zdarzy
się
wszystkie
problemy
taki
cud,
wychowanże nikt nie
ków, zapobędzie
biegać
miał do
nieprzewiCiebie
dzianym
żalu i
wypadprekom i zdatenrzeniom,
sji,
a
nade
jeśli

-„Dlaczego mój syn nie ma oceny celującej z historii?!
-To nie ważne, że na nią nie zasługuje,
ale potrzebne są mu punkty do szkoły
średniej!
-Pani chce zniszczyć przyszłość
i karierę mojego syna!”

nawet pracowałeś uczciwie i sumiennie wykonywałeś swoje obowiązki,
poświęciłeś się bez granic i bez reszty
swoim uczniom, to i tak nie licz na to,
że usłyszysz kiedyś „dziękuję” albo
„dzień dobry” rzucone pospiesznie
na ulicy.
Za Twoją pracę nigdy nie będzie ani
należytej zapłaty, ani należytego szacunku. Dla rodziców będziesz jedynie źródłem niepowodzeń i wszystkich porażek ich dzieci, dla uczniów
może mniej lub bardziej ważnym
epizodem w ich życiu. A może się
zdarzyć też tak, że któregoś dnia
usłyszysz w sklepie, na ulicy lub w
gronie znajomych: „Wiesz, lepiej nie
przyznawaj się w ogóle do tego, że
jesteś nauczycielem”.
		
Ale przecież
są tacy uczniowie, którzy na pytanie:
„Czy można kochać nauczyciela?”
zawsze odpowiedzą „tak”, bo to jest
właśnie ta miłość bliźniego. Są tacy
rodzice, którzy w pocie czoła malują
szkolną salę, układają nową wykładzinę, pielęgnują kwiaty, wykonują
dekoracje, a nawet pieką ciasta na
klasową zabawę. Są jeszcze ludzie,
dla których praca pedagoga ma nadal
sens, dla których słowo „nauczyciel”
ma wymiar dany raz na zawsze. Są
dyrektorzy, którzy potrafią docenić,
pochwalić, uszanować i nagrodzić
trud swoich pracowników.

Jednak,
długo jeszcze
		

jak

starczy nauczycielowi sił, aby przetrwać wszystkie burze i nawałnice?
Czy słowo „uczyć” będzie nadal
oznaczało „pobudzać do radości i
mądrości”? Czy choćby jeden pomnik
stanie ku czci prostego, skromnego
nauczyciela, który żył dla innych, nie
biorąc dla siebie nic?

Gdzie
więc
mieszka szczęście w gimnazjum?
		

Może w przekonaniu uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora, że ich
szkoła jest tym marzeniem, które
właśnie dziś się spełniło.

Bernadetta Górska
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OSP BOGUSZA

Siedzą od lewej: Mieczysław Głód, Adam Motyka, Tadeusz Jasiński, Marian Gawlik, Zbigniew Kwapień, Marian Rola; w
pierwszym rzędzie stoją od lewej: Piotr Siedlarz, Mariusz Poręba, Andrzej Bochenek, Andrzej Dobosz, Stanisław Rola, Paweł
Bochenek, Roman Homoncik, Adam Poręba, Tomasz Świgut; w drugim rzędzie: Jan Siedlarz syn Henryka, Adam Łatka,
Marian Motyka, Sławomir Tubek.
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OSP BOGUSZA

J

ednostkę straży pożarnej w Bogu- marki Żuk Kolejny pojazd- Star-244
szy powołano do życia wkrótce trafił do tutejszych druhów w 1987
po zakończeniu II wojny świato- roku przekazany przez OSP Mszalwej. Założycielami byli: Józef Migacz nica.
i Stanisław Michalik. Jednak nie była
W 1987 roku prezesem został
to pierwsza taka struktura w Bogu- Roman Poręba. Dzięki jego staraniom
szy- Wcześniej bowiem funkcjono- jednostce nadano w 1996 roku sztanwała tutaj straż pożarna prowadzona dar, a w 2001 roku została ona włąprzez Łemków. Podczas ich wysie- czona do Krajowego Systemu Ratowdlania po II wojnie światowej, nowi niczo - Gaśniczego. Rok później na
osadnicy zabezpieczyli ręczną pompę wyposażeniu miejscowych ochotnipozostawioną właśnie przez
poprzedników, a następnie
Rok powstania: 1948
przekonali nowych mieszkańLiczba członków: 40, MDP:9
ców Boguszy, że dla poprawy
Bogusza, tel. (500) 474942 (prezes)
bezpieczeństwa konieczne jest
reaktywowanie lokalnej struktury samoobrony przed niebezPrezes: Marian Gawlik
piecznymi żywiołami.
Zastępca prezesa: Tadeusz Ślipek
Pierwszym prezesem
Naczelnik: Tadeusz Jasiński
został Stanisław Michalik, a
komendantem - Józef Migacz,
Skarbnik:
którego po roku zmienił na
Leszek Kaczmarzyk
tym stanowisku Mieczysław
Sekretarz: Adam Motyka
Piwko. Ten z kolei pełnił oboGospodarz: Adam Poręba
wiązki przez dwa lata, ale był
to czas bardzo owocny dla
Członek zarządu: Andrzej Górka
miejscowej jednostki. Piwko
był bowiem strażakiem zawodowym, wykorzystywał więc
swoją wiedzę i doświadczenie, prowa- ków był już lekki samochód ratownidząc rozliczne szkolenia przeciwpo- czo - gaśniczy Fiat Ducato. 20- letni,
żarowe. Kolejnym komendantem był bardzo dobry okres w historii straży
Stanisław Michalik. Za jego kadencji został nagle przerwany. 1 stycznia
zakupiono barak, w którym przecho- 2003 roku po ciężkiej chorobie zmarł
wywany był sprzęt strażacki, przede Roman Poręba. To był wielki cios
wszystkim wspomniana wcześniej dla wszystkich, najbardziej odczuła
ręczna pompa. W 1957 roku funkcję to brać strażacka, gdyż zasłużony
komendanta objął Marian Ogorzałek, prezes odszedł na Wieczną Wartę w
a w 1965 roku - Józef Poręba, który pełni swojego aktywnego życia. Jego
mimo trudności finansowych, starał następcą został Andrzej Górka, któsię rozwijać działalność OSP. Następ- rego później zastąpił obecny prezesnym komendantem był Karol Górka- Marian Gawlik.
W 2007 roku wymieniono
dzięki jego staraniom jednostce przydzielono dwie motopompy: M-200 Stara na pojazd marki Steyer -791 o
i M-400. kilka odcinków węży oraz pojemności zbiornika 3 tyś litrów na
drewniany wóz strażacki. Poprawiono minutę. Jednostka posiada na wyposatakże stan umundurowania druhów. W żeniu motopompy szlamowe Honda,
1976 roku podczas wyborów naczel- piły łańcuchowe Stihl, piłę do cięcia
nikiem został Tadeusz Jasiński, a pre- stali Stihl, agregat prądotwórczy
Honda, zestaw do ratownictwa techzesem- Ignacy Dobosz.
Kolejnym wielkim marze- nicznego Holmatro, radiostację, deskę
niem ochotników z Boguszy było ortopedyczną oraz inne niezbędne
posiadanie własnej siedziby. Starania akcesoria ratownicze.
Druhowie pracowali przy usuzarządu przyniosły efekt w 1983 roku,
kiedy oddano do użytku wybudowany waniu skutków powodzi, które miały
w czynie społecznym obiekt strażnicy. miejsce na terenie Sądecczyzny w
Wtedy także przydzielono jednostce latach: 1997, 2001 i 2006. Byli wtedy
motopompę M-800 oraz samochód m.in. w Kamionce Wielkiej, Nowym

Sączu, Muszynie. Uczestniczą także
w innych akcjach. W 2004 roku gasili
pożar zabudowań gospodarczych
Jerzego Ślipka, które zapaliły się po
uderzeniu pioruna. Tego samego roku
strażacy przeprowadzili pierwszą w
Boguszy akcję honorowego krwiodawstwa. Ta pożyteczna inicjatywa
została życzliwie przyjęta przez całe
środowisko i jest corocznie kontynuowana. W 2006 roku jednostka
otrzymała odznakę honorową
,,Zasłużony dla Gminy Kamionka
Wielka”.
Do strażackiego grona w
Boguszy należą dziś: Marian
Gawlik, Tadeusz Jasiński, Tadeusz Ślipek, Adam Motyka, Leszek
Kaczmarzyk,
Adam
Poręba,
Andrzej Górka, Marian Rola,
Marian Motyka, Zbigniew Kwapień, Henryk Siedlarz, Piotr Siedlarz, Jan Siedlarz syn Henryka,
Maciej Siedlarz, Mariusz Górka,
Władysław Rola, Stanisław Rola,
Artur Poręba, Mariusz Poręba,
Mieczysław Głód, Adam Łatka,
Paweł Bochenek, Andrzej Bochenek, Stanisław Kmak, Paweł
Ślipek, Jan Głód, Wiesław Siedlarz, Roman Homoncik, Jarosław
Nowak, Tomasz Świgut, Wojciech
Świgut, Rafał Kamieński, Zdzisław
Kmak, Piotr Gawlik, Bogusz Gawlik,
Andrzej Dobosz, Krzysztof Górka,
Daniel Świgut, Stanisław Głód, Józef
Siedlarz.
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą
tworzą: Mateusz Motyka, Dawid
Zdziarski,
Mateusz
Zawiłowicz,
Kamil Chudyk, Dawid Rola, Dawid
Nowak, Patryk Król, Sylwester Stelmach, Wojciech Bochenek.
Wśród honorowych druhów
są już Karol Górka, Marian Ogorzałek, Stanisław Gawlik, Mieczysław
Katan, Tadeusz Siedlarz, Andrzej
Król.
Na Wieczną Wartę odeszli:
Stanisław Michalik, Józef Migacz,
Józef Poręba, Władysław Rola, Roman
Poręba, Władysław Motyka, Jan Siedlarz, Ignacy Dobosz, Stanisław Głód,
Alojzy Rola, Antoni Poręba, Stanisław
Siedlarz, Jan Siedlarz syn Piotra, Jan
Poręba.
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Adoracja grobu Pańskiego
Adorację rozpoczynają w Wielki
Piątek, kiedy Pan Jezus zostaje złożony w Grobie i kończą w Wielką
Niedzielę uroczystą Rezurekcją – procesją Zmartwychwstania.
Tradycją OSP w Mszalnicy jest
odwiedzanie w Wielką Sobotę
grobów zmarłych strażaków i polecanie ich w modlitwie Bogu Miłosiernemu. Zapalono znicze na mogile ś.p.
Komendanta Gminnego Jana Ligęzy,
druhów: Wiesława Kruczka, Ryszarda
i Sylwestra Górków oraz wielu innych
zmarłych strażaków.
W Wielką Niedzielę po Rezurekcji i
po rannej Mszy Świętej brać strażacka
została zaproszona przez ks. proboszcza Józefa Głowę na uroczyste
śniadanie. W spotkaniu wzięli udział
kapłani oraz strażacy OSP z Mszalnicy. Przy świątecznym nakryciu
stołu płynęły okolicznościowe świąteczne życzenia – radości z tajemnicy
Zmartwychwstania Pańskiego.
Więcej informacji dotyczących Ochotniczej Straży Pożarnej w
Mszalnicy na stronie internetowej
www.strazmszalnica.osp.org.pl.

W bieżącym roku w czasie Tridum
Paschalnego adorację przy Grobie
Pańskim pełnili strażacy z OSP
Mszalnica.
Wartę honorową sprawowało 25

druhów, którymi dowodził dh Jan
Kruczek. Strażacy adorując Grób
Pański polecają swoje troski dnia
codziennego, a także trudy strażackiej posługi bliźniemu.

Szkolenia
strażaków

1) Organizacja ochrony ludności
w tym ochrony przeciwpożarowej,
2) Rozwój pożaru,
3) Taktyka gaszenia pożarów,
4) Sprzęt ochrony dróg
oddechowych,
5) Ratowniczy sprzęt mechaniczny,
6) Podstawowe zadania strażaków
ratowników w czasie działań
chemiczno-ekologicznych,
7) Elementy pierwszej pomocy.

W dniach od 9-27 lutego w remizie
OSP w Mystkowie odbyło się szkolenie „ Strażaków Ratowników OSPczęść II” według programu „ System
szkolenia członków OSP biorących
bezpośredni udział w działaniach
ratowniczych”.
Szkolenie to zostało przeprowadzone przez Komendę Miejską PSP
w Nowym Sączu, dla członków OSP
z terenu gminy Kamionka Wielka od
godziny 17:00 do 21:00
Tematy dotyczyły następujących
zagadnień :

Zajęcia podzielono na część teoretyczną i praktyczną, aby każdy
strażak potrafił działać na sprzęcie
mechanicznym. Szkolenie to zostało
zakończone egzaminem teoretycznym
i praktycznym, a każdy uczestnik
otrzymał zaświadczenie, bez którego
żaden strażak ratownik nie może brać

Władysław Główczyk
Fot. Archiwum OSP

udziału w działaniach ratowniczych.
Ogółem uczestniczyło 47 druhów z
OSP Bogusza, Królowa Górna, Mszalnica i Mystków.
Należy podkreślić wysoki poziom
wykładowców z KM PSP w Nowym
Sączu jak również zaangażowanie i
poświęcenie wielu godzin przez członków OSP z ternu naszej gminy.
W miesiącu marcu przeprowadzono
następne szkolenie z zakresu kierownia ruchem drogowym w przypadku
akcji ratowniczych.
Również i w tym szkoleniu brało
udział 45 strażaków z terenu naszej
gminy.

Józef Janus
Gminny Komendant OSP

GMINNE WIEŚCI Nr 35

strona 24

Mszalniczanie górą!

Dnia 17 kwietnia 2009 r. Zespół
Regionalny ,,Mszalniczanie” z Mszalnicy wziął udział w ,,Pogórzańskich
Godach”– I Małopolskim Konkursie
Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów
Ludowych”.
W konkursie przeprowadzonym w
sali widowiskowej Gminnego Domu
Kultury w Łużnej, uczestniczyło 18
zespołów regionalnych z ośmiu
powiatów Małopolski : nowosądeckiego, gorlickiego, tarnowskiego,
krakowskiego, limanowskiego, olkuskiego, nowosądeckiego i tatrzańskiego.
Licznie zebranej publiczności oraz jury, odmłodzony zespół z

Mszalnicy, kierowany przez p. Czesława Majewskiego, zaprezentował obrzęd ,,Mszalnickie wesele”
przygotowane przez p. Stanisława
Kunickiego – kierownika artystycznego zespołu.
Rutyna i doświadczenie starszych
tancerzy zespołu oraz wigor i świeżość nowych członków - stworzyły
niepowtarzalny klimat i magię widowiska.
Dlatego też atmosfera wiejskiego
wesela, bogactwo treści wyśpiewanych przez zespół pieśni , różnorodność rekwizytów i lachowska kapela
oraz kolorystyka i piękno strojów
lachowskich nadały widowisku nie-

powtarzalne piękno i urok.
Nic więc dziwnego, że przedstawiony obrzęd urzekł łużańską
publiczność, a przede wszystkim
komisję konkursową składającą się
z wybitnych specjalistów.
Zespołowi ,,Mszalniczanie” za zaprezentowany w konkursie obrzęd przyznano jedno z pierwszych miejsc
(nagrodę główną zdobył zespół im.
Malinowskiego ze Szczawnicy).
Wręczenie nagrody i występy
laureatów konkursu przewidziano na
28 czerwca 2009r. w Łużnej.

mgr Maria Główczyk
Fot. Archiwum GOK Łużna

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
W dniu 21 kwietnia 2009 r. w Szkole
Podstawowej nr 1 w Kamionce
Wielkiej odbył się już po raz ósmy
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny.
Miał on na celu stworzyć uczniom
możliwość sprawdzenia własnych
umiejętności.
Konkurs adresowany był do
uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych.
Udział wzięło 21 uczniów ze szkół
w Kamionce Wielkiej, Jamnicy,
Królowej Górnej, Mszalnicy oraz

Mystkowa.
Uczestnicy dzielnie zmagali się z
dyktandem, które przygotowała
pani Anna Ziobrowska, pracownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Kamionce Wielkiej.
I miejsce zajęła Magdalena
Leonow (SP nr 2 w Kamionce Wielkiej),
II miejsce przypadło Konradowi
Nosalowi (SP w Królowej Górnej),
III miejsce zajął Adam Kamieński
(SP nr 1 W Kamionce Wielkiej).

Na wyróżnienie zasłużyły także
prace Patrycji Ogorzałek (SP w
Mszalnicy, IV miejsce) oraz Pauliny
Góry (SP w Jamnicy, V miejsce).
Serdecznie gratuluję udziału nie
tylko laureatom, ale wszystkim
uczniom, którzy dzielnie stawiali
czoło polskiej ortografii.

Organizator konkursu
mgr Beata Pniak
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GORĄCY TYDZIEŃ W KRÓLOWEJ GÓRNEJ
W dniach od 5 do 8 maja 2009 roku w Zespole
Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Królowej Górnej było wyjątkowo gwarno i wesoło.
Codziennie pojawiały się nowe twarze zarówno
uczniów jak i nauczycieli. Wszystko za sprawą
gminnych konkursów , które już od wielu lat organizowane są w naszej szkole. Konkursy te cieszą
się zainteresowaniem niemal wszystkich szkół z
terenu gminy. Patronat nad trzema konkursami ,
sprawuje Wójt Gminy Kamionka Wielka, pan
Kazimierz Siedlarz. Gminny Konkurs Ortograficzny dla najmłodszych jest wspomagany przez
licznych sponsorów, dzięki którym dzieci otrzymują ciekawe nagrody. Oto wyniki konkursów.
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
DLA KLAS I – III
05.05.2009r.
Organizator: Dorota Poręba
W konkursie wzięło udział 9 uczniów ze szkół podstawowych.
Przyznane miejsca i nagrody:
I miejsce – Paulina Gawlik – Szkoła Podstawowa w Boguszy
II miejsce – Dagmara Cempa – Szkoła Podstawowa w
Kamionce Wielkiej oraz Aleksandra Kiełbasa ze Szkoły Podstawowej w Mszalnicy
III miejsce – Adrianna Kędroń– Szkoła Podstawowa w Mszalnicy
GMINNY KONKURS PIOSENKI EUROPEJSKIEJ
/dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów/
06. 05. 2009 r.

I miejsce – Monika Słaby – Gimnazjum Publiczne w Mystkowie
II miejsce – Patrycja Jabłońska i Marta Ogorzałek – Gimnazjum Publiczne w Królowej Górnej,
III miejsce – Sylwia Motyka – Gimnazjum Publiczne w
Kamionce Wielkiej
Wyróżnienie – Monika Matusik i Zofia Łatka – Gimnazjum
Publiczne w Królowej Górnej
GMINNY KONKURS
KAMIONKA MOJA MAŁA OJCZYZNA
/dla uczniów szkół podstawowych/
07.05.2009 r.
Organizator: Krystyna Skrzypiec
W konkursie wzięło udział 12 dzieci ze szkół podstawowych
naszej gminy.
Przyznane miejsca i nagrody:
I miejsce – Kinga Kruczek – Szkoła Podstawowa w Boguszy
II miejsce – Katarzyna Homoncik – Szkoła Podstawowa nr 1
w Kamionce Wielkiej
III miejsce – Mariusz Polecki - Szkoła Podstawowa nr 1
w Kamionce Wielkiej
W punktacji zbiorowej:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Boguszy
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
/dla Gimnazjalistów/
08. 05. 2009r
Organizator: Tomasz Skraba
W konkursie wzięło udział 15 uczniów gimnazjów z terenu
gminy. Przyznane miejsca i nagrody:
I miejsce Mistrzynie Ortografii
– Dorota Janik – Gimnazjum Publiczne w Kamionce Wielkiej
– Kamila Ptaszkowska – Gimnazjum Publiczne w Królowej
Górnej
II miejsce
– Dorota Lebda – Gimnazjum Publiczne w Królowej Górnej
– Paweł Skrzypiec – Gimnazjum Publiczne w Kamionce Wielkiej
III miejsce
– Ireneusz Tarasek – Gimnazjum Publiczne w Mystkowie

Organizatorki: Anna Migacz, Marzena Ząber
Szkoły podstawowe reprezentowało 10 uczniów. Przyznane
miejsca i nagrody w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Magdalena i Dorota Leonow – Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kamionce Wielkiej
II miejsce – Justyna Ochwat i Joanna Michalik – Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej
III miejsce – Aleksandra Łatka i Mateusz Zawiłowicz – Szkoła
Podstawowa w Boguszy
Wyróżnienie – Martyna Główczyk i Anna Ruchała – Szkoła
Podstawowa w Mystkowie.
W kategorii gimnazjalnej wystąpiło 6 uczestniczek. Wykonywały piosenki w języku angielskim i niemieckim.
Gościnnie wystąpiły wokalistki Gimnazjum Publicznego w
Siołkowej. Zaśpiewały dwie piosenki po francusku.
Przyznane miejsca i nagrody:

W punktacji ogólnej / każdą szkołę reprezentowało pięciu
uczestników/:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Kamionce Wielkiej
II miejsce – Gimnazjum Publiczne w Królowej Górnej
III miejsce – Gimnazjum Publiczne w Mystkowie

Gratulujemy wszystkim uczestnikom gminnych konkursów, które odbyły się w naszej szkole.
Bez względu na zajęte miejsca i tak jesteście przecież …
NAJLEPSI!!! Życzymy wytrwałości i sympatycznych
komisji.
Do zobaczenia za rok !

Dorota Gonczowska
Fot. Archiwum szkolne
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XIII PAS zakończony

14 i 15 maja 2009 roku w Zespole Szkół w Królowej Górnej
młodzi artyści szkół podstawowych i gimnazjów gminy Kamionka
Wielka mieli okazję zaprezentować swoje artystyczne talenty.
Każdy zasiadający na widowni mógł znaleźć coś dla siebie,
ponieważ uczestnicy przeglądu brali udział w różnych konkurencjach. Był śpiew, taniec, rysunek, małe formy teatralne, kabarety.
Prezentacje ukazały ogromne możliwości artystyczne drze-

miące w wielu uzdolnionych uczniach, doskonale „wyłowione”
przez ich nauczycieli i opiekunów.
Poziom tegorocznego, trzynastego już przeglądu był
wysoki i wyrównany. Występujący artyści bardzo poważnie i
odpowiedzialnie podchodzili do swoich ról.
Świadczą o tym wyniki

(DG)

Fot. K. Ogorzałęk

Szkoły podstawowe

Szkoáa

Chóry

Mystków

30pkt

Mszalnica

59pkt
I
-

Królowa
Polska
Królowa
Górna
Kamionka
Wielka nr 2
Kamionka
Wielka nr 1
Jamnica

36pkt
42pkt
47pkt
III
53pkt
II

-

Bogusza

Taniec
ludowy
35pkt
I
29pkt
II
-

Kabarety

Piosenkarze

30pkt

21,5pkt

20pkt
III
24pkt
II
13pkt

28pkt
III
7pkt

49pkt
III
24pkt

11pkt
20,5pkt

Taniec
dyskotekowy
24pkt

Plastyka

32,5pkt
II
27pkt

21pkt

29,5pkt
I
18,5pkt

21pkt

189,5pkt
I
133,5pkt

47pkt

13pkt

51pkt
II
57pkt
I

11,5pkt

36pkt
I
15pkt

26pkt
II
24pkt
III
30pkt
I
23,5pkt
18pkt

142pkt

22,5pkt

14,5pkt

18pkt

32pkt
III

18pkt

21pkt

Punktacja
ogólna
157pkt
188pkt
II
82,5pkt

173pkt
III
165pkt

Gimnazja
Gimnazja
Publiczne
Mystków
Królowa
Górna
Kamionka
Wielka

Chóry
41pkt
III
60pkt
I
55pkt
II

Taniec
ludowy
32pkt
I
30pkt
II
25pkt
III

Kabarety

Taniec

Piosenkarze

40pkt
III
60pkt
I
49pkt
II

-

28pkt
I
27pkt
II
22pkt
III

towarzyski

25pkt
II
33pkt
I

Taniec
dyskotekowy
31pkt
II
30,5pkt
III
32pkt
I

Plastyka

30pkt
I
27pkt
II
22pkt
III

Punktacja
áączna
202pkt
III
259,5pkt
I
238pkt
II

Pełny protokół z PAS dostepny jest na naszej stronie internetowej www.gokkamionka.iaw.pl
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Zdjęcia: M. Bieszczad, K. Ogorzałek

