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Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość
w ręce i przenieść ją przez całe życie.
K.I. Gałczyński

50 - lecie małżeństwa

Dwadzieścia siedem par małżeńskich z terenu gminy
Kamionka Wielka świętowało w tym roku Złote Gody, czyli okrągły
jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.
„Złote Gody” - to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale
również dla ich rodzin oraz przyjaciół; to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy.
Uroczystość Jubileuszu 50 - lecia zawarcia związku małżeńskiego rozpoczęła się Mszą Świętą, którą w intencji Jubilatów
odprawił ks. prałat Stanisław Ruchała – proboszcz parafii Kamionka
Wielka. Druga część uroczystości odbyła się w Domu Weselnym
„Kana” w Królowej Polskiej. Dostojnych Jubilatów oraz zaproszonych
gości serdecznie powitała Stanisława Ziobrowska.
Wyrazy uznania Jubilatom przekazał Kazimierz Siedlarz
Wójt Gminy, który mówił: To odznaczenie jest skromną formą podziękowania, bo żadne słowa ani medale nie wystarczą, by podziękować
za to wszystko, co przez te wspólne 50 lat życia państwo stworzyliście jako małżeństwo i jako rodzina. Wasze wspólnie przeżyte 50 lat
jest wspaniałym przykładem dla młodego pokolenia.
Głównym punktem uroczystości była dekoracja Jubilatów
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego aktu dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Kazimierz Siedlarz oraz Przewodniczący

Rady Gminy Zenon Kruczek. Małżonkowie otrzymali listy gratulacyjne, życzenia, kwiaty oraz gromkie sto lat.
Czas upłyną przy wspólnym obiedzie w bardzo miłej i pełnej
wspomnień atmosferze. Oficjalna cześć uroczystości zakończyła się
wspólnym grupowym zdjęciem, które dowodzi tego, że nie wszystkim
małżeństwom dane było uczestniczyć w tej uroczystości.
Jubilaci obchodzący jubileusz 50-lecia małżeństwa:
Janina i Roman BRACH, Stanisława i Jan HATLAŚ, Barbara i Stanisław HOMONCIK, Kazimiera i Dymitr KATAN, Stanisława i Władysław
KIEŁBASA, Maria i Jan KMAK, Zofia i Zygmunt KOŚCIÓŁEK, Zofia
i Edward KROK, Helena i Stanisław OGORZAŁEK, Maria i Stanisław
PORĘBA, Stanisława i Jan SIEDLARZ, Stanisława i Jan STANEK,
Irena i Jan TOBOREK, Halina i Mieczysław BOMBA, Anna i Karol
GABOREK, Janina i Eugeniusz GIENIEC, Kazimiera i Stefan GIENIEC, Czesława i Władysław HRENIAK, Weronika i Józef JANUS,
Helena i Piotr JANUS, Maria i Stanisław KACHNIARZ, Irena i Józef
KIEŁBASA, Janina i Grodzisław MADEJ, Zdzisława i Stanisław
PORĘBA, Teresa i Władysław RUSZKOWICZ, Irena i Julian ŚWIGUT,
Maria i Tadeusz WACŁAWIAK.

H.M.
Fot. Foto-Color Łatka

				Szanowni Państwo!
z okazji Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć życzenia
spokoju, miłości i rodzinnego ciepła.
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie radość, rozbudzi miłość, wprowadzi spokój. A Nowy Rok, obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
				
życzą
Przewodniczący
Rady Gminy
Zenon Kruczek

Wójt Gminy
Kazimierz Siedlarz
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Realizacja zadania
Zwalczanie barszczu
Sosnowskiego na terenie gminy Kamionka W.

Przy udziale środków dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w miesiącach lipiec – październik, na terenie Gminy
Kamionka Wielka, przeprowadzono zabiegi zwalczania
rośliny inwazyjnej jaką jest barszcz Sosnowskiego. Zakres
zadania obejmował eliminację barszczu przy zastosowaniu
metody chemicznej, przy użyciu pestycydów o działaniu
dolistnym oraz metody mechanicznej tj. usuwaniu naziemnych części roślin w miejscach gdzie zastosowanie środków
chemicznych było niemożliwe, a także mechaniczne cięcie
kwiatostanu w celu zahamowania wysiewu nasion.
Dzięki wykonanym zabiegom osiągnięto zamierzony cel tj. eliminację rośliny inwazyjnej ze środowiska
przyrodniczego z terenu pastwisk, łąk i nieużytków oraz
koryt cieków wodnych o powierzchni ok. 2 ha na terenie
Gminy Kamionka Wielka. Likwidacja ognisk rośliny inwazyjnej ograniczyła możliwość rozprzestrzeniania się rośliny na
inne obszary gminy i wypierania rodzimej flory. Realizacja
zadania miała też na celu likwidację zagrożenia dla ludzi
i zwierząt ze strony barszczu Sosnowskiego jako rośliny
o właściwościach parzących i alergizujących.
Zrealizowane prace były kontynuacją zabiegów
wykonywanych od 2014 roku w ramach projektu „Środowisko bez barszczu Sosnowskiego" realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przy udziale środków Gminy
Kamionka Wielka.
Dzięki uzyskanej dotacji z WFOŚiGW w Krakowie Gmina
Kamionka Wielka jest w stanie osiągnąć pełny sukces
w walce z barszczem Sosnowskiego poprzez nieprzerwaną realizację działań eliminujących jego siedliska na
swoim terenie.
Całkowity koszt zadania to 7200,00 zł, z czego
6250,00 zł to dotacja z WFOŚiGW w Krakowie.
J.R-M
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To, co było, już nie wróci, lecz w pamięci naszej trwa

Śladami Żandarmerii

T

ak nazywał się oddział Polskiej
Podziemnej Armii Niepodległościowej działający na Sądecczyźnie.
Była to powojenna partyzantka, walcząca z komunistycznym zniewoleniem
i dominacją sowiecką, wynikłą z porozumienia i układu zawartego w Teheranie,
między przywódcami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i ZSRR, oddającą Polskę pod radzieckie wpływy. Tam
też wytyczono przyszłe, powojenne granice naszego kraju.
Dowódcą Żandarmerii był Stanisław Pióro ps. "Emir" z Popardowej,
partyzantów zwano "żołnierzami wyklętymi". Takich żołnierzy,
walczących
z bronią w ręku, było wówczas ponad
20 tysięcy, a ich pomocników i zwolenników, przeciwnych narzuconemu
ustrojowi w PRL, wielokrotnie więcej.
Terenem działania oddziału było pasmo
górskiej Jaworzyny Krynickiej Beskidu
Sądeckiego a ich polowa kwatera znajdowała się w rejonie Hali Łabowskiej
i była nią mała drewniana chatka wkopana częściowo w zbocze góry. Obok
niej był maleńki placyk, gdzie odbywały się apele żołnierskie i sprawowane
były Msze Święte przez kapelana ks.
Władysława Gurgacza z SJ. ps."Sem",
"Ojciec", który pełnił tam posługę
kapłańską.
Kilka lat wcześniej, w czasie okupacji niemieckiej, w rejonie Jaworzyny
stacjonował oddział partyzancki AK
Juliana Zubka ps. "Tatar", który walczył
z Niemcami i nacjonalistami ukraińskimi
mającymi swój posterunek w Łabowej.
Zwalczał też konfidentów i kolaborantów okupanta. Przez kilka miesięcy
w tym czasie dobrze uzbrojona sotnia
ukraińskich nacjonalistów miała swoją
bazę na północ od Łabowej, w górnej
części przysiółka "Wyręby" ówczesnej
Królowej Ruskiej (obecnie Górnej),
u podnóża góry Bratoszowiec. Stanowiło to pewne zagrożenie dla oddziałów partyzanckich.
Partyzantom PPAN przyszło
zmagać się nie z obcymi najeźdźcami,
lecz ręką zbrojną PRL, czyli Urzędem
Bezpieczeństwa, Korpusem Bezpieczeństwa Publicznego i innymi służ-

bami. Dla władzy ludowej byli wielkim
zagrożeniem i przeszkodą, więc dążono
wszelkimi sposobami do fizycznej likwidacji oddziału. Zamykano do więzień,
gdzie torturowano osoby podejrzane
o udzielanie im pomocy zasądzając
na wieloletnie kary. A było też i tak, że
ciężko rannego partyzanta, w czasie
obławy, porzucono obok samochodu na
brzegu drogi nie udzielając mu żadnej
pomocy lekarskiej. Nikomu nie pozwolono się do niego zbliżyć mówiąc, że to
"bandyta". Miało to być ostrzeżeniem
dla miejscowej ludności, by nie pomagano.
Z biegiem czasu pętla sił bezpieczeństwa państwa zaciskała się
coraz mocniej wokół oddziału PPAN,
wobec czego podzielono się na trzy
grupy, aby łatwiej było unikać obław
i pościgów. Gdy zginęło kilku żołnierzy
wyklętych, 9 osobowa grupa postanowiła przedostać się do amerykańskiej
strefy okupacyjnej w Austrii. Plany te
znała UB i wprowadziła swoich agentów
do oddziału podających się za sprzymierzeńców, którzy pomogą im przedostać się na zachód. Zamiast upragnionej
wolności wpadli w urządzoną, przez
służby bezpieczeństwa czechosłowackie i polskie, zasadzkę pod Rużbachami
Wyżnymi dzisiejszej Słowacji. Kilku
żołnierzy zginęło, pozostałych rannych uwięziono. Podobnie było z inną
częścią oddziału, który chciał zdobyć
środki materialne na ucieczkę z kraju
i napadli na bank w Krakowie. Wszyscy uczestnicy tej akcji zostali ujęci.
Zapadły surowe wyroki sądowe wydane
przez sędziów wojskowych kierujących
się nie prawem i praworządnością, lecz
wytycznymi władz ludowych. W procesie tym na karę śmierci skazano 4 osoby,
w tym ks. Gurgacza, który dobrowolnie oddał się władzom, aby być razem
z tymi, z którymi walczył i marzył
o wolnej Polsce. Egzekucję wykonano
w sierpniu 1949 roku w więzieniu Monte
Lupich w Krakowie. Stracono wtedy
Szajnę, Bieleckiego i ks. Gurgacza. Do
rannego kapłana po pierwszym strzale
strzelono powtórnie w tył głowy.
Pochowano ich nocą w wielkiej tajem-

nicy. Dopiero po wielu latach udało się
odnaleźć wspólny grób zamordowanych.
Z upływem czasu ziemskie
życie skończyli inni żołnierze wyklęci
zwani niezłomnymi. Jako ostatni odszedł
w październiku 2016 roku na wieczną
wartę, gdzie nie ma śmierci bólu i łez,
Tadeusz Ryba "Jeleń" urodzony w Barnowcu. On to przed laty otrzymał karę
dożywocia po zasadzce na Słowacji. Po
kilku latach ciężkiego więzienia i torturach został zwolniony w 1956 roku. Po
wielu przemianach politycznych został
zrehabilitowany i uznany za bohatera.
Spoczął na cmentarzu parafialnym
w Zawadzie. Kilka dni przed Tadeuszem
Rybą, jako przedostatni zmarł Józef
Witowski "Roland" urodzony w Żeleźnikowej, a pochowany na cmentarzu
w Tyliczu. Im dwóm dane było zobaczyć,
że po złym następuje dobro. Pomimo
tych tragicznych przeżyć los był dla nich
łaskawy i na własne oczy mogli zobaczyć
wielkie przemiany w Polsce i na świecie
które zaszły na przełomie 2 i 3 tysiąclecia. Oni też, tak jak i inni partyzanci,
śpiewali zapewne pieśń "Rozszumiały
się wierzby płaczące" z melodią starego
marsza wojennego "Pożegnanie Słowianki". Zakończenie tej piosenki brzmi
"i choć droga się nasza nie kończy i nie
wiemy, gdzie wędrówki kres, ale pewni
jesteśmy zwycięstwa, że przelana jest
słusznie nasza krew". Odeszli godnie,
jak przystało na żołnierzy niezłomnych,
przekonani o słuszności przelanej krwi.
Wielka
nieprzemijająca
"gwiazda polskości", spoczywająca na
Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie,
poetka Maria Konopnicka napisała
utwór poetycki Rota ze słowami, jakby
przewidującymi przyszłość. "Nie rzucim
ziemi skąd nasz ród! Nie damy pogrześć
mowy. Polski my naród, Polski lud, Królewski szczep piastowy. Nie damy, by
nas zgnębił wróg! Tak nam dopomóż
Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!"

Tadeusz Myjak
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Co słychać w Klubie Seniora?
28 maja br. byliśmy na wycieczce w Krakowie,
gdzie zwiedziliśmy najstarsze obiekty miasta
oraz, dzięki pracownikowi z Wojewódzkiej
Biblioteki w Krakowie, poznaliśmy historię
starego Krakowa. Następnym punktem naszej
wycieczki było zwiedzanie Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000”, kąpiel w basenie i wspólne grillowanie.
Na zielonym wzgórzu w podkrakowskiej
wiosce - Piekary zwiedziliśmy kompleks
budynków, w skład którego wchodzi kościół
pw. Narodzenia Pańskiego, budynek szkoły,
hala sportowa, kryta pływalnia, boiska sportowe, domki internatu oraz budynek administracji. Centrum „Radosna Nowina 2000”
powstało dzięki utworzeniu Fundacji im. ks.
Kazimierza Siemaszki przez ks. Bronisława
Sieńczaka i wsparciu Fundacji przez panią
Józefinę Gebert, konsula Szwajcarii. Liceum
Ogólnokształcące w Piekarach zrzesza młodzież z różnych stron Polski i z zagranicy. Idąc
za przykładem ks. Siemaszki szkoła wspiera
uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, a szczególnie osoby pochodzące
z małych miejscowości oraz środowisk wiejskich.

Na zakończenie ks. Janusz Oćwieja CM
poprowadził nabożeństwo majowe. Po wspólnej fotografii, pełni wrażeń i szczęścia wracaliśmy do domów. Wyjazd był zwieńczeniem
projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę pn. "O finansach w bibliotece... "
5 lipca br. odbyła się wycieczka do
Pisarzowic i Wilamowic. Tam zwiedzaliśmy
szkółkę krzewów ozdobnych. Pani przewodnik przedstawiła historię zwiedzanych miejscowości oraz poinformowała nas, w oparciu
o literaturę fachową, jak należy sadzić i uprawiać rośliny. Z wielkim zachwytem seniorzy
spacerowali po ogrodach, zaś miłośnicy własnego ogrodu zakupili sobie krzewy.
Zwiedziliśmy też Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie, które
od 2 lipca 2016 r. stało się Bazyliką Mniejszą
i w diecezji bielsko - żywieckiej jest to pierwsza Bazylika Mniejsza. Świątynia jest pięknie
odnowiona, wiele razy ksiądz Kardynał Karol
Wojtyła, jako metropolita krakowski, udzielał
tu sakramentu bierzmowania. Później, jako
papież, Jan Paweł II wyraził zgodę na koronację cudownej figury Matki Bożej Bolesnej
i poświęcił w Rzymie korony, a uroczystość

odbyła się 26 września 1993 r.
Zwiedzaliśmy również Kościół Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach, Sanktuarium
Św. Józefa Bilczewskiego, który jest patronem
miasta Wilamowice.
Po zwiedzaniu i obiedzie udaliśmy się na grilla
do miejscowości Ochaby Małe, dzięki zaproszeniu rodziny państwa Myjaków. Przy suto
zastawionych stołach śpiewom i tańcom nie
było końca, aż żal było opuszczać to miejsce.
Seniorzy z całego serca dziękują pracownikom Gminnej Biblioteki za organizację wyjazdów.
14 sierpnia odbyły się gminne dożynki w Królowej Górnej. Na tę okoliczność grupa kabaretowa, wraz z zespołem „Kamionczanki”,
przedstawiła krótki program pt. „Odwiedziny
Sołtysa Kierdziołka”. Należy dodać, że atmosfera w naszym Klubie jest miła, serdeczna
i godna do pozazdroszczenia, co zostało
zauważone przez członków Klubu Seniora
z Gołkowie, których gościliśmy na spotkaniu
integracyjnym i Narodowym Czytaniu w dniu
3 września br.

Z. Pawłowska
Fot. Archiwum GBP

strona 6

GMINNE WIEŚCI Nr 64

Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

W dniu 29.09.2016 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie odbyło się wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Roberta Strzeleckiego. W uroczystości uczestniczyli również: Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, Józef Gawron –
I Wicewojewoda Małopolski, Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, dr inż. arch. Krzysztof Kwiatkowski z Instytutu
Projektowania Urbanistycznego Politechniki Krakowskiej, przedstawiciele szkół oraz policji z miast i powiatów województwa małopolskiego.
Nasza szkoła znalazła się w zaszczytnym gronie wyróżnionych szkół,
którym przyznano certyfikaty z rąk Komendanta Wojewódzkiego
Policji insp. Roberta Strzeleckiego oraz Małopolskiego Wicekuratora
Oświaty Haliny Cimer.
Zgromadzeni goście zostali przywitani Marszem „Ułański szyk”
w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skawie pod dyrekcją kapelmistrza Roberta Pastuły. Przy uroczystym
akompaniamencie werbli mgr Małgorzata Wójs – koordynator szkolny
projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, przewodniczący
szkoły Patryk Sawicki oraz przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu

Sesja w gminie
W dniu 09 września 2016 roku
odbyło się XIX nadzwyczajne posiedzenie
Rady Gminy obecnej kadencji. Głównym
tematem porządku posiedzenia była zmiana
w budżecie gminy na rok 2016 dotycząca
realizacji projektu dofinansowanego w ramach
środków Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Są to
środki na realizację zadań w zakresie ochrony
powietrza, a konkretnie dotyczące zatrud-

Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych Pani Monika Sawicka, otrzymali
Certyfikat, grę dydaktyczną oraz maskotkę „Inspektora Wawelka”,
a także przyjęli gratulacje za całość działań podejmowanych na rzecz
bezpieczeństwa uczniów.
Podczas uroczystości zaproszeni uczestnicy gali mieli okazję
podziwiać występ Zespołu Regionalnego „Pasierbiocki”, który tworzą
uczniowie z Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Pasierbcu.
Szczególnym akcentem był występ Kingi Gurgul, która jest uczennicą klasy szóstej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie. Brała
udział wraz z mamą w programie „Aplauz, Aplauz”, w którym zajęła
pierwsze miejsce.
Po uroczystości szkoły zostały zaproszone do udziału
w przygotowanych pokazach policji m.in. sprzętu policyjnego i technik
stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, a także zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji samolotów w muzeum.

nienia ekodoradcy oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamionka
Wielka. Rada Gminy podjęła też m.in. uchwałę
w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach, punktach przedszkolnych
oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamionka Wielka. Radni
po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi
zmiany studium uwarunkowań i kierunku
zagospodarowania przestrzennego Gminy

Pedagog szkolny
Małgorzata Wójs
Fot. Archiwum szkolne

Kamionka Wielka oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Wandy Mrówki pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany studium.
W dniu 20 października 2016
roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady
Gminy obecnej kadencji. Głównym tematem
porządku posiedzenia było podjęcie uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Sołectwa Mystków w sprawie
podziału Sołectwa Mystków na dwa odrębne
sołectwa: Mystków i Mystków-Wola.
dokończenie na stronie 24
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Z życia SP w Jamnicy
Czy piknik można zamknąć w czterech ścianach szkoły? Okazuje się, że tak.
Dowiedli tego rodzice, uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej w Jamnicy. Bo co zrobić,
gdy wszyscy chcą się spotkać i pobawić,
a aura nie sprzyja? Trzeba pokonać niepogodę
i dobrze się bawić.
Tak też się stało w pewną zimną i deszczową
sobotę 22 października 2016r. We wczesnych
godzinach popołudniowych w szkole zaczęli
pojawiać się pierwsi goście. A gdy wszystkie
przygotowane miejsca zapełniły się, uczniowie, poczynając od zerówczaków prezentowali swe talenty pod hasłem: Dbajmy o swoje
zdrowie. Były piosenki i wierszyki zachęcające
do zdrowego odżywiania, były tańce owocowo-warzywne i aktorskie popisy. Zebranym
gościom bardzo się podobało, bo uśmiech
nie schodził im z twarzy, a ręce nie ustawały
w biciu oklasków.
Gdy dzieci zakończyły swe prezentacje, do

głosu dopuszczono rodziców, którzy na tę
okoliczność przygotowali pyszności. I choć
gościnność jamnicka jest wielka, za możliwość skosztowania rarytasów trzeba było
wrzucić do skarbonki choćby symboliczną
złotówkę. Cel zbiórki był szczytny. Rada
Rodziców, która była współorganizatorem
festynu, w ten sposób zebrała pewną kwotę
na pomoc szkole w kolejnej inwestycji.
Zabawę uświetniał zespół Halni z Mystkowa.
Bawiły się nie tylko dzieci, z ogromną radością
tańczyli też dorośli.
Wszyscy zebrani jednogłośnie stwierdzili, że
tego typu imprezy powinny na stałe wejść do
kalendarza.
Poza tym uczniowie naszej szkoły
włączyli się w obchody Ogólnopolskiego Dnia
Praw Dziecka. Już w połowie listopada na
zajęciach w świetlicy dzieci przygotowywały
prezentację na gazetkę ścienną. Samorząd

uczniowski również zainteresował się tematem.
Wyszukano informacje o prekursorze działań
na rzecz praw dziecka – Januszu Korczaku
i chcąc podzielić się zdobytą wiedzą, zawieszono plakaty w szkolnym kąciku. Natomiast
uczniowie klasy VI namalowali plakaty informujące o przysługujących dzieciom prawach
i ozdobili swoją salę.
A że mury szkoły dla dzieci okazały się za
ciasne, w piątek, 18 listopada, korzystając
z ładnej pogody, wszyscy wzięli w dłonie kolorowe balony oraz przygotowane wcześniej
transparenty i wyruszyli na marsz po najbliższej okolicy. Uśmiechnięte buzie i niesione
napisy informowały okolicznych mieszkańców, że dzieci z Jamnicy nie tylko mają swoje
prawa, ale że są tego świadome.

E.K.
Fot. Archiwum szkolne
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Kiedy myślę Ojczyzna…

Widziałam "Wołyń"

N

a temat rzezi wołyńskiej słyszałam już w latach 90. kiedy
na seminarium tą sprawą zajął
się naukowo mój przyjaciel, dziś już
prof. Grzegorz Motyka. Panu reżyserowi Wojciechowi Smarzowskiemu
chciałam najpierw podziękować za
ciszę czołówki. Totalną, wzmocnioną
oszczędnymi napisami i czarnym
ekranem. Ciszę, którą zagłusza każdy
szelest, moszczenie się w fotelach,
odgłosy kinowych czynności. To był
pierwszy sukces tego filmu- wyciszenie widza. A potem za odwagę
pokazania tego, o czym trudno nawet
myśleć, że się naprawdę wydarzyło.
Razem z weselnymi przyśpiewkami
Wołynia popłynął obraz. Kadr po
kadrze odsłaniała się historia rodziny,
miłości, pierwszych zauroczeń i aranżowanych małżeństw. Biedy, łez,
wojennej zawieruchy i społecznych
napięć.
Reżyserowi udało się wciągnąć widza w tę historię zwykłych
ludzi, z dymiącą misą ziemniaków
na stole, brakiem nafty w lampie,
wykopkami późną jesienią i żniwami
latem. Udało się sprawić, że jednocześnie zaczynamy się o nich bać,

bo wiemy co nadciąga. Ludzkie historie wolniutko oplata niewidoczna,
przeźroczysta pajęczyna nienawiści.
Pierwszą nić widać już na polsko ukraińskim weselu, potem dołączają
kolejne, coraz mocniejsze sploty.
Ludzie rozmawiają pokątnie, szepczą
coś innym, namawiają, jątrzą, mówią
o Polakach źle, coraz gorzej i coraz
głośniej.
Bardzo wymowne są sceny
dwóch cerkwi wypełnionych wiernymi.
W jednej pokorny starzec nawołuje
z ambony do umiaru, do poszanowania sąsiada, jego inności, jego człowieczeństwa. W drugiej perykopa
Ewangelii wykrzywionej interpretacji
popa staje się pretekstem do pozbycia
się z łanu Ukrainy kąkolu, którym są
Polacy - oczy słuchających tężeją, na
twarzach rysuje się gniew, drży serce
widza, paznokcie wbijają się w skórę
dłoni. Już wiadomo co będzie. W 1939
r. kiedy Polska przegrała kampanię
wrześniową, nawoływania o wolną
Ukrainę są już bardzo śmiałe. 		
Paradoks, który historia ludzka zna
od zawsze: musi być jakiś winowajca,
przez którego ta wolność do tej pory
nie istniała, musi być wróg, przeciw

któremu teraz musimy stanąć zjednoczeni w walce. I tym wrogiem na
Wołyniu ogłasza się Polskę i Polaków.
Zaślepienie jest wielkie, nienawiść
nakarmiona do syta. W rezultacie
mniej groźni dla pokazanych przez
reżysera Ukraińców wydają się Stalin
i Hitler, których wojska kolejno zajmują
wioski, niż mieszkająca tu od wielu
wieków ludność polska. Demony
zostały obudzone, prawda nie ma
już znaczenia. Pajęczyna jest coraz
gęstsza, jad w nią wsączony podstępny i trujący. I tak, gdy ślepa nienawiść osiągnie swój szczyt, w ruch
pójdą poświęcone przez popa siekiery, widły, kosy - aby zabić Polaków,
aby dokonać rzezi, o której milczano
przez lata. Szacuje się, że w 1943 r.
na Wołyniu zamordowano ok. 60 tys.
naszych rodaków.
Dziękuję reżyserowi, że się
odważył i nie zrezygnował, mimo
piętrzących się trudności w czasie
powstania filmu. Dziękuję, że zrobił
film o kondycji nas, ludzi. Bo to jest
obraz nie tylko o złowrogich Ukraińcach i najpierw mordowanych,
a potem pałających żądzą odwetu
Polakach – to jest film o tym, co
się dzieje, gdy obudzimy demony
i pozwolimy im bać się tak bardzo, że
musimy je zabić. To jest film o tym,
do czego prowadzą podsycanie nienawiści i utrwalenie nacjonalizmu,
zwłaszcza pod szyldem wolności
własnej ojczyzny. Dobrze, że powstał
film prawdziwy, bez cenzurowania
bestialskiej przemocy. Dlaczego?
Bo ten wierny obraz, dokumentujący
ogromną tragedię, byliśmy winni tym,
którzy jej doświadczyli. Pierwszy film
o Wołyniu nie mógł być interpretacją musiał być zgięciem kolan przed ofiarami. Powstaje coraz więcej recenzji
filmu, w których zarzuca się reżyserowi pogrzebanie pokojowego porozumienia między Polską a Ukrainą.
Pojawiają się opinie, które krytykują
odejście obrazu od formy dokumentu.
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To nieporozumienie. Smarzowski nie jest historykiem i nie jest politykiem to
nie on ma szukać białych
plam w archiwach i pracować nad dyplomatycznymi porozumieniami - to
jest rola innych ludzi. Od
początku pracy nad filmem
reżyser podkreślał, że to
nie jest dokument, podręcznik historii – to obraz
w oparciu o dokumenty,
w którym fikcyjna fabuła
pozwala
opowiedzieć
dramat tamtych dni. I całe
szczęście, bo bestialstwo
na Wołyniu osiągnęło
zenit, którego nie dałoby
się oglądać bez warstwy
fabuły.
Sala
pustoszała w ciszy. Nikt na
nikogo nie patrzył. Przed
oczami stanął mi obraz
ks. Jerzego Popiełuszki,
który mówił do hutników
w Ursusie „Zło dobrem
zwyciężaj”. Przypomniałam sobie list biskupów
sprzed 50 lat skierowany
do niemieckiego Episkopatu „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Ile
krwi i łez mogłoby popłynąć, gdyby karmiono nas
sutą nienawiścią do drugiego, do systemu politycznego, do okupanta…
W jednym z wywiadów Wojciech Smarzowski
powiedział: „Wołyń wymierzony jest przeciwko nacjonalizmowi w ogóle, odsłania to, do czego może on
doprowadzić w każdej
formie”.
Myślę, że tylko
takie odczytanie filmu jest
zgodne z intencją twórcy.
W każdym z nas są wilk
i owca. Kto zwycięża? Ten
kogo karmisz.
Beata Filipowicz
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Zimowe utrzymanie dróg
Zbliża się okres zimowy, który niesie możliwość wystąpienia opadów śniegu, a tym
samym tworzenie się pokrywy śnieżnej i lodowej na jezdniach i chodnikach.
W związku z tym przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, przy których
usytuowane są chodniki dla pieszych, o konieczności zadbania o to, by chodniki te były
odśnieżone i nie zalegała na nich warstwa lodu.
Poniżej podajemy również informację odnośnie odśnieżania dróg powiatowych i gminnych, na obszarze gminy Kamionka Wielka.

Drogi powiatowe:

Standard IV:
I) Odśnieżanie jezdni na całej szerokości, łącznie z poboczami na szerokości
0,75 m. Posypywanie na całej długości.
II)
Dopuszczalne odstępstwa od standardu:
1. Od stwierdzenia występowania zjawisk:
• gołoledź - 3 godz.

• błoto pośniegowe - 4godz.
• lodowica - 3 godz.
2. Po ustaniu opadów śniegu (dotyczy
jezdni i poboczy):
• śnieg luźny - 2 godz.
• śnieg zajeżdżony - występuje do 5 cm
• nabój śnieżny - występuje do 5 cm
• zaspy - do 2 godz.

Drogi gminne:

W sprawach pozostałych dróg należy się zwracać bezpośrednio do sołtysów wsi.

D.J.
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Wolność mierzona krzyżami

Zespół z GP w Królowej Górnej
„Wyrosły krzyże” to tytuł pieśni
wykonanej przez Sandrę Woźniak na
Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej,
który odbył się po raz dwunasty – 14
listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kamionce Wielkiej. Nie brakuje
krzyży na naszej polskiej ziemi; są przy
drogach, jako znak tragicznej śmierci,
górują na wieżach budynków sakralnych,
widnieją na wzgórzach, często oświetlone
rozpraszają mrok, także z naszych serc
i świadczą o przywiązaniu Polaków
do chrześcijańskich korzeni. Najwięcej krzyży znajdziemy na cmentarzach,
na pomnikach, nagrobkach, także na
żołnierskich mogiłach rozsianych po
całej Polsce. Te mówią o odwadze,
patriotyzmie, umiłowaniu wolności,
gdyż jak pisze poeta Feliks Konarski
w pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”: „wolność krzyżami się mierzy”.
W polską wolność zawsze wpisany był
krzyż jako symbol zwycięstwa, które zdobywa się w walce poprzez cierpienie. Taką
drogą przeszedł Jezus Chrystus, przecierając nam szlak do prawdziwej wolności.
Jego śladami podążało bardzo wielu
Polaków – patriotów, dla których sztandarowe słowa BÓG, HONOR, OJCZYZNA
stały się drogowskazami. Takim bohate-

rem był błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – patron „SOLIDARNOŚCI” oraz
ks. jezuita święty Andrzej Bobola – wielki
męczennik, patron Polski i jej orędownik,
który po męczeńskiej śmierci poniesionej
z rąk kozackich w XVII wieku kilkakrotnie upominał się o swoją cześć pojawiając się nocą kilku osobom duchownym.
Ostatnie jego „spotkania” miały miejsce w Strachocinie, zawsze o jednej
porze 2.10, zjawiał się od 11 września
1983 r. do 16 maja 1987 r. ówczesnemu
i obecnemu proboszczowi Józefowi
Niżnikowi. Te postaci
ukazujemy
dzieciom i młodzieży jako wzory do
naśladowania, by nigdy nie zabrakło szlachetnych Polaków gotowych
w obronie najwyższych wartości do złożenia największej ofiary.
Konkurs
rozpoczął
się
o godzinie 10.00 i jak zawsze składał się
z dwóch etapów: poezja i pieśń.
W tegorocznym konkursie wzięło udział
tylko 7. recytatorów z dwóch gimnazjów
oraz 5. zespołów muzyczno – wokalnych
i 6. solistów ze szkół podstawowych.
Recytację oceniała Komisja w składzie: przewodnicząca Marta Jeziak,
Kazimierz Ogorzałek i Maria Kiełbasa. Pierwsze miejsce w tej konku-

rencji wywalczyła Aleksandra Surma
ze SP nr 1 w Kamionce Wielkiej,
drugą pozycję zajęła Klaudia Michalik
z Królowej Górnej, a na trzecim miejscu znalazła się Karolina Kiełbasa
z Kamionki Wielkiej.
Po ogłoszeniu wyników kontynuowana była druga część. Komisję
opuściła Maria Kiełbasa. Przewodniczenie Komisji przejął Wacław Wacławiak,
solista Wojskowej Orkiestry Reprezentacyjnej w Nowym Sączu. Występy rozpoczęły się o 12:00. Wysłuchaliśmy utworów sześciu solistek, z których najlepsza
okazała się Sandra Woźniak z Kamionki
Wielkiej w piosence „Wyrosły krzyże”, za
co otrzymała osobistą nagrodę od przewodniczącego Jury - album z nagranymi
pieśniami wykonanymi przez Orkiestrę
Reprezentacyjną Straży Granicznej.
Drugie miejsce wyśpiewał brawurowo
Jakub Janus z Mystkowa, a trzecie miejsce zajęła Zosia Jaworska z Królowej
Polskiej.
W konkurencji „zespoły” pierwsze
miejsce otrzymała grupa wokalna z Królowej Górnej pod kierunkiem Sławomira
Siedlarza. Na drugim miejscu znalazł się
zespół z Mszalnicy prowadzony przez
Izabelę Biskupską.
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Gwara naszym bogactwem
" ... by spuścizna nasych łojców,
łobco nom nie boła śpiyw, melodie, zwycoj, gwara
nigdy nie zginoła."
Gwara ludowa jest pewnym lokalnym wariantem języka narodowego,
którym posługują się mieszkańcy danej wsi czy regionu. Jest nośnikiem
kultury, tradycji i skarbnicą wiedzy o przeszłości. W naszym regionie
kultura ludowa, a zarazem gwara lachowska jest skrupulatnie pielęgnowana. Świadczy o tym 14. edycja Gminnego Konkursu „Lachoskie
godonie”, która odbyła się 5 listopada br., tym razem w Świetlicy Wiejskiej w Boguszy. Ta coroczna impreza ma zachęcić mieszkańców do
poznania i kultywowania lokalnej gwary. Zauważyć można, że wielu
młodych ludzi naszej gminy w dobie cyfryzacji przestało się wstydzić
korzeni i w tradycji ludowej odnajdują swoje dziedzictwo. Tegoroczni
gawędziarze raczyli zebranych lachowskim godkami, które niejed-

nokrotnie rozśmieszały zebranych, ale również skłaniały do refleksji. Komisja, pod kierownictwem etnografa Marii Załuskiej, wyłoniła
i jednocześnie zakwalifikowała do Powiatowego Konkursu Lachoskie
Godonie w Podegrodziu najlepszych gawędziarzy. Zostali nimi: Julia
Nakielska z Mystkowa, Ewa Poremba z Zespołu Regionalnego „Mały
Skalnik”, Kamil Kiełbasa ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy, Aleksandra
Kiełbasa ze SP w Mszalnicy, Dominik Siedlarz i Jakub Siedlarz ze
Świetlicy Wiejskiej w Boguszy, Damian Michalik ze Świetlicy Wiejskiej
w Mszalnicy i Dawid Rola ze Świetlicy Wiejskiej w Boguszy.
Wszystkim laureatom życzymy dalszych sukcesów w promowaniu
gwary lachowskiej.

(G.M.)
Fot. K. Ogozrałek

"Największą satysfakcją w życiu jest świadomość,
że się nikogo nie skrzywdziło".
Anyfanes
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50 - lecie szkoły w Mystkowie
“Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba
pomnieć skąd się przyszło”

Te słowa C.K. Norwida były hasłem
przewodnim obchodów jubileuszu 50 lecia Szkoły Podstawowej w Mystkowie
oraz oficjalnego otwarcia nowego budynku
szkoły, sali gimnastycznej i boisk, które
miały miejsce 12 listopada 2016 roku.
Na jubileusz szkoły przybyło wielu znamienitych gości i przyjaciół mystkowskiej
szkoły: absolwenci, nauczyciele emeryci,
rodzice, uczniowie, mieszkańcy miejscowości, władze samorządowe, przedstawiciele różnych instytucji, a także osoby
szczególnie zaangażowane w powstanie
nowego budynku tej placówki. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień,
które choć minione zawsze pozostają
w pamięci, pomimo iż czas je porządkuje,
zwykle dodaje im blasku, nieraz sprawia,
że pewne zdarzenia umykają z pamięci, to
jednak dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je wszystkie ponownie.
Co prawda historia szkoły sięga końca XVI
wieku i jej dzieje były burzliwe, niemniej
jednak budynek, w którym szkoła mieści
się obecnie, został oficjalnie otwarty
14.01.1966 roku. W tym dniu nastąpiła
przeprowadzka do nowego budynku. Był
to mroźny, śnieżny dzień. Dzieci z radością
weszły do nowej, ciepłej, jasnej i przestronnej szkoły.
Tegoroczna uroczystość rozpoczęła
się Mszą Świętą w parafialnym kościele
pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba, którą
koncelebrował ks. prałat Józef Poręba
z Limanowej (rodem z Mystkowa), ks.
prałat Józef Głowa, ks. Czesław Mazur
oraz o. Łukasz Pazgan. Podczas homilii proboszcz tutejszej parafii, przywołał
wzory wielu świętych do naśladowania,
a także wzór Patrona Szkoły ks. prof.
Piotra Poręby. Każdy z nas potrzebuje
wzoru - mistrza, którego mógłby naśladować, idąc przez życie. Po mszy uczestnicy
uroczystości przeszli w asyście Orkiestry
Dętej z Mystkowa pod batutą Mateusza
Główczyka do nowego budynku szkoły.
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Dalsza część jubileuszowych obchodów
odbyła się w pięknie udekorowanej na tę
okoliczność sali gimnastycznej. Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego,
odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor
szkoły Marek Kiełbasa powitał licznie przybyłych gości: panią poseł Józefę SzczurekŻelazko, Wójta Gminy Kamionka Wielka Kazimierza Siedlarza, czcigodnych księży i siostry
zakonne, radnego powiatowego Józefa
Świguta, dyrektora Wydziału Edukacji nowosądeckiego Starostwa Powiatowego Artura
Rolę, radnych Gminy Kamionka Wielka,
sekretarza gminy panią Krystynę Homoncik,
skarbnika gminy panią Marię Wiatr, dyrektorów szkół, sołtysa Stanisława Porębę, przedstawicieli rady sołeckiej wsi Mystków, dyrektorów i przedstawicieli licznych organizacji
i stowarzyszeń, nauczycieli emerytów, absolwentów oraz całą społeczność szkolną, rodziców, nauczycieli i uczniów. Następnie uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy,
przewodniczący rady gminy, ksiądz prałat,
przewodniczący rady rodziców, przewodnicząca samorządu uczniowskiego, dyrektor
szkoły oraz ostatni wykonawca inwestycji.
Ks. prałat Józef Głowa dokonał poświęcenia
i nastąpiło oficjalne otwarcie
nowego
budynku szkoły, sali gimnastycznej i boisk.
Dyrektor szkoły podziękował radnym Gminy
Kamionka Wielka, wójtowi oraz wszystkim
osobom, którym szkoła zawdzięcza poprawę
warunków nauki i pracy. Następnie miały
miejsce wystąpienia zaproszonych gości.
Po przemówieniach odbyła się uroczysta
akademia, na której uczniowie prezentowali
program artystyczny związany z 50-leciem
szkoły. Obchody Święta ubogacił i urozmaicił taniec polonez w wykonaniu uczniów
klasy IV szkoły podstawowej oraz występ
Zespołu Regionalnego „Mali Mystkowianie”.
Młodzi tancerze zaprezentowali barwny i ciekawy program artystyczny, pełen patriotyzmu
i regionalnych tradycji. Po uroczystości przewodniczący Rady Rodziców zaprosił wszystkich uczestników na obiad.
Mali mieszkańcy Mystkowa mogą rozwijać
swe zdolności w nowej wspaniale wyposażonej szkole i grać na pięknym boisku. Ta uroczystość to wydarzenie religijne, patriotyczne,
a zarazem historyczne. Gdy do nich powracamy, łza w oku się kręci. Wydarzeniom tego
dnia towarzyszyła uroczysta atmosfera i podniosły nastrój. Na szczególne podkreślenie
zasługuje entuzjastyczne przyjęcie występu
artystycznego uczniów naszej szkoły. Wzruszenie, emocje i miłe wspomnienia na długo
pozostaną w pamięci, przywołując niezwykłą atmosferę tego doniosłego wydarzenia
w historii szkoły.

J.O.
Fot. Archiwum szkolne
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11 listopada 2016 roku w Mszalnicy odbyła
się główna Jubileuszowa Uroczystość
związana z 650-leciem lokacji wsi oraz
75-leciem założenia Ochotniczej Straży
Pożarnej i 35-leciem Zespołu Regionalnego "Mszalniczanie".
Uroczystość rozpoczęto Jubileuszową Mszą Świętą w kościele parafialnym w Mystkowie, pod przewodnictwem
Jego Eminencji ks. biskupa Andrzeja
Jeża, Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej.
W homilii ksiądz biskup wskazał na 1050
lecie Chrztu Polski jako fundament naszej
wiary, historii i patriotyzmu. Padło pytanie,
czy byłaby jeszcze Polska bez tych wartości? Czy byłaby też ta nasza Mała Ojczyzna?
W czasie Mszy Świętej poświęcono obraz namalowany przez artystę,
Krzysztofa Skubicha, przedstawiający św.
Faustynę, Patronkę Mszalnicy. Uwidoczniono także postać księdza Józefa Andrasza, jej pierwszego spowiednika. W tle
znajduje się świetlisty Krzyż, który widać
z każdego niemal miejsca naszej gminy.
Podczas Mszy św. poświęcono także krzyż,
który w 1958 roku został usunięty ze szkoły
w Mszalnicy przez władze komunistyczne.
W 1962 roku anonimowa osoba przekazała
go księdzu katechecie Janowi Augustynowi, informując o jego pochodzeniu. Ks.
Augustyn w 2015 roku, po 53 latach, odesłał go do parafii, przybliżając jego historię.
Wyraził nadzieję, że może teraz znajdzie
właściwe miejsce. I tak się też stało. Krzyż
został umieszczony w centralnym miejscu
nowej szkoły, obok obrazu Patronki Mszalnicy, św. Faustyny, aby pozostał tam na
zawsze.
Podczas nabożeństwa ks. biskup
udzielił jubileuszowego błogosławieństwa
40 rodzinom z Mszalnicy o najdłuższym
stażu pożycia w sakramentalnym związku
małżeńskim.
W jubileuszową mszę włączyli się strażacy,
Zespół Regionalny "Mszalniczanie", chór
parafialny, poczty sztandarowe ze szkół
i straży w Mystkowie i Mszalnicy, rodziny,
przedstawiciele LKS Mszalnica, Koła
Gospodyń Wiejskich, a także uczniowie
szkoły w Mszalnicy.
Na zakończenie dokonano aktu
zawierzenia Mszalnicy Bożemu Miłosierdziu
i Patronce św. Faustynie. W imieniu mieszkańców uczynili to ksiądz proboszcz Józef
Głowa, sołtysi sołectw Mszalnica i Mszalnica - Zagóra, a także rodziny z całej miejscowości.
c.d na str. 13-14
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Druga część uroczystości odbyła się w nowej
sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mszalnicy.
Rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego,
a następnie w imieniu wszystkich mieszkańców wsi
przywitał gości przewodniczący Zespołu Organizacyjnego Jubileuszu Piotr Witek. Wyraził radość, że
w tym dniu wybrali Mszalnicę, a przez to zaszczycili swoją obecnością: ksiądz biskup Andrzej Jeż,
posłowie na Sejm RP Józefa Szczurek- Żelazko
i Arkadiusz Mularczyk, senator Stanisław Kogut,
członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Leszek Zegzda, starosta Powiatu Nowosądeckiego
Marek Pławiak, przewodniczący Rady Powiatu Józef
Świgut, prezes Związku Powiatowego Ochotniczych
Straży Pożarnych Antoni Bienias, komendant PSP
Janusz Basiaga, Dziekan Dekanatu Nowy SączWschód ksiądz Kazimierz Markowicz, ksiądz proboszcz Józef Głowa, radni Gminy Kamionka Wielka
na czele z przewodniczącym Zenonem Kruczkiem,
Wójt Gminy Kamionka Wielka Kazimierz Siedlarz,
skarbnik gminy Maria Wiatr, sekretarz gminy Krystyna Homoncik, dyrektorzy szkół, prezesi OSP,
komendant gminny OSP, sołtysi poszczególnych
miejscowości. Wszystkich gości otoczyły w jednej
wspólnocie rodziny Jubilatów i mieszkańcy Mszalnicy. W takiej atmosferze na jednej sali zgromadziło
się blisko 600 osób.
Następnie dyrektor Zespołu Szkół w Mszalnicy Edyta Danielska w imieniu społeczności szkoły
oraz prezes OSP Mszalnica Władysław Główczyk
w imieniu strażaków, zwrócili się o poświęcenie
nowych obiektów. Ksiądz biskup dokonał w obecności wszystkich gości poświęcenia sali gimnastycznej
i zaplecza techniczno - garażowego OSP.
Część partiotyczno - historyczną uroczystości prowadzili Marta Witek i Damian Michalik,
przy udziale Orkiestry Dętej z Mystkowa pod batutą
Mateusza Główczyka i Zespołu Regionalnego
„Mszalniczanie” pod kierownictwem Sylwii Witkowskiej. Towarzyszyła im także młodzież szkolna. Po
zakończonej uroczystości zaproszono wszystkich na
wspólny posiłek przygotowany przez rodziców i Koło
Gospodyń Wiejskich.
Dla upamiętnienia tego wydarzenia posadzono sadzonkę sosny wyhodowanej przez Nadleśnictwo w Starym Sączu, z nasion poświęconych
przez Ojca Św. Benedykta XVI w 2007 roku, w czasie
pielgrzymki do Polski.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż uroczystość ta miała miejsce w Nadzwyczajnym Roku
Miłosierdzia Bożego, w 1050 rocznicę Chrztu Polski,
w Dniu Niepodległości i jednocześnie pierwszy raz
w Dniu Patrona Mszalnicy św. Siostry Faustyny.

Kogo:

Fot.: Jerzy Cebula i własne
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Śpiewajcie Panu pieśń nową

„Kto śpiewa, dwa razy się modli”
– powiedział kiedyś św. Augustyn. To hasło
stało się zachęta do organizowania Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej. Celem
tego przeglądu jest ewangelizacja dzieci
i młodzieży poprzez śpiew oraz popularyzacja piosenki religijnej.
Jego 12. już edycja odbyła się w tym roku
w parafii w Królowej Górnej. Spotkanie otworzyli główni organizatorzy: ks. Krzysztof Pasyk
- proboszcz Parafii w Królowej Górnej oraz
Kazimierz Ogorzałek - dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej. W konkursie udział wzięło 12. solistów i 8 zespołów
podzielonych na kategorie: dziecięcą i młodzieżową.
Przy ocenie uczestników brane były
pod uwagę: dobór repertuaru do możliwości
wykonawczych i wieku wykonawcy, dykcja,
emisja głosu, intonacja i sposób prezentacji
utworu. Ważna też była poprawność synchronizacji z akompaniamentem i ogólny wyraz
artystyczny. Występy uczestników konkursu
zapowiadała Małgorzata Rokicka – Jaworska.
Komisja Artystyczna pod przewodnictwem
Agnieszki Basiagi, po wysłuchaniu zaprezen-

towanych utworów i wnikliwej analizie jakości
wykonania, postanowiła przyznać następujące nagrody:
W kategorii dziecięcej wśród solistów:
I miejsce i prawo występu w Ogólnopolskim
Konkursie Piosenki Dziecięcej SKOWRONECZEK przyznano Oliwii Ślipek z Kamionki
Wielkiej,
II miejsce zdobyła Sandra Woźniak z Kamionki
Wielkiej,
III miejsce otrzymała Maria Kmak z Boguszy.
W kategorii dziecięcych zespołów:
I miejsce zdobył Zespół ze Szkoły Podstawowej z Królowej Górnej,
II miejsca nie przyznano,
III miejsce otrzymał duet: Emilia Nowak i Katarzyna Pogwizd z Kamionki Wielkiej.
W kategorii młodzieżowej wśród solistów:
I miejsce zdobyła Weronika Poremba
z Kamionki Wielkiej,
II miejsce przyznano Mateuszowi Porębie
z Królowej Górnej,
III miejsce otrzymała Wiktoria Michalik
z Kamionki Wielkiej.

W kategorii młodzieżowych zespołów:
I miejscem nagrodzono Zespół z Gimnazjum
z Królowej Górnej,
II miejsce przyznano dla Zespołu „Fun-trio”
z Mszalnicy,
III miejsce zdobył duet: Kinga Homoncik i Marcelina Kocemba z Kamionki Wielkiej.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy
i nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek
Kultury. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali od ks. Krzysztofa Pasyka upominki
w postaci płyt i książek.
Organizatorzy dziękują parafiom, szkołom
i wszystkim instruktorom, za przygotowanie
uczestników do konkursu.
Młodzi wykonawcy dowiedli, że
konkurs piosenki religijnej, to nie tylko rywalizacja, ale to przede wszystkim modlitwa.
Potwierdzenie znalazły kolejne słowa św.
Augustyna: „Coraz bardziej jednak skłaniam
się do pochwalenia tego obyczaju, że śpiewa
się w kościele, aby poprzez przyjemności
uszu mogła słabsza dusza wznosić się do
stanu pobożności”.

Tekst i fot. Kogo
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Awans strażaków z Mystkowa
Ochotnicza Straż Pożarna w Mystkowie, jako 36. jednostka z powiatu nowosądeckiego, została włączona do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka
ta obchodzi w tym roku 65-lecie działalności.
Uroczystość, związana z włączeniem jednostki
do systemu, odbyła się 03.09.2016 roku przed
budynkiem OSP w Mystkowie. Poprzedziła
ją Msza Święta, która została odprawiona
w miejscowym kościele parafialnym.
Do Mystkowa przyjechali m.in.
senator Stanisław Kogut, starosta Powiatu
Nowosądeckiego Marek Pławiak, kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu
na czele z komendantem st. bryg. Januszem
Basiagą, przedstawiciele władz gminnych,
radni oraz druhowie z zaprzyjaźnionej jed-

nostki OSP Trąbki koło Wieliczki.
Święto było połączone z obchodami jubileuszu 65-lecia powstania jednostki
OSP. Oficjalną decyzję o włączeniu jednostki
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przekazał komendant miejski PSP
w Nowym Sączu st. bryg. Janusz Basiaga.
Starosta Marek Pławiak gratulował
kierownictwu jednostki włączenia do KSRG.
Zaznaczył, że to kolejna jednostka na terenie
Sądecczyzny, która działa w tym systemie,
chroniąc życie i mienie ludzkie.
Jednostka OSP w Mystkowie otrzymała ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy
typu cysterna. Jest to trzecie auto, którym
dysponuje mystkowska jednostka. Fundusze
na zakup tego samochodu zapewniły gmina

Kamionka Wielka oraz OSP Mystków.
Zasłużeni strażacy zostali uhonorowani, przez starostę nowosądeckiego, odznaczeniami. Między innymi Srebrne Jabłko
Sądeckie otrzymał druh Zbigniew Hebda,
prezes Zarządu OSP w Mystkowie. W trakcie
uroczystości zostały złożone podziękowania
dla ludzi i instytucji pomagających mystkowskiej jednostce OSP.
Ochotnicza Straż Pożarna w Mystkowie liczy ponad 60. strażaków. Trzydziestu
pięciu z nich może brać udział w akcjach
ratowniczych.

Tekst i fot: T.S.
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Zespół Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej

Dzień promocji zdrowia
Wiedzę i doświadczenia z zakresu
zdrowia powinno się przekazywać człowiekowi od najmłodszych lat, ponieważ już wtedy
kształtują się nawyki i postawy, determinujące
styl życia prowadzony w późniejszych latach.
Sumę tej wiedzy i doświadczeń z zakresu zdrowia, uzyskiwanych w różnych etapach życia,
określa się mianem kariery zdrowotnej. My
nauczyciele, a zwłaszcza nauczyciele wychowania fizycznego, jesteśmy odpowiedzialni za
karierę zdrowotną naszych uczniów. Dlatego
też, w dniu 20.05.2016 roku zorganizowaliśmy
w naszej szkole dzień promocji zdrowia.
Wydarzenie rozpoczęliśmy od zdrowego
poczęstunku. Dziewczęta z klasy I i II gimnazjum przygotowały dla wszystkich uczniów
i nauczycieli naszej szkoły owocowe szaszłyki oraz koktajl ze szpinaku. Klasy I-III szkoły

podstawowej uczestniczyły w zajęciach
z ratownikiem medycznym. Dzieci uzyskały
wiele wiadomości od zaproszonego gościa na
temat udzielania pierwszej pomocy w różnych
sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
Miały okazję przećwiczyć numery telefonów
alarmowych oraz tekst zgłoszenia telefonicznego. Celem tego spotkania było kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw,
a także zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi.
Klasy IV-VI SP oraz I-III gimnazjum uczestniczyły w spotkaniu z dietetykiem, panią Ewą
Groń - Jaśkowiak z Poradni Dietetycznej
i Profilaktyki Zdrowia Bella – Vita. Pani dietetyk wygłosiła prelekcję na temat zdrowego
odżywiania, kompleksowo omówiła zasady
odżywiania się. Wskazała podstawowe błędy

żywieniowe, które popełniamy w codziennym
żywieniu. Uświadomiła uczniom jak ważne
w życiu jest co i ile spożywamy.
Następnym punktem programu był pokaz
akrobatyczny grupy „Screamo Trikz” z Nowego
Sącza. Celem pokazu było zaproponowanie
uczniom możliwości spędzania czasu wolnego, uświadomienie, że zdrowy styl życia jest
sposobem na osiągnięcie sukcesów sportowych, a aktywność fizyczna stanowi kluczowy
i integralny składnik zdrowego stylu życia.
Założyciel grupy, pan Andrzej Stec, opowiedział uczniom jak zaczęła się jego przygoda
z akrobatyką, nakłaniał do uprawiania sportu,
do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz
do rozwijania swoich pasji.

AS

"Czerwony Kapturek" - seniorzy dzieciom

Korzyści z tej współpracy mają
zarówno dzieci jak i osoby starsze. Seniorzy,
ze swoim bogatym doświadczeniem życiowym, mają szansę przekazywać dzieciom
system wartości, tradycje, zwyczaje, stawać
się autorytetem. Dają współczesnym dzieciom i młodzieży coś, co zaczyna być niezwykle cenne – ciepło, spokój, cierpliwość i czas,
a także poczucie bezpieczeństwa. Kontakt
z osobami starszymi pokazuje dzieciom, to,
czym jest starość, że może być twórcza, radosna, może być związana z pewnymi ograniczeniami, zmianami w wyglądzie i możliwościach,
które trzeba zaakceptować. Młode pokolenie
wnosi radość w życie osób starszych, pozwala

na powrót do najprzyjemniejszych chwil życia
– dzieciństwa i młodości. Jednocześnie starsi
czują się potrzebni, mają poczucie misji.
Nasi seniorzy szczególnie lubią pracować na
rzecz dzieci. Ich kreatywność oraz twórcza
fantazja przeplatająca się z chęcią niesienia
radości innym, tym razem były motywacją
do przygotowania przedstawienia teatralnego pt.„Czerwony Kapturek” wg baśni braci
Grimm. Pierwsza inscenizacja z okazji Dnia
Dziecka odbyła się w Królowej Górnej i tak
kolejno aktorzy odwiedzili wszystkie szkoły
i przedszkola na terenie gminy.
Każdy występ poprzedzony był licznymi próbami w bibliotece. Wiele czasu zajęło

Seniorom przygotowanie kostiumów oraz
scenografii. Zadowolenie dzieci oraz długo
niemilknące brawa, w pełni zrekompensowały
trudy związane z występami.
Zachęceni entuzjastycznym przyjęciem przez „najmłodszą publiczność”,
Seniorzy w chwili obecnej pracują nad nową
inscenizacją dla dzieci. Nie zdradzają jednak
tytułu, by sprawić dzieciom jeszcze większą
radość i niespodziankę. Zapewniają, że nowa
sztuka będzie równie interesująca i zabawna
jak poprzednie.

A. Ziobrowska
Fot. Archiwum GBP
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Opowiem ci bajkę...

Za nami już 25. edycja Konkursu
Opowiadania Bajek, którego organizatorem
jest Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce
Wielkiej. Konkurs ten, tak jak w latach ubiegłych, ciągle cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z gminy
Kamionka Wielka.
Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do
poznania baśni i bajek, rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni dziecka, kształtowanie umiejętności poprawnego i barwnego opowiadania.
W tegorocznym konkursie opowiadania bajek
wzięło udział 35 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy zostali
podzieleni na trzy kategorie: kategoria I: klasy
I -III, kategoria II: Klasy IV-VI i kategoria III:
klasy gimnazjalne.
Każdy z uczestników miał 5 minut na zaprezentowanie wcześniej wybranej przez siebie
bajki w taki sposób, by zaciekawić nią widownię i Jury.
Jury tworzyli: Bożena Patla – przewodnicząca Komisji oraz Kazimierz Ogorzałek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamionce Wielkiej. Jury wnikliwie wysłuchało wszystkich bajek przedstawionych
przez dzieci. Każdy z uczestników konkursu
starał się jak najlepiej - sugestywnie i teatralnie
- opowiedzieć historię swojego bohatera. Nietrudno było zauważyć, że uczestnicy włożyli
wiele serca w swoje prezentacje, pokonując
tremę przed publicznym wystąpieniem. Konkurs był mocnym przeżyciem, odczuwanym
nie tylko przez występujących na scenie, ale

także przez ich opiekunów i nauczycieli. Po
wysłuchaniu wszystkich opowiadań, dokonaniu jakości ich prezentacji i gruntownej ocenie
Jury przedstawiło wyniki konkursu.
A oto nasi Laureaci:
W kategorii I-III
I miejsce- Mateusz Jaworski ze SP w Królowej
Polskiej,
II miejsce –Justyna Kmak ze SP w Jamnicy,
III miejsce- Martyna Kowalska ze SP w Jamnicy.
W tej kategorii Jury przyznało również dwa
wyróżnienia dla Gabrieli Kiełbasy ze Świetlicy
Wiejskiej w Mszalnicy oraz Roksany Woźniak
z ZSP-G w Królowej Górnej.
W kategorii IV- VI
I miejsce-Stanisław Dobosz ze SP w Boguszy,
II miejsce – Oliwia Ślipek ze ZSP-G
w Kamionce Wielkiej,
III miejsce – Szymon Koziak ze SP w Boguszy.
W tej kategorii Jury również przyznało wyróżnienie; otrzymała ją Natalia Kos ze SP w Jamnicy.
W kategorii Gimnazjum
I miejsce - Karolina Sekuła ze ZSP-G w Królowej Górnej,
II miejsce- Dominik Siedlarz ze ZSP-G w Królowej Górnej,
III miejsce - Wiktoria Michalik ze ZSP-G
w Kamionce Wielkiej.
Wśród młodzieży gimnazjalnej została
wyróżniona Aleksandra Surma ze ZSP-G
w Kamionce Wielkiej.

dyplom za udział w konkursie oraz drobne
gadżety w postaci breloczków i coś na osłodę.
Taki konkurs jasno pokazuje, że samo przygotowanie do wystąpienia, to świetna okazja
żeby przypomnieć sobie wspaniałe i cudowne
bajki oraz ich interesujące historie, zwłaszcza
bohaterów fantastycznych. To także okazja,
żeby pożytecznie spędzić czas, oderwać się
od codzienności, od komputera, telewizora
i gier - które młodemu odbiorcy zamiast funkcji poznawczych, dostarczają wiele zła i agresji. Ponadto wybranie jednej bajki i opowiedzenie jej publicznie tak, by zainteresować nią
innych słuchaczy, wymaga przede wszystkim
odwagi, dużego wkładu pracy nad tekstem
i jakością opowiadania, by wiernie przekazać
najcenniejsze przesłanie czy morał.
Baśnie, bajki oraz wszelkie inne
fantastyczne opowiadania, przeznaczone
są nie tylko dla dzieci. Ich morał przemawia
także do dorosłych. Faktem natomiast jest,
że najmłodsi najlepiej odnajdują się w tej niezwykłej „krainie”. Świat fantazji jest im bliski
i potrzebny, by uczyć i wychowywać; dostrzegać, jakie wartości w życiu są najważniejsze.
W baśniach i legendach zawarta jest wielka
mądrość ludowa, wypracowana przez intelekt
całych pokoleń.
Te prawdy przyświecają organizacji
od wielu już lat Gminnego Konkursu Opowiadania Bajek.

Każdy z uczestników oprócz regulaminowych miejsc w konkursie, otrzymał

Fot. K. Ogorzałek

Natalia Janus
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Wolność mierzona krzyżami c.d.

Sandra Woźniak

Ola Surma

Trzecie miejsce zajęła grupa z Kamionki Wielkiej kierowana
przez Renatę Kmak.
W drugiej części uczestnicy prezentowali wysoki poziom
artystyczny, zdecydowanie wzbogacił się repertuar, można
było usłyszeć mało znane pieśni. Profesjonalna aranżacja,
wykorzystanie wielu instrumentów świadczy o dużym zaangażowaniu opiekunów i uczestników.
Organizatorzy Gminny Ośrodek Kultury i MOZ
NSZZ Solidarność dziękują wszystkim uczniom, opiekunom,
dyrektorom szkół biorącym udział w konkursie, członkom
jury za bezinteresowną pracę w komisji. Do zobaczenia za
rok.
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Klub "Trzy razy R"
Już ponad 3 lata działa przy Gminnym Ośrodku Kultury Klub Trzy
razy R (Relaks, Rękodzieło, Rozrywka). Celem spotkań członków
klubu jest udział w zajęciach rękodzielniczych, które są pretekstem do spotkań wśród osób o tych samych zainteresowaniach.
Uczestniczenie w zajęciach stało się zachętą do samodzielnego
szukania pomysłów na nudę a coraz częściej prace manualne
zyskują też miano czynności relaksacyjnych.
Specjaliści w swoich badaniach stwierdzili, że dzierganie wpływa
na aktywację obszarów mózgu, które są odpowiedzialne za
odczuwanie spokoju. Taka zabawa może sprawić, że lepiej
zadziałają nasze neurony. A im więcej neuronów musi w naszej
głowie współpracować, przy przetwarzaniu informacji, tym
łatwiej wykorzystamy tę umiejętność współpracy przy uczeniu
się innych czynności. Wspomnieć należy, że Albert Einstein sam
w celu oczyszczenia umysłu i wyciszenia sięgał właśnie po
robótki ręczne.
Zatem zachęcamy do wspólnego dziergania z Klubem 3x R, panie
i panów, osoby starsze i młodsze – każdego, kto ma ochotę na
kolorową podróż w świat robótek ręcznych.
Zapraszamy do wspólnej zabawy, wymiany umiejętności, a co
najważniejsze oddaniu się wspólnej pasji twórczej.
(G.M.)

Maria Kiełbasa
Fot. K. Ogorzałek

Jak co roku, we wrześniu, uczniowie Szkoły Podstawowej w Jamnicy zadbali o swoje bezpieczeństwo
w drodze do szkoły. Pod
opieką pani Katarzyny Obrzut, klasa
IV wyruszyła na ulicę, aby zwrócić uwagę kierowców na idące do
szkoły dzieci. Dzięki policjantom
z Komendy Miejskiej Policji w Nowy
Sączu: pani asp.sztab. Karolinie
Krupie oraz panu st.sierż. Arturowi
Słabemu, uczniowie mogli dokonać
„słodko - kwaśnego pomiaru prędkości”.
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Nowe zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
Rok 2016 przyniósł znaczne zmiany w polityce społecznej,
mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu ekonomicznemu polskich
rodzin. Podniesione kryterium dochodowe w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o świadczeniach rodzinnych ( III kwartał 2016 r.),
spowodowało zwiększenie liczby świadczeniobiorców. Nastąpił wzrost
wysokości świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
wprowadzono świadczenie rodzicielskie oraz zasadę „złotówka za złotówkę” w przyznawaniu świadczeń rodzinnych .
Zmiany te wpłynęły także na działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej. W ostatnich latach Ośrodek przejmuje bowiem do realizacji nowe zadania przekazywane przez Radę Gminy Kamionka Wielka.
Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, dodatkach mieszkaniowych, wspieraniu rodziny oraz świadczeniach wychowawczych, spowodowały otwarcie ośrodka na nowe grupy
społeczne. W bieżącym roku nastąpiło rozszerzenie kręgu klientów
o znaczną ilość osób, co spowodowało konieczność podniesienia
standardów obsługi klientów, właściwego wdrażania nowych procedur
postępowania oraz udzielania informacji o przysługujących im uprawnieniach i prawach. Obecnie klientami Ośrodka są nie tylko rodziny
posiadające trudną sytuację materialno - bytową, a status materialny
nie jest jedynym wyznacznikiem otrzymania pomocy.
Od 1 stycznia 2016 roku możliwe jest otrzymywanie świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego.
Rodziny, które przekraczają próg dochodowy (674,00 zł na osobę
w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), nie
tracą automatycznie prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia są stopniowo
obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Łączna kwota wypłacanych
zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących
danej rodzinie jest stopniowo obniżana o 1,00 zł wraz z przekroczeniem
o 1,00 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu
netto wszystkich członków rodziny.
Również od 1 stycznia 2016 roku można składać wnioski
o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to adresowane jest do osób
wychowujących dziecko po urodzeniu, a nie otrzymujących zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny, w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przez okres 52 tygodni. W przypadku urodzenia wieloraczków
okres ten może być wydłużony do 71 tygodni.
Jednak najistotniejszym elementem działań, zmierzającym
do przeciwdziałania wykluczeniu ekonomicznemu polskich rodzin
w 2016 roku, jest rozpoczęcie z dniem 1 kwietnia realizacji rządowego
programu „Rodzina 500 plus”. Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego. Program ten to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko,
bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują
wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka, przy spełnieniu
kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Pierwszy okres, na który
ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się
1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. Jest to pierwsze tak
szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin, z którego skorzystają
rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego można było składać w formie

papierowej oraz elektronicznej. Podobnie jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych część niezbędnych informacji koniecznych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego Ośrodek jest zobowiązany
pozyskać samodzielnie (zaświadczenia o dochodzie z Urzędu Skarbowego i zaświadczenia z ZUS-u o wysokości składek zdrowotnych,
zaświadczenia z PUP, PESEL).
Do 30 listopada 2016 r, 1093 mieszkańców gminy Kamionka
Wielka złożyło wnioski o świadczenie „500+”. Wydaliśmy 1049 decyzji,
z czego 994 pozytywnych. W ponad sześćdziesięciu sprawach trwają
postępowania wyjaśniające, dotyczące między innymi ustalenia uprawnień w przypadku osób, których małżonkowie przebywają za granicą.
Świadczenie trafiło do 1650 dzieci, (758 rodzin to rodziny z jednym
dzieckiem). Najwyższe świadczenie trafiło do rodziny z sześciorgiem
dzieci. W okresie tym wypłaciliśmy świadczenia, na kwotę 6.486.500
zł., co daje średniomiesięczną kwotę ok. 810.000 zł.
Nowym zadaniem realizowanym w Ośrodku od września
bieżącego roku jest przyznawanie stypendium szkolnego oraz zasiłku
szkolnego z przeznaczeniem na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Stypendium mogli otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (514 zł netto). Zasiłek szkolny był przyznany uczniom znajdującym
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego na wniosek złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia.
W okresie od września w Ośrodku zostały złożone 290 wnioski o stypendium szkolne. Wydano decyzje przyznające stypendia szkolne 287
uczniom, oraz zasiłki szkolne 5 uczniom. Wysokość stypendium dla
ucznia za okres wrzesień - grudzień wynosi: 288 zł. Dwie rodziny
(4 dzieci) otrzymało decyzje odmowne ze względu na przekroczenie
dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium. Podstawą
wypłaty stypendium szkolnego jest przedstawienie imiennych rachunków, faktur potwierdzających poniesione koszty na cele edukacyjne.
Oprócz nowych zadań Ośrodek, jako jeden z podmiotów
lokalnej polityki społecznej, organizuje i świadczy także inne formy
pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy. Działania Ośrodka
wspierane są świadczeniami pieniężnymi stanowiącymi podstawową
formę pomocy. Obok pomocy finansowej Ośrodek zabezpiecza
pomoc usługową, rzeczową a także świadczy pracę socjalną. Znaczący system świadczeń o charakterze osłonowym realizowany przez
OPS to zadania zlecone gminie. Największy katalog tych świadczeń
to zasiłki rodzinne i różnego typu dodatki do zasiłków oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wspieramy osoby niepełnosprawne
i ich opiekunów m.in. w formie zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń
pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla
opiekunów. Kontynuowane są również działania rozpoczęte wcześniej,
a związane z realizacją resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, programu „Karta Dużej Rodziny”
czy rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014 - 2020. Wszystkie te działania zmierzają do zapewnienia
optymalnych warunków dla rozwoju oraz godnego życia mieszkańców
Gminy Kamionka Wielka.

Janina Gruca
Kierownik OPS
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WIGILIA
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Kiedy widzę w każdym oknie, światła kolorowe,
Jestem pewna, do wigilii wszystko już gotowe.
Bo światełka informują, rodzinka zebrana,
Biały obrus już na stole, choinka ubrana.
Dzieci patrzą czy na niebie, gwiazdeczka już błyszczy
I powoli koło stołu, zbierają się wszyscy.
Ktoś zaczyna Ewangelię czytać wśród milczenia
Jak to było dawno temu, w czasie Narodzenia.
O tej szopie, co tam w polu gdzieś samotnie stała,
O Józefie i Maryi, która rodzić miała.
(...)
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Narodowe czytanie

Po raz piąty, w pierwszy weekend września, Polacy spotkali się, aby wspólnie, pod
patronatem Pary Prezydenckiej, czytać dzieła
polskich pisarzy. Tegoroczna lektura nawiązywała do obchodzonego właśnie Roku Henryka Sienkiewicza, ustanowionego przez Sejm
i Senat, w związku z 170. rocznicą urodzin
i 100. rocznicą śmierci pisarza. Powieść historyczna „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza
została opublikowana w latach 1895-1896,
w odcinkach, w warszawskiej „Gazecie Polskiej” oraz w krakowskim dzienniku „Czas”
i „Dzienniku Poznańskim”. Następnie wydano
ją w formie druku zwartego. Powieść odniosła
światowy sukces i została przetłumaczona na

ponad pięćdziesiąt języków.
W tym roku „Quo vadis” można było usłyszeć
w całym kraju, w kilkuset miejscowościach.
Głównym celem Narodowego Czytania
jest popularyzacja czytelnictwa i wzmocnienie
poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.
W tym roku pracownicy Gminnej Biblioteki
zorganizowali, w pięknej scenerii na Czarnej
Kępicy. Tam właśnie wybrane fragmenty „Quo
vadis” czytali m.in. pracownicy biblioteki,
seniorzy z Kamionki Wielkiej, Mystkowa oraz
Gołkowic. W piątek 2 września fragmenty tej
powieści mogła usłyszeć również młodzież ze
szkół w Mystkowie i Kamionce Wielkiej.

Na zakończenie wszyscy chętni mogli skorzystać z możliwości ostemplowania swoich
egzemplarzy książek okolicznościową pieczęcią upamiętniającą kolejną edycję Narodowego Czytania. Wspólne czytanie było
okazją do integracyjnego spotkania seniorów
z Gołkowic, Mystkowa i Kamionki Wielkiej.
Biesiadowanie trwało do późnych godzin wieczornych.
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do
Akcji Narodowego Czytania oraz przygotowali
spotkania.

Sesja w gminie (c.d.)

Gminy Kamionka Wielka.
Radni podjęli także uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/162/2016 Rady
Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 sierpnia 2016
roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP
w Królowej Górnej na prace konserwatorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kamionce Wielkiej oraz zmian do Statutu
Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka
Wielka.
Zatwierdzono "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
w Nowym Sączu na lata 2017-2021" oraz
„Roczny program współpracy Gminy
Kamionka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
Z treścią podjętych uchwał można
zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej www.bip.
kamionka.iap.pl

Dokonano również zmiany w Uchwale
Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na 2016
rok. Rada Gminy podjęła też m.in. uchwałę
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka polegającej
na zmianie dotychczasowego przeznaczenia
gruntów na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsiach: Bogusza,
Kamionka Mała, Królowa Górna, Mszalnica.
Podjęto również uchwały w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

A. Ziobrowska
Fot. Archiwum GBP

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon KRUCZEK
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Sport
Wyniki Gminnego Turnieju Piłki
Nożnej Trampkarzy
„POŻEGNANIE LATA 2016”
Dnia 31 października 2016 roku na
boiskach ORLIKA przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Królowej Górnej
odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy „Pożegnanie lata 2016”. Turniej zorganizowany został przez Radę Gminną Zrzeszenie
LZS w ramach Gminnego Kalendarza Imprez
Sportowych Gminy Kamionka Wielka na 2016
rok oraz LKS Mszalnica.
W turnieju udział wzięło 7 drużyn:
2 drużyny z Kamionki Wielkiej, 2 drużyny
z Mszalnicy, 2 drużyny z Królowej Górnej oraz
gościnnie 1 drużyna z Nowego Sącza.
Zawody rozegrano w jednej kategorii wiekowej. Drużyny podzielono na dwie
grupy, w których mecze rozgrywane były
systemem „każdy z każdym” a następnie po
wyjściu z grupy systemem pucharowym.

Wyniki Gminnych Turniejów Siatkówki
20 listopada 2016 roku rozegrany
został ostatni turniej siatkówki na naszych
halach, tym samym kończąc kalendarz imprez
sportowych Gminy Kamionka Wielka na 2016 r.
Cykl siatkarski obejmował trzy turnieje:
• Gminny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet
o „Puchar Przewodniczącego Rady Gminy”;
• Gminny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn
o „Puchar Sekretarza Gminy”, oraz
• Gminny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy Kamionka
Wielka.
Wyniki poszczególnych zawodów przedstawiały się następująco:
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet
o „Puchar Przewodniczącego Rady Gminy:
I miejsce – Absolwentki Kamionka Wielka,
II miejsce – UKS Jedynka Kamionka
Wielka.
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o „Puchar Sekretarza Gminy”:
I miejsce – Młode Wilczki Nowy Sącz,
II miejsce - Chocko Rocko Kamionka
Wielka,

Po wyrównanej i bardzo zaciętej
rywalizacji klasyfikacja końcowa przedstawia
się następująco:
I miejsce – Królovia I z Królowej Górnej,
II miejsce – Kiełbaska Team z Nowego Sącza,
III miejsce – Mszalnica I.
Laureaci uhonorowani zostali medalami.

Dekoracji dokonał radny gminy Kamionka
Wielka Marcin Kiełbasa.
Dziękujemy wszystkim za przybycie
i zaangażowanie oraz zapraszamy na kolejne
rozgrywki.

III miejsce – Garaż Team Kamionka Wielka.

Gminny Turniej Piłki Siatkowej
Drużyn Mieszanych o Puchar Wójta Gminy
Kamionka Wielka:
I miejsce – Chocko Rocko – Kamionka
Wielka,
II miejsce – Milky Way – Kamionka Wielka,
III miejsce – UKS Koniczynka Królowa G.

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy, a osobom zaangażowanym bardzo
dziękujemy.

R.O.S.

Do zobaczenia w przyszłym roku !

Tekst i fot.:R.O.S
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Leon Świgut - żołnierz wyklęty
W dniu 13 września 2016r.,
w wieku 90 lat, zmarł
w Mystkowie podporucznik Wojska Polskiego Leon
Świgut, żołnierz Armii Krajowej, weteran walk o wolność
i niepodległość Ojczyzny.
Leon Świgut był żołnierzem
Armii Krajowej, Żołnierzem Wyklętym
polskiego powojennego podziemia
niepodległościowego i antykomunistycznego. Stawiał opór sowietyzacji
Polski, przez co jego życie stało się
świadectwem patriotyzmu oraz troski
o narodową wolność. Wierna służba
Ojczyźnie odcisnęła na jego ówczesnej,
oraz obecnej, wielopokoleniowej rodzinie stygmat niezłomnego orędownictwa
prawdzie.
Kierował się uniwersalną
zasadą życia - prawdą. Swoim dzieciom
wpajał, że: ,,Warto być uczciwym, choć
nie zawsze się to opłaca”. Mówił, że
„prawdy trzeba szukać i przy niej trwać,
choćby to nieraz bardzo wiele kosztowało”. I tak też czynił, pomimo dotkliwych represji, które go za bronione

			

racje spotkały.
Leon Świgut urodził się 19
marca 1926 r. w Mszalnicy. W 1939 r.
ukończył miejscową szkołę podstawową. Po wybuchu II wojny światowej,
w wieku 14 lat, uczestniczył w walkach
obronnych Rzeczpospolitej Polskiej. Po
zakończeniu działań wojennych pracował na stacji Kolejowej w Kamionce
Wielkiej i nadal walczył o niepodległość
i suwerenność Państwa Polskiego. Za

swoją działalność wojskową został
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w marcu 1946 roku i osadzony
w więzieniu w Nowym Sączu. Później
przeniesiony został do więzienia w Krakowie, gdzie przebywał do lutego 1947
r. Po wyjściu na wolność został pozbawiony pracy. Organizował więc sobie
sam miejsca pracy, budując kościoły
i domy, obrabiając kamienie oraz prowadząc z żoną Janiną gospodarstwo
rolne.
W 1995 r. z rąk Kierownika
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych otrzymał Odznakę
Weterana Walk o Niepodległość.
16 lipca 2016 r. za wybitne zasługi
w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda
odznaczył podporucznika Leona Świguta Orderem Krzyża Niepodległości.
16 września 2016r. z honorami wojskowymi pożegnano w Mystkowie podporucznika Leona Świguta, żołnierza AK
i antykomunistycznego podziemia.
Stanisława Wolnicka (Świgut)
Fot. Archiwum rodzinne rodziny Świgutów

XXXIII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych
19.01.2017 r.
XIII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
			
21-22.01.2017 r.

SĄDECKIE KOLĘDOWANIE
Wiejski Dom Kultury w Mystkowie
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Mystkowianie i Rożnowska Dolina
koncertowali we Francji

Zespół Regionalny Mystkowianie
oraz Zespół Regionalny Rożnowska Dolina
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Hejnał
Trąbki z Trąbek oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Biskupic, od 11 do 19 października wzięli
udział w prezentacji dorobku kulturalnego
Małopolski w ramach V Jesiennych Spotkań
z Małopolską. Spotkania od pięciu lat odbywają się w miasteczku Chatte i przyciągają
Polonię (i nie tylko) z całego regionu Rhone
- Alpes.
W trakcie tygodniowego pobytu
we Francji, zespoły występowały niemal każdego dnia, prezentując dziedzictwo kulturowe
regionu Lachów Sądeckich. Mystkowianie
oraz Rożnowska Dolina pojawiły się w dwóch
odsłonach: „Wesele na Mystkowie”- opowieść
o tradycyjnym weselu na lachowskiej wsi
oraz „Tańce Lachów Sądeckich” - prezentacja
autentycznych tańców: polki, walce, sztajery,
tramelki, krakowioki oraz inne.
Pierwszą część wyjazdu Zespoły
spędziły w miejscowości Obermodern koło
Strasburga, gdzie gościły u polskiego zespołu
„Wiosna w Szamotułach” oraz lokalnego
Groupe Folklrique Alsacien Obermodern. Po
ponad dwugodzinnym koncercie dla licznie
zgromadzonej publiczności, zespoły, wraz ze
Stowarzyszeniami z Gminy Biskupice, udały
się do Strasburga, zwiedzając między innymi
Parlament Europejski oraz Katedrę Najświęt-

szej Maryi Panny.
Kulminacją wyjazdu były jednak
wydarzenia, które odbyły się w malowniczo
położonej miejscowości Chatte, gdzie przez
dwa dni licznie zgromadzona publiczność
napawała się pięknem lachowskiego folkloru.
Sobotniego poranka Zespoły zaprezentowały
się w kolorowym korowodzie w Saint - Marcellin, po czym specjalnie na tę okazję przekształciły lokalny dom kultury w salę weselną, gdzie
przez ponad cztery godziny prezentowały
widowisko „Wesele na Mystkowie”. Członkowie zespołów poprzez tradycyjne odgrywki,
zorganizowaną degustację regionalnych smakołyków i nalewek, a także wspólny taniec
i śpiew, aktywnie włączyli lokalnych mieszkańców do uczestnictwa w obrzędzie.
Następnego dnia również nie zabrakło atrakcji - Zespoły dały wspólny, przepiękny
koncert „Tańce Lachów Sądeckich”, w którym
pokazali piękno i zróżnicowanie rodzimego
folkloru. Ponadto, przy współpracy z firmą
ETNOszafa z Trąbek, został zorganizowany
pokaz mody, w którym wszyscy członkowie
zespołów (niezależnie od wieku) na chwilę
stali się modelami i modelkami prezentując
stroje regionalne, a także odzież stylizowaną
polskim folklorem. Razem z członkami Stowarzyszeń z Biskupic oraz Trąbek, uczestnicy
wyjazdu przygotowali małopolski targ, gdzie
zaprezentowali tradycyjne rękodzieło, regio-

nalne potrawy, nalewki oraz produkty.
Oprócz wrażeń artystycznych związanych z licznymi występami, dzięki pomieszkiwaniu u rodzin, członkowie zespołów mogli
dogłębnie poznać francuską kulturę. Wspaniała kuchnia oraz liczne atrakcje zapewnione
przez organizatorów (koncert chóru Entresol,
zwiedzanie pięknej miejscowości Pont - enRoyans, penetrowanie monumentalnej Grotte
de Choranche oraz wizyta na plantacji orzechów) z pewnością na długo zostaną w ich
pamięci.
Całe przedsięwzięcie zakończyło się dużym
sukcesem, o czym świadczą licznie nawiązane przyjaźnie, łzy pożegnania, pochlebne
opinie partnerów z Francji i szereg zaproszeń
na kolejne wyjazdy. Dowodem słuszności
współpracy polsko - francuskiej był Medal
Miasta Chatte wręczony członkini ZR Mystkowianie - Annie Piech, wyraz uznania dla
najstarszych członków zespołu: Benedykta
Poręby i Władysławy Janus, a także oficjalne
zaproszenie francuskich przyjaciół do Polski.
Przy okazji Mystkowianie oraz Rożnowska
Dolina odwiedzili Sanktuarium w La Salette,
a do historii zespołów bez wątpienia przejdzie
wspólny śpiew maryjnej pieśni w murach saletyńskiego klasztoru.

					
Tekst i zdjęcie: Kamil Wiatr
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Gminny Konkurs Szopek
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej zorganizował
kolejną edycję Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.
Celem konkursu jest kultywowanie staropolskiej tradycji robienia
szopek bożonarodzeniowych – najbardziej popularnego symbolu
Bożego Narodzenia. Szopka to dzieło, w którym jest zawarta myśl
twórcza i wiara autora. Istotna jest tu zarówno konstrukcja budynku,
jak i postacie związane z Bożym Narodzeniem. W przeciwieństwie do
szopek współczesnych, oceniając szopkę tradycyjną ważne jest, by
była ona wykonana z tradycyjnych materiałów: drewno, papier, słoma,
bibuła itp. Również istotne jest, aby myśl twórcza zgodna była z ewangelicznym przesłaniem i formułą, która się kształtowała w ciągu wieków,
a kojarzona jest z tradycyjną szopką bożonarodzeniową.
Na tegoroczny konkurs napłynęło 18 szopek z całej gminy.
Komisja Artystyczna, którą tworzyli Magdalena Kroh i Benedykt Kafel
– wybitni sądeccy etnografowie – postanowiła przyznać następujące
miejsca regulaminowe.
W kategorii szopek tradycyjnych I miejsce otrzymała szopka Kacpra
Ogorzałka ze Szkoły Podstawowej w Mszalnicy, cztery równorzędne
II miejsca otrzymały szopki: Emilii Skoczeń i Klaudii Szczecina ze SP
w Jamnicy, Stefana Kociołka z Kamionki Wielkiej oraz Amelii Popieli
z ZSPG w Kamionce Wielkiej. Trzy równorzędne III miejsca otrzymały

Szopka Kacpra Ogorzałka

szopki Klary Gocek z Kamionki Wielkiej, Zuzanny Basiagi ze SP w Jamnicy i Emilii Ociepka ze SP w Mszalnicy.
W kategorii szopek współczesnych przyznano dwa pierwsze miejsca
dla szopek: Gabrieli Kogut ze SP w Mszalnicy i Laury Nieć ze SP
w Jamnicy, dwa drugie miejsca przyznano szopkom Kółka Plastycznego przy Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy, trzecie miejsce przypadło
szopce Dominika Ociepki ze SP w Mszalnicy.
Pozostali autorzy szopek w obydwu kategoriach otrzymali wyróżnienia.
Podsumowując konkurs jurorzy zwrócili uwagę, że w przeciwieństwie do szopek współczesnych, gdzie ważny jest zwłaszcza
pomysł i estetyka, przy ocenie szopek w kategorii tradycyjnej zwracana jest uwaga na materiały z jakich są zrobione figurki, budynek
szopki, jego otoczenie i ozdoby np. gwiazda (przede wszystkim drewno
i słoma). Ważny jest też kształt budynku szopki, który w naszym regionie ukształtował się co najmniej przed wiekiem. Promowane są elementy wykonane własnoręcznie, a nie kupione w sklepach.
Wszystkim autorom szopek Gminny Ośrodek Kultury dziękuje i gratuluje zdobytych nagród. Szopki można obejrzeć na wystawie
pokonkursowej w sali GOK.

Szopka Gabrieli Kogut

Tekst i fot.: Kogo

Szopka Laury Nieć

