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Niedziela 11 maja 2014 roku w parafii Mystków 
miała podwójnie uroczysty charakter. Przede 
wszystkim w tym dniu odchodzono parafialny 

odpust Św. Filipa i Jakuba. Mszy świętej odpustowej 
przewodniczył ks. prałat Józef Poręba z Limanowej, 
który w tym dniu obchodził w rodzinnej parafii swój 
jubileusz 50 lecia kapłaństwa. Mszę świętą koncele-
browali ks. Prałat Józef Głowa, ks. Karola Dziubaczka   
i o. Antoni Hebda ze Zgromadzenia Redemptorystów.
Charakteryzując postacie świętych patronów Filipa  
i Jakuba Młodszego kaznodzieja tej uroczystości  
ks. Dziubaczka stwierdził: „Apostoł z greckiego oznacza 
posłaniec, ale posłaniec musi znać przesłanie, zatem 
musi być i posłańcem i znawcą”. 
Ewangeliczny obraz patronów mystkowskiej parafii 
stał się dobrym tłem dla zwrócenia uwagi na 50 letnią 
posługę kapłańską Jubilata ks. Prałata Józefa Poręby.  
Z minionego półwiecza 44 lata przepracował w nieda-
lekiej Limanowej, będąc proboszczem i zarazem kusto-
szem Bazyliki Mniejszej Sanktuarium Matki Boskiej 
Bolesnej, wyniesionej przez papieża Jana Pawła II  
do godności Bazyliki Mniejszej. Słowa wdzięczności 

Bogu i Jubilatowi z najlepszymi życzeniami przed-
stawił proboszcz parafii Mystków prałat Józef Głowa. 
Podziękował za szczególny dar od księdza jubilata dla 
parafii Mystków w postaci kilku nowych ornatów, w tym  
z Matką Boską Mystkowską oraz Świętymi Filipem  
i Jakubem.
 Pod koniec Mszy świętej, dostojny jubilat dzię-
kując wszystkim za udział w uroczystości powiedział: 
„Popatrzyłem dziś z wdzięcznością na zabytkową 
chrzcielnicę i za świętym Janem Pawłem II mogę powie-
dzieć: tu wszystko się zaczęło; mój chrzest, szkoła, lata 
młodzieńcze i powołanie. Wdzięczny jestem moim rodzi-
com, za przekazanie wiary. Mam nadzieję, że cieszą się 
życiem wiecznym". 
Jubilat wyraził także wdzięczność rodzinnej parafii, że 
w jej kościele jest tablica pamiątkowa jego ojca, który 
w 1941 roku w Biegonicach został rozstrzelany przez 
Niemców.
Po  uroczystej sumie Złotemu Jubilatowi przed kościo-
łem Orkiestra Dęta z Mystkowa zagrała „Sto lat”.

dokończenie na stronie 4-5

Złoty jubileusz prałata z Limanowej
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W dniu 28 kwietnia 2014 roku odbyło się trzydzieste trzecie posiedze-
nie Rady Gminy obecnej kadencji.  Rada Gminy podjęła m.in. uchwałę 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicz-
nych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy 
szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przed-
szkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania 
udzielonej dotacji. Wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli usta-
lono w wysokości 75% wydatków ponoszonych na jedno dziecko i dla 
niepublicznych punktów przedszkolnych w wysokości 40%.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie i realizację międzygminnego 
porozumienia związanego z projektowaniem i budową wodociągu gmin-
nego w miejscowościach Paszyn i Mystków. Sprawa dotyczy doprowa-
dzenia wody do 8 budynków zlokalizowanych w Mystkowie przy drodze 
krajowej z wodociągu w Paszynie realizowanego przez Gminę Chełmiec.
Podjęto też uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości dotyczącej 
przekazania działek położonych w byłym kamieniołomie pod odbudowę 
budynków zniszczonych w wyniku osunięcia się ziemi za działki stano-
wiące własność osób, które odbudowywały budynki.
Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kamionka Wielka. Rozpatrzeniu podlegać będą wnioski złożone w latach 
2011-2014 o przekwalifikowanie gruntów.
Podjęto też uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka  
w zakresie zmiany przeznaczenia:
- działki ew. nr 95/6 położonej w Boguszy i działek ew. nr 698/1, 698/2 
i 866/23 położonych w  Mystkowie na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
- działki ew. nr 490/8 położonej w Boguszy na tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i indywidualnej zabudowy rekreacyjnej,
- części działek ew. nr 1405/1, 1405/8 i 1409/5 położonych w Mystkowie 
na tereny eksploatacji piaskowca magurskiego (PE).
Uchwalono także zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsiach: Bogusza, Kamionka 
Wielka i Mszalnica dotyczące przekwalifikowania działek
1) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
- część działki nr 290/2 i działki nr 290/3 położonych w Boguszy, 
- część działki nr 1256/2 i działki nr 2929/2 położonych w Kamionce Wielkiej, 
- część działki nr 1329/4 po podziale część działek nr: 1329/8 i 1329/9 
położonych w Mszalnicy, 
2) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej, 
- część działki nr 2902 położonej w Kamionce Wielkiej
oraz zmiany tekstowe planu obejmujące m.in. zniesienie ograniczenia dla 
nowej zabudowy mieszkaniowej w strefie „widokowej” kubatury budyn-
ków mieszkalnych i obiektów gospodarczych w zagrodach oraz obiektów 
usługowych.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013, 
Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
za rok 2013 oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy 
Kamionka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 ocenia-
jąc pozytywnie podejmowane działania w zakresie realizacji programów.
Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji 
Publicznej na naszej stronie internetowej www.bip.kamionka.iap.pl.

 Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Kruczek

Sesja w gminie
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Ks. prałat Józef Poręba, były 
proboszcz parafii limanowskiej  
i kustosz Sanktuarium Maryjnego. 

Urodził się 9 maja 1940 roku w Mystkowie  
k. Nowego Sącza jako syn Stanisława i Wikto-
rii z domu Kiełbasa.
Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w rodzin-
nej miejscowości, Liceum Ogólnokształcące 
ukończył w Nowym Sączu. Studia filozoficzne 
i teologiczne odbył w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Tarnowie w latach 1958-1964, 
wyświęcony na księdza 28.06.1964 roku przez 
księdza bpa Jerzego Ablewicza. Dodatkowo 
studiował w latach 1958-1970 w Sekcji Teo-
retycznej Instytutu Liturgicznego przy Papie-
skim Wydziale Teologicznym w Krakowie. 
Jako wikariusz pracował w Lisiej Górze koło 
Tarnowa (1964 r.-1967 r.), w parafii katedralnej  
w Tarnowie (1967 r.-1970 r.) oraz jako wika-
riusz w Limanowej, a również jako szczególnie 
utalentowany katecheta i erudyta limanow-
skich szkół średnich (1970-1979). 
14.07.1979 roku został mianowany probosz-
czem parafii Matki Boskiej Bolesnej w Lima-
nowej.
Od 1979 roku dziekan dekanatu limanow-
skiego. W 1980 roku wprowadził drugi dzień 
modlitw na cmentarzach limanowskich  
w ostatnią sobotę czerwca tzw. Wiosenny 
Dzień Zmarłych. Ustanowił od 1.06.1981 roku 
(tj. po kradzieży korony z limanowskiej Piety 
w maju 1981) zwyczaj nocnych dyżurów, tzw. 
Kustodię, do której włączyło się 120 męż-
czyzn. Doprowadził do rekoronacji figury MBB 
22.06.1983 roku podczas wizyty papieskiej  
w Krakowie, w ramach drugiej pielgrzymki 
do ojczyzny. Od 1986 roku zainicjował nabo-

żeństwa fatimskie, które obecnie odbywają  
w pierwsze soboty miesiąca od maja do paź-
dziernika; ożywił piesze pielgrzymowanie 
okolicznych parafii do Sanktuarium w Limano-
wej. W roku 1988 z jego inicjatywy powstało 
muzeum sanktuaryjne. 
Wniósł ogromny wkład pracy dla uczczenia 
200-lecia Konstytucji 3 Maja w Limanowej 
i podniesienia w tym czasie (28.05.1991 r.) 
limanowskiego kościoła do godności Bazyliki 

Mniejszej. Przyczynił się także do wzniesienia 
monumentalnego krzyża na Miejskiej Górze, 
upamiętniającego przejście naszego pokole-
nia w XXI wiek oraz pomnika Jana Pawła II 
umieszczonego u stóp Bazyliki.
Przeprowadził liczne prace budowlane: 
remont dachu kościelnego, budowa Domu 
Katechetycznego, remont Kaplicy Łaski, 
zbudowanie Domu Pielgrzyma, przebudowa 
starej wikarówki, budowa ołtarza polowego  
z krużgankam, stworzenie Małej Kalwarii Lima-
nowskiej na placu koronacyjnym, remont muru 
oporowego, wzniesienie budynku na placu po 
byłym budynku PKO w Limanowej, zrekon-
struowanie bramy kościelnej oraz zbudowanie 
kamiennego arkadowego ogrodzenia po obu 
stronach kościoła od strony Rynku, wybudo-
wanie kolumnady dla osiemnastu dzwonów 
wygrywających melodie maryjne, wykupie-
nie placu pod parking św. Krzysztofa, prace 
wewnątrz kościoła (zabezpieczenie głównego 
ołtarza, odnowienie polichromii w latach 1982-
1984, odnowienie wszystkich ołtarzy, remont 
organów, konserwacja witraży). 
Ksiądz prałat doprowadził do wybudowania 
kościoła w Starej Wsi, kaplicy, potem kościoła 
pw. Miłosierdzia Bożego wraz z plebanią  
w Mordarce. Widoczne było również zaanga-
żowanie ks. Józefa w zorganizowanie i otwar-
cie Szlaku Papieskiego w Beskidzie Wyspo-
wym i Gorcach. W sierpniu 2003 r. poświęcił 
pomnik-głaz symbol szlaku, znajdujący się 
na limanowskim rynku na trasie cytowanego 
szlaku.
Był współfundatorem nowej monstrancji  
w formie lipy (nawiązanie do pierwotnego 
kultu MBB na lipie przy Kaplicy Łaski). 

Złoty jubileusz prałata (c.d.)

strona 4
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Dając piękne świadectwo życia kapłańskiego, pra-
cując w szkole porywał młodzież do współpracy we 
wspólnotach, czego dowodem była bardzo duża liczba 
corocznych powołań kapłańskich. Głęboko leżała  
w sercu ks. Józefa sprawa wspólnot rodzinnych, czego
dowodem są prężnie działające Kręgi Rodzin.
Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie ks. 
proboszcza w pomoc ludziom chorym, biednym i nie-
pełnosprawnym. Patronując organizacjom charytatyw-
nym jakimi są Caritas i Stowarzyszenie Miłosierdzia 
Św. Wincentego a`Paulo niósł pomoc najuboższym 
i potrzebującym. Obejmował też swoją pieczą osoby 
niepełnosprawne wyrażając chęć na otwarcie przy 
parafii w Limanowej Diecezjalnego Biura dla Osób 
Niepełnosprawnych. Stąd Limanowa i parafia jest 
corocznym organizatorem Forum Niepełnosprawnych 
o charakterze diecezjalnym.
 Staraniem Księdza Proboszcza przy ołtarzu 
polowym w krużgankach zgromadzono ponad 50 figu-
rek Matki Bożej czczonej na całym świecie. Znajdują 
się tu wizerunki madonn m.in.: z Peru, Boliwii, Mek-
syku, Lourdes, itd.
 Ks. prałat dbał o zachowanie kultury, tradycji i oby-
czajów regionu poprzez m. in.: konkurs na najpięk-
niejszą palmę, konkurs szopek i gwiazd kolędowych, 
pielęgnowanie strojów ludowych w procesjach i uro-
czystościach kościelnych, dożynki i towarzyszące im 
wystawy wieńców dożynkowych w pomieszczeniach 
sanktuaryjnych.
Ks. Józef był redaktorem monografii, napisanej przez 
Józefa Szymona Wrońskiego pt. Bazylika Matki Boskiej 
Bolesnej w Limanowej, wydanej w 2001 roku.
Dużą uwagę przywiązywał do modlitwy poprzez 
muzykę. Toteż przy limanowskiej parafii działają: naj-
starszy Chór Męski, Chór Chłopięcy i Chór Mieszany 
oraz Orkiestra Dęta i Zespół Młodzieżowy.
Wieloletnie działania ks. Józefa Poręby nakierowane 
były na twórcze wykorzystanie aktywnych wiernych 
w limanowskiej wspólnocie kościelnej. Wiele jest też 
przykładów dobrej Jego współpracy z limanowskim 
samorządem.
 W 2008 roku Jego Świątobliwość Papież 
Benedykt XVI nadał Księdzu Prałatowi Józefowi Porę-
bie godność Prałata Honorowego.
Został też odznaczony Expositorium canonicale (1977 
r.), rokietą i mantoletem 1980 r, kapelan Ojca św. 1992 
r. Przyznano mu także złoty medal Za zasługi dla 
pożarnictwa i Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.
Został też wyróżniony odznaką Za zasługi dla 
miasta Limanowej i Honorowym Obywatel-
stwem Miasta Limanowa. W 2010 roku prze-
szedł na emeryturę, pozostając rezydentem  
w limanowskiej parafii.

Kazimierz Ogorzałek
Fot. Jan Marszałek, archiwum rodzinne ks. Józefa Poreby

W materiale wykorzystano tekst „50 – lecie kapłaństwa ks. Prałata 
Józefa Poręby”, nr 10 Informatora Miejskiego w Limanowej oraz 
http://www.miasto.limanowa.pl/files/s/122/8160/Edytor/File/Samo-

rzad/Jozef_Poreba%281%29.pdf 

 „Powiatowe Przełaje”
- 27 września 2013 r.

Laureaci - awans do biegów przełajo-
wych na szczeblu wojewódzkim:
Magdalena Siedlarz, Jakub Ogórek 
(klasa Ia) oraz Paweł Świder (klasa IIIb)

Międzygminny Turniej Piłki Halo-
wej Dziewcząt- 15 października 

2013 r.
Szkoła Podstawowa:
II miejsce- drużyna dziewcząt w skła-
dzie: Klaudia Pazgan, Agnieszka Świder, 
Dominika Głód, Mariola Gaj, Martyna 
Ząber, Anna Wolak, Mirella Ząber, Patry-
cja Pazgan, Zuzanna Stanek

Międzygminny Turniej Tenisa Sto-
łowego

Laureaci: Bogumił Bogdański (klasa IIIa)- 
2. miejsce, Sebastian Nowak- 5. miejsce 
(klasa IIIa)- awans do zawodów powiato-
wych

Powiatowy Turniej  
Tenisa Stołowego

Laureaci: Bogumił Bogdański (klasa IIIa)- 
8. miejsce, Sebastian Nowak (klasa IIIa)- 
12. miejsce 

Międzygminny Drużynowy Turniej 
Tenisa Stołowego

Laureaci: Bogumił Bogdański i Sebastian 
Nowak (klasa IIIa)- 2. miejsce i awans do 
rozgrywek powiatowych

Powiatowy Drużynowy  
Turniej Tenisa Stołowego

Laureaci: Bogumił Bogdański i Sebastian 
Nowak (klasa IIIa)- 5. miejsce 

Międzygminny Turniej  
Koszykówk - 16 stycznia 2014 r.

3. miejsce- drużyna chłopców w skła-
dzie: Witold Ochwat, Paweł Świder, Sła-
womir Poręba (kl. IIIb), Sebastian Nowak, 
Zachariasz Kachniarz, Adrian Szeptak, 
Jakub Pazgan (kl. IIIa), Jakub Ogórek (kl. 
Ia), Kamil Szczepka, Konrad Siedlarz (kl. 
Ib).

Małopolski Konkurs  
Języka Polskiego

Finalistka etapu wojewódzkiego – Ange-
lika Lelito (klasa III b)

Małopolski Konkurs  
Języka Angielskiego

Finalistka etapu wojewódzkiego – Natalia 
Rogozińska (klasa III b )

Uczniowie ZSPG w Królowej Górnej brali 
także udział w konkursach organizowa-
nych przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Kamionce Wielkiej tj: Gminnym Kon-
kursie Opowiadania Bajek, Gminnym 
Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej, 
Gminnym Turnieju „O Złotą Wieżę”. 
Wyniki z tych konkursów prezentowane 
były na łamach Gminnych Wieści oraz na 
stronie www.gokkamionka.iaw.pl

D. Gonczowska
Fot. K. Ogorzałek

Najważniejsze  osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół  
Podstawowo - Gimnazjalnych w Królowej Górnej 

w konkursach i zawodach sportowych  organizowanych 
w roku szkolnym 2013/ 2014

strona 5
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"Razem do sukcesu" po raz siódmy

Bieżący rok jest siódmym z kolei, w którym 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce 
Wielkiej realizuje projekt  „Razem do sukcesu” 
- współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego” w ramach Działania 7.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych 
na terenie gminy, będących klientami pomocy 
społecznej, w wieku aktywności zawodowej, 
osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, 
niezatrudnionych i rolników, a jego celem jest 
podniesienie poziomu aktywności społecznej  

i zawodowej uczestników. 
Począwszy od roku 2008, aktywizacją spo-
łeczną, zawodową, edukacyjną  oraz wsparciem 
finansowym zostało objętych  116 osób. 
Dzięki udziałowi w projekcie beneficjenci nabyli 
lub wzmocnili umiejętności zarówno psychospo-
łeczne, jak i obejmujące tematykę poruszania 
się po rynku pracy.  Zdobyli  nowe  bądź zak-
tualizowali posiadane wcześniej umiejętności   
i kwalifikacje zawodowe. 
Część z nich podjęła  pracę zawodową.  Pozo-
stałe osoby,  pomimo, że nie udało im się podjąć 
stałej pracy, nabyły umiejętności potrzebne przy 
jej poszukiwaniu m.in. z zakresu aplikowania  
o zatrudnienie, autoprezentacji, stały się pew-

niejsze siebie, wzrosła ich motywacja i aktyw-
ność własna.
W roku 2014 udział w projekcie bierze kolejnych 
36 uczestników. Do tej pory, beneficjenci ci uzy-
skali pomoc w formie specjalistycznych, indy-
widualnych porad  (psycholog, doradca zawo-
dowy), dzięki którym ustalone zostaną indywi-
dualne plany pomocy mające na celu rozwój 
społeczno – zawodowy.  Po zajęciach z zakresu 
reintegracji społecznej (grupowe i indywidualne 
wsparcie psychologa i doradcy zawodowego)  
uczestnicy odbędą różnorodne szkolenia i kursy 
zawodowe (między innymi: kurs florystyczny, 
gastronomiczny, prawo jazdy,  kierowca wózka 
widłowego, spawacz, opiekun osoby starszej).
Realizacja projektu „Razem do sukcesu”  moż-
liwa jest dzięki pomocy  finansowej Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Świadczone w jego ramach elementy 
pomocy skierowane bezpośrednio na benefi-
cjentów ostatecznych zwiększają ich potencjał 
społeczno – zawodowy.  Dodatkowo,  pomoc 
UE w sposób znaczący wpływa  na upowszech-
nianie pracy socjalnej skierowanej do szerszego 
kręgu odbiorców,  gdyż finansuje zatrudnienie 
pracowników socjalnych. W roku 2009 i 2010  
-  1 etat, a w latach 2011 do nadal środki EFS 
pokrywają koszty związane z zatrudnieniem  
2 pracowników.

J.G.
Fot. Archiwum OPS

Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego

MATKA
Dłoń, ręka.

Duża. Ciężka. 
Mniejsza, pomarszczona.
Głaszcze dziecięce skronie.
Gładzi młode włosy.

Ręka a na niej czas
Pługiem codzienności 
Wyorał podpis.
Ręka a na niej odbicie 
Słońca.
Łza ją gładzi.

Starość kocha te dłonie,
Wyprasowane, wykrochmalone.
Dba o nie. Gładzi.
A troskliwością się podpisuje.

Grzegorz Marszałek
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Leczenie temperaturą  
ok. -160° C  

(krioterapia miejscowa)

Okłady z lodu na spuchnięte miejsca są 
sprawdzonym sposobem leczenia miejsc, 
w których w wyniku urazu, kontuzji 
powstaje obrzęk uniemożliwiający swo-
bodny przepływ krwi.
Z drugiej strony niszczące działanie zimna 
następuje, jeżeli organizm nie wytworzy 
reakcji obronnej w postaci uczucia ciepła 
w miejscu wystudzonym. Niska tempe-
ratura jeżeli wnika w nasze ciało i pozo-
staje przez długi czas niszczy komórki, 
sprzyja rozwojowi bakterii i wirusów, 
czego następstwem są choroby takie jak: 
angina, grypa, zapalenie płuc, choroby 
reumatyczne.
 Krioterapia to leczenie oparami 
ciekłego azotu o temp. ok. -160°C lub  
w przypadku kriokomory ok. -120°C. 
Zabieg miejscowy może trwać od 40 
sekund do 3 minut. Wszystko zależy od 
umięśnienia i tkanki tłuszczowej. Zabiegi 
na nadgarstki, dłonie, stopy trwają ok. 40 
sekund. W innych miejscach ok. 3 minut. 
Nadmuch powinien odbywać się z odle-
głości ok. 20 cm. Przykładem odczuć uzy-
skanych w wyniku zabiegu krioterapii jest 
odczuwalne „szczypanie” na twarzy pod-
czas mroźnego wiatru a także odczuwalne 
wypieki na twarzy, spowodowane wej-
ściem z mroźnego otoczenia do ciepłego 
pomieszczenia (uczucie ciepła po ok. 15 
minutach w miejscu zabiegu). Oczywiście 
odczuwane ciepło w miejscu zabiegu nie 
będzie tak intensywnie odczuwane, jak 
wspomniane wypieki na twarzy.
Podobnie jak większość zabiegów fizyko-
terapii same zabiegi krioterapii nie leczą.
 Zabiegi krioterapii mają wywo-
łać reakcję obronną organizmu w postaci 
intensywniejszego przepływu krwi  
w miejscu zabiegu, odczuwalne w postaci 
wspomnianego ciepła. Zawsze wzmo-
żony przepływ krwi dostarcza tlen, pro-
dukty przemiany materii regenerujące 
chore miejsca, a także usuwa CO2 i tok-
syny. Niska temperatura przyczynia się do 
wytworzenia dodatkowej ilości hormonów 
i enzymów. Zabiegi krioterapii są kapital-
nym sposobem leczenia chorych miejsc, 
ponieważ jako jedyne zabiegi powodują 
wzmożony przepływ krwi w leczonym 

miejscu przez okres ponad 3 godziny od 
ukończenia zabiegu. 
 Zawsze podczas zabiegu powi-
nien być kontakt słowny między pacjen-
tem a fizykoterapeutą, aby nie doszło do 
odmrożenia w leczonym miejscu. Zabiegi 
działają przeciwbólowo, przeciwobrzę-
kowo i przeciwzapalnie.    
Krioterapia oprócz bardzo szybkiego ozię-
bienia leczonego miejsca powoduje neu-
tralizację bólu poprzez uwalnianie dużej 
ilości endorfin. „Ustąpienie” bólu umożli-
wia wykonywanie ćwiczeń chorego miej-
sca bezpośrednio po zabiegu. Ćwiczenia 
są konieczne ponieważ nie dopuszczają 
do powstania zrostów oraz przykurczy 
tkanek. Sama krioterapia nie zwiększa 
sprawności ruchowej leczonego miejsca, 
może wręcz przeciwnie pogorszyć spraw-
ność ruchową, jeżeli nie będą wykony-
wane ćwiczenia leczonego miejsca.
Wykonywane badania przez pracowników 
nauki zajmujących się tematyką kriotera-
pii (stosując określone urządzenia) udo-
wodniły zmniejszenie napięcia mięśni, 
poprawę krążenia w naczyniach chłon-
nych, szybsze wchłanianie krwiaka, lepsze 
odżywianie chrząstki stawowej, pobudza-
nie układu odpornościowego, a także są 
bardzo skuteczne w przypadku wszelkich 
urazów i schorzeń układu ruchu np. zapa-
lenie okołostawowe ścięgien, torebki sta-
wowej, mięśni, dolegliwości związanych  
z mikrourazami, stłuczenia i ich następ-
stwa (obrzęki), naderwanie ścięgien  
i wiązadeł np. tzw. zespół tenisisty, stany 
pooperacyjne, przykurcze mięśniowe  
i stawowe, skręcenia kończyn, przewlekłe 
zespoły bólowe i przeciążeniowe, opa-
rzenia skóry, odnowa biologiczna. Krio-
terapia miejscowa może być sosowana  
u pacjentów cierpiących na cukrzycę, 
żylaki kończyn dolnych, często skurcz 
napadowy.
 Po wykonaniu serii zabiegów 
następuje zwiększenie zakresu (możli-
wości) ruchowych stawów, wzmocnienie 
ścięgien, rozluźnienie mięśni, przyspie-
szenie gojenia ran w stanach poopera-
cyjnych, wchłanianie krwiaka, wzrost 
siły mięśniowej, zwiększenie tolerancji 
wysiłku fizycznego, zmniejszenie bólu  
i inne.
Im szybciej zacznie się leczyć chore miej-
sce tym krócej trwa okres naprawczy.
 Przeciwwskazaniami do kriote-

rapii miejscowej są: nowotwory, odmro-
żenia, zaburzenia czucia, zaburzenia 
troficzne, ciężkie choroby serca i układu 
krążenia, znaczna niedokrwistość, nad-
wrażliwość na zimno, miażdżyca, choroby 
neurologiczne i inne jednostki chorobowe 
np. choroba Raynauda, o których decy-
duje lekarz. 
 Krioterapia powinna być wyko-
nywana tylko u osób, które podczas lecze-
nia będą odczuwały w końcowej fazie 
zabiegu uczucie szczypania, a po 15-20 
min. uczucie ciepła w miejscu leczenia. 
Jeśli niska temperatura nie wywoła wspo-
mnianych reakcji obronnych organizmu, 
a w wyniku zabiegu pacjent odczuwa 
łupiący ból lub odczuwa uczucie zimna  
w okresie powyżej 30 minut od ukończe-
nia zabiegu, nie należy stosować tego 
sposobu leczenia, bo dojdzie do pogor-
szenia leczonego miejsca.
 Wszystko jest dobrze, jeżeli  
w wyniku zabiegu następuje poprawa  
i wyleczenie chorego miejsca. Problem 
zaczyna się wtedy, gdy zabiegi nie poma-
gają. Wyleczenie np. schorzeń stawu 
zależy w dużej mierze od zgromadzo-
nych w naszym organizmie produktów 
przemiany materii regenerujących uszko-
dzone miejsca. Jeżeli brakuje np. kola-
genu w chrząstce stawowej, a organizm 
nie posiada go w swoich „zapasach” to 
żadne zabiegi fizykoterapii nie pomogą  
w wyleczeniu schorzenia.
Podobnie jest w przypadku braku „krą-
żącego” wapnia (wapń występuje w 99%  
w kościach i w zębach, a 1% krąży  
w organizmie i jest uaktywniony do osocza 
krwi m. in. w wyniku znacznego oziębienia 
danego miejsca). Dzięki obecności wapnia 
we krwi następuje krążenie w miejscach 
wystudzonych. W innym przypadku krew 
nie będzie dopływać, lub będzie dopły-
wać w minimalnych ilościach (sinica). 
Bardzo dużo przyswajalnego wapnia jest 
w szprotach (kręgosłup), w skorupkach 
jajek. Wspomniany kolagen występuje  
w dużych ilościach w łapkach kurzych, 
które należy rozgotować (10-15 sztuk) 
i dołożyć wywar np. do rosołu, galarety. 
Wapń jest niszczony przez nadmiar cukru 
w posiłkach. 

mgr Zbigniew Kołba, 
autor książki „Krioterapia. To warto wiedzieć” 

Krioterapia
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Jeżeli wymagasz podjęcia natychmiastowego 
leczenia w innej placówce leczniczej, w celu 
kontynuacji i zachowania ciągłości leczenia 
albo musisz udać się na leczenie, a dysfunkcja 
narządu ruchu uniemożliwia Ci korzystanie ze 
środków transportu publicznego (bez względu 
na schorzenie) możesz skorzystać z bezpłat-
nego transportu sanitarnego.
Jeżeli jesteś zdolny do samodzielnego poru-
szania się bez stałej pomocy innej osoby, ale 
wymagasz pomocy przy korzystaniu ze środ-
ków transportu publicznego lub wymagasz 
korzystania z pojazdów dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych przysługuje 
Ci transport częściowo płatny w  przypadku 
leczenia:
•  chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
•  chorób nowotworowych,
•  chorób oczu,
•  chorób przemiany materii,
•  chorób psychicznych i zaburzeń zachowa-
nia,
•  chorób skóry i tkanki podskórnej,
•  chorób układu krążenia,
•  chorób układu moczowo-płciowego,
•  chorób układu nerwowego,
•  chorób układu oddechowego,
•  chorób układu ruchu,
•  chorób układu trawiennego,
•  chorób układu wydzielania wewnętrznego,
•  chorób zakaźne i pasożytnicze,
•  urazów i zatruć,
•  wad rozwojowych wrodzonych, zniekształ-
ceń i aberracji chromosomowych,
NFZ pokrywa w takich przypadkach 40% 
kosztów przejazdu środkami transportu sani-
tarnego.
W przypadkach niewymienionych powyżej 
koszty transportu będziesz musiał pokryć w 
całości osobiście.

Skierowanie

Transport sanitarny jest realizowany na zlecenie 
lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego.
Co istotne, karetki pogotowia ratunkowego 
służą do ratowania życia i zdrowia ludzi. Nie 
wzywaj więc pogotowia ratunkowego, gdy 
potrzebujesz transportu sanitarnego.
Transport sanitarny w podstawowej opiece 
zdrowotnej przysługuje pacjentom w następu-
jących sytuacjach:
•  kiedy zachodzi konieczność leczenia okre-
ślonego schorzenia w innej placówce leczni-
czej - z wyłączeniem stanów nagłego zagroże-
nia zdrowia lub życia;
•  dla zachowania ciągłości leczenia - gdy jest 
ono realizowane przez lekarza POZ.
Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca 
zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy  
i z powrotem. Zasady odpłatności są takie 
same jak w przypadku opisanego wcześniej 
transportu sanitarnego.
Skierowanie na transport sanitarny POZ wysta-
wia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Transport sanitarny "daleki" w POZ

Z transportu "dalekiego" w POZ możesz skorzy-
stać w następujących sytuacjach:
•  kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzy-
stać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą, 
a Twój stan zdrowia w momencie wypisu ze 
szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samo-
dzielny powrót do domu. Taki transport jest reali-
zowany od granicy Polski do miejsca Twojego 
zamieszkania;
•  kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzy-
stać z pomocy medycznej w zagranicznym szpi-
talu, ale wymagasz kontynuacji leczenia w kraju,  
a stan Twojego zdrowia pozwala na uzyskanie 
wypisu i nie ma medycznych przeciwwskazań do 

przewozu ambulansem. W takim przypadku przy-
sługuje Ci transport od granicy Polski do szpi-
tala, który jest położony najbliżej Twojego domu  
i w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia.
•  kiedy z przyczyn uzasadnionych medycz-
nie musisz korzystać ze świadczeń konkretnej 
poradni specjalistycznej oddalonej od miej-
sca zamieszkania o więcej niż 120 km "tam  
i z powrotem", a ogólny stan Twojego zdrowia 
nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni. 
Transport przysługuje wtedy z Twojego miejsca 
zamieszkania do najbliższego świadczenio-
dawcy, który udzieli CI świadczeń i z powrotem;
•  kiedy musisz ze względów medycznych 
korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń 
ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie 
przez niektóre poradnie, do których odległość  
z miejsca Twojego zamieszkania przekracza 120 
km "tam i z powrotem", a ogólny stan zdrowia 
chorego nie pozwala na samodzielny dojazd do 
poradni. Transport przysługuje wtedy od miejsca 
zamieszkania do poradni i z powrotem;
Aby skorzystać z transportu sanitarnego "dale-
kiego" w POZ powinieneś (twoja rodzina albo opie-
kun prawny) wystąpić z wnioskiem do dyrektora 
oddziału wojewódzkiego NFZ. Wniosek taki należy 
złożyć w oddziale Funduszu, do którego należysz. 
Po rozpatrzeniu wniosku, dyrektor oddziału Fundu-
szu wyda pisemnie stosowną decyzję.
Co istotne, w przypadku transportu związanego 
z leczeniem poza granicami kraju, do wniosku 
należy dołączyć zaświadczenie sporządzone  
w języku polskim, a przygotowane przez 
zagraniczny szpital, który realizował leczenie.  
W przypadku transportu związanego z lecze-
niem specjalistycznym w kraju należy dołączyć 
do wniosku zaświadczenie z poradni specjali-
stycznej, która ma wykonać świadczenie.

Źródło: NFZ 
(http://wartowiedziec.org/index.php/zdrowie/pra-
wo-i-zarzadzanie/20796-czy-i-kiedy-wezwa-karetk-
zasady-korzystania-z-transportu-sanitarnego - odczyt 
06.05.2014r.)

GMINNE WIEŚCI   Nr  54 strona 8

Zasady korzystania z transportu sanitarnego

Czy i kiedy wezwać karetkę?



Kapiący populizm
czyli jak posłowie posługując się argumentami obrony najsłabszych 

chcą zabrać samorządom 7 miliardów

Takiego zamachu na dochody samorządów 
terytorialnych nie było od lat. 7 miliardów zło-
tych mniej otrzymywałyby rocznie samorządy 
terytorialne gdyby weszły w życie propozycje 
zmiany zasad opodatkowania osób fizycznych 
proponowane przez parlamentarzystów Klubu 
Poselskiego Twój Ruch!
Taki skutek miałyby propozycje zawarte   
w poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Głównym założeniem projekto-
dawców jest podniesienie wysokości kwoty 
wolnej od podatku, tak, aby opodatkowaniu 
nie podlegały dochody nieprzekraczające 
wysokości tzw. minimum egzystencji.
Rozumiem potrzebę kształtowania prawa 
podatkowego, aby  jego przepisy nie uderzały 
w najsłabszą grupę obywateli, niemniej jednak 
wprowadzenie zmian w tym zakresie nie może 
uderzać finansowo w jednostki samorządu 
terytorialnego. Szukanie równowagi pomiędzy 
opodatkowaniem obywateli o różnych docho-
dach nie jest sztuką łatwą, ale  mam głębo-
kie przekonanie, że w tym zakresie nie mamy 
w Polsce do czynienia ze sytuacją skrajnie 
niesprawiedliwą (nadmierne opodatkowanie 
osób najlepiej zarabiających lub zgoła odwrot-
nie zbyt dużą skalą zwolnień podatkowych dla 
osób najuboższych).
W niezwykle trudnej sytuacji budżetów pań-

stwa i samorządów terytorialnych wprowadza-
nie rewolucji podatkowej jest, więc pomysłem 
nieracjonalnym.
Natomiast za objaw taniego populizmu uznać 
należy argumenty zawarte w uzasadnieniu 
do poselskiego projektu. Cytuję: […] „Należy 
uznać, iż w najwyższym stopniu niemoralna 
i zarazem sprzeczna z elementarnym poczu-
ciem sprawiedliwości społecznej jest obecna 
sytuacja, w której państwo pobiera daniny od 
dochodów, które nie pozwalają na pokrycie 
wydatków na żywność i opłaty za mieszka-
nie.…. Widać zatem, iż w walce z ubóstwem 
polskie państwo nie stosuje nawet tej podsta-
wowej  reguły, jaką  jest  zasada  primum  non  
nocere (tj.  przede  wszystkim  nie szkodzić).”
Projektodawcy oszacowali skutki wejścia  
w życie ustawy na 13,6 miliardów złotych 
rocznie wskazując, że są to koszty dla budżetu 
Państwa. Tymczasem tego typu uszczuplenie 
dochodów dotyczyłoby niemal w równym 
stopniu budżetu państwo, co budżetów samo-
rządów.
Posłowe nie uwzględniają faktu, że udział  
w podatku dochodowym od osób fizycznych 
stanowi jedno z głównych źródeł dochodów 
własnych jednostek samorządu terytorial-
nego (udział ten wynosi 39,34 proc. dla gmin, 
10,25 proc. dla powiatów i 1,6 proc. dla woje-
wództw).

Dlatego propozycje posłów oznaczałby 
uszczuplenie dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego o kwotę blisko 7 miliardów zło-
tych!
Inicjatorom projektu przypomnieć trzeba, że 
jednostki samorządu terytorialnego realizują 
również zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej (kierowanej do osób najuboższych), 
które wszakże wymagają posiadania stabil-
nych źródeł finansowania. Projektodawcy nie 
wskazali tymczasem żadnych alternatywnych 
źródeł dochodów jednostek samorządu tery-
torialnego, w przypadku ich uszczuplenia na 
skutek wejścia zmian w prawie podatkowym.
Dlatego zupełnie nie zgadzam się z opinią 
posłów, że przyjęcie projektowanych zmian 
w ustawie o podatku dochodowym od osób 
fizycznych przyniesie wyłącznie pozytywne 
skutki gospodarcze, społeczne i prawne.
Przykro pisać, ale to teza nieprawdziwa  
i trzeba się jej głośno sprzeciwiać, mając 
nadzieję, że populistyczne propozycje nie 
uzyskają  uznania większości parlamentarnej.

Marek Wójcik
Źródło: http://wartowiedziec.org/index.php/start/feliet-
ony/21032-kapicy-populizm-czyli-jak-posowie-posugujc-
si-argumentami-obrony-najsabszych-chc-zabra-samo 
- odczyt 05.05.20114r.
Zdjęcie: internet
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Dalie w ogrodzie

 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju 
Doliny Królówki w Królowej Górnej realizuje projekt współfinansowany 
przez ASOS 2014-2020
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod tytułem 
„Łączymy pokolenia-Kultywujemy tradycje”. Naszym celem jest pomoc 
w integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi Królowa Górna, 
Królowa Polska, Bogusza i Mszalnica. 
W ramach przedsięwzięcia będą realizowane 22.06 „Świętojanki”, na 
których wystąpi między innymi artysta Arkadio. 16.08 „Królewskie Spo-
tkanie Młodych z Janem Górą”, gdzie dla wszystkich młodych duchem 

zaśpiewa Eleni.
W lipcu planujemy dwudniową wycieczkę w Tatry polskie i słowackie, 
jak również ogniska integracyjne, dzień seniora, opłatek dla seniora  
i szereg warsztatów: sportowo-rekreacyjne, kulinarne, rękodzieła, arty-
styczne i komputerowe.
Bardzo liczymy na zainteresowanie się projektem osób powyżej 60 r. 
życia, do których jest on adresowany. Apelujemy też do młodych, aby 
zachęcili swoich rodziców, dziadków do wyjścia z domu i skorzystania 
z naszych propozycji. Prosimy również o zapewnienie im transportu  
na plac obok sceny widowiskowej i budynku remizy w Królowej Górnej, 
gdzie będą się odbywały imprezy oraz warsztaty.
Informacje na temat projektu zostaną umieszczone na plakatach  
i w prasie.

 Z poważaniem
 Członkowie i zarząd RCPiRDK

Propozycje Stowarzyszenia Regionalne Centrum Promocji  
i Rozwoju Doliny Królówki
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Dalie zwane też często georginiami to jedne z najpopularniejszych, 
ale i najpiękniejszych kwiatów chętnie uprawianych w naszych ogród-
kach. Dalie są lubiane ze względu na ich łatwą stosunkowo uprawę. 
Dużą zaletą dalii jest ich długie kwitnienie – całe lato i jesień aż do 
pierwszych przymrozków. Karpy dalii są bardzo podatne na  minusowe 
temperatury, dlatego też nie zimują one w gruncie – karpy wykopujemy  
z ziemi na zimę. Uprawa dalii jest stosunkowo łatwa. Dalie sadzimy do 
gruntu po wiosennych przymrozkach (od początku do połowy maja).
Karpy sadzimy do ziemi nie głęboko, tak aby warstwa ziemi przykry-
wając je nie była grubsza niż 5 cm. Odmiany silnie rosnące sadzi się  
w odległości co 70 - 80 cm a karłowate co 25 - 30 cm  Dalie najczęściej 
rozmnażamy przez podział. Karpę  dzielimy na kilka części  ostrym 
nożem tak aby na każdej było po kilka pąków, z których rozwiną się 
nowe pędy. Rany po cięciu zabezpieczamy  środkiem grzybobójczym  
zmieszanym z gliną lub sproszkowanym węglem drzewnym. Dalie naj-
lepiej rosną w miejscach słonecznych, lubią żyzną i przepuszczalną 
glebę zasobną w składniki pokarmowe. Miejsca zacienione i podmo-
kłe powodują, ze rośliny słabo kwitną a karpy korzeniowe gniją. Pie-
lęgnacja ogranicza się jedynie do podlewania w czasie intensywnego 
kwitnienia oraz kilkakrotnego nawożenia. Pamiętajmy również o usu-

waniu przekwitłych kwiatostanów. Dalie bardzo często są atakowane 
przez choroby wirusowe, dlatego usuwamy wszystkie rośliny słabo 
rosnące, z jasnozielonymi i żółtymi plamami na liściach, a nawet niety-
powo zabarwionymi kwiatostanami. Dalie kwitną obficie do pierwszych 
przymrozków. Po ich wystąpieniu przycinamy pędy do 10 - 15 cm nad 
ziemią a karpy wykopujemy lekko otrząsając z ziemi. Po wykopaniu 
karpy zostawiamy do przeschnięcia na słońcu lub w pomieszczeniach 
o temperaturze pokojowej, a następnie układamy ciasno w skrzynkach. 
Miejsce zimowania powinno być chłodne 5 - 8 o C, wolne od przymroz-
ków , przewiewne i suche.
Dalie bardzo różnią się budową kwiatostanu i dlatego podzielono je na 
grupy, a wśród nich najciekawsze to:
- dalie dekoracyjne o pełnych kwiatostanach osiągające duże rozmiary-
(średnica kwiatu do 30 cm) odmiana GOLDEN  OCTOBER,
- dalie kaktusowe maja koszyczki złożone z wąskich kwiatów języczko-
watych o zwykle zaostrzonych i zwiniętych płatkach odmiana JESSICA,
- dalie kuliste i pomponowe  mają kwiatostany pełne przypominające 
kule stosunkowo niewielkie o średnicy  5 - 10 cm odmiana FRANZ, 
KAFKA,
-dalie anemonowe, u których środek koszyczka zajmują silnie wyro-
śnięte rurki tworzące wypukłą tarczę, często innej barwy,
- dalie kołnierzykowe,  te maja dwa okółki kwiatów języczkowatych
Zastosowanie dali jest ogromne, zarówno na rabaty bylinowe jak i do 
nasadzeń pojedynczych oraz do pojemników. Są  też cenionym kwia-
tem ciętym – w wazonie wartość  dekoracyjną  zachowują nawet 5 do 
7 dni.

M.K.
Źródło Internet
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 Zespół Szkół w Mszalnicy w okresie 
od maja 2013r do lutego 2014r uczestniczył 
w  konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny 
Uczeń: realizując zadania przewidziane regu-
laminem.
Pierwsze zagadnienie dotyczyło  tematu 
„Państwo, prawo, społeczeństwo, obywate”.  
W   klasach IV – VI SP zorganizowano kon-
kurs na najciekawszy plakat dotyczący 
omówionej problematyki. Klasy gimnazjalne 
wykonały prezentacje multimedialne i plakaty, 
które zawisły w salach lekcyjnych. Uczniowie 
powtórzyli, wzbogacili i utrwalili wiedzę na 
wyżej wymieniony temat.  Wzięli udział w dys-
kusji, podczas której prezentowali poprawną 
argumentację  Debata pozwoliła na przed-
stawienie różnych opinii i sądów dotyczących 
omówionych zagadnień. W klasach młod-
szych (tj. I – III SP) przeprowadzenie tego 
tematu wymagało nieco innego podejścia. 
Uczniowie poznali pojęcia państwo, prawo, 
społeczeństwo i obywatel, jak również obej-
rzeli prezentacje multimedialne przygotowane 
przez swoich starszych kolegów. Podsumo-
waniem było wykonanie wraz z nauczycielem 
plakatu pod tytułem „Symbole narodowe”.
Kolejno przeprowadzono szkolny konkurs 
nt. „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, 
rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje 
między ludźmi” .  Głównym zadaniem było 
przedstawienie sytuacji poprawiających sto-
sunki między ludźmi oraz sytuacji zagrażają-
cych dobrym relacjom. 
W pracach dominowały takie zagadnienia jak:
• pomoc słabszym kolegom w nauce, 

• kulturalne zachowania, 
• unikanie alkoholu i innych używek,
• bezpieczne zachowania w trakcie zabaw, 
• brak agresji oraz unikanie plotkowania  
i omawiania rówieśników, 
• dzielenie się wzajemnie drobiazgami. 
Technika wykonania prac była dowolna. 
Zapowiedź konkursu poprzedzały krótkie dys-
kusje na temat tego, co powinno się zmienić 
w naszym otoczeniu, aby poprawić relację 
między ludźmi. Uczniowie chętnie wypowia-
dali się na ten temat, a udział w konkursie 
przyczynił się do zwrócenia większej uwagi 
na problem  konfliktów między nimi oraz ich 
przyczyn.
Odbyły się również spotkania uczniów z przed-
stawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia 
Ratunkowego, a także pogadanki  w ramach 
godzin z wychowawcą, poświęcone bezpiecz-
nemu zachowaniu w domu, w szkole, na ulicy.
Dzieci zrozumiały potrzebę zachowywania się 
zgodnie z regulaminem i Statutem szkoły. 
Przypomniało sobie zasady bezpieczeństwa 
ruchu na drodze. Nauczyło się przewidywać 
skutki swoich działań. 
Dodatkowo  uczniowie mieli  możliwość 
poznania i przećwiczenia sposobów udzie-
lania pomocy poszkodowanym .Chętnie 
przystępowali do akcji reanimacyjnej z  zasto-
sowaniem nowoczesnego sprzętu, różnych 
typów fantomów i z uwzględnieniem zasad 
bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy.
Spotkania ze strażakami odbyły się na tere-
nie  Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczniowie  
zapoznawali się ze specyfiką pracy strażaków. 

Słuchali o sytuacjach, w których interweniuje 
straż pożarna oraz mieli okazję do obejrzenia 
sprzętu strażackiego. Każdy uczeń miał możli-
wość usiąść za kierownicą tego wozu, dotknąć, 
a czasami nawet wypróbować sprzęt znajdu-
jący się w tym  nowoczesnym samochodzie.
Dodatkowo jak co roku uczniowie brali udział 
w próbnej ewakuacji przeciwpożarowej prze-
prowadzonej przez naszą jednostkę Ochotni-
czej Straży Pożarnej.
 Spotkanie z  policjantem  dotyczyły przede 
wszystkim bezpiecznych zachowań na ulicy 
w drodze do szkoły i do domu. Policjant nie 
tylko  opowiedział, jak należy zachowywać 
się będąc uczestnikiem ruchu drogowego, ale 
zwrócił szczególną uwagę na niebezpieczne 
zabawy na podwórku, jak bezpiecznie zacho-
wywać się w domu pod nieobecność rodzi-
ców, co robić w przypadku niebezpiecznych 
zdarzeń w szkole, a także jak postępować  
w kontaktach z nieznajomymi.
Przeprowadzono także pogadanki  na temat: 
„Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, 
w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje 
szkolne”. Podczas spotkań poruszono pro-
blemy przemocy, w tym przemocy fizycznej, 
psychicznej przedstawiono przepisy prawa 
regulujące odpowiedzialność nieletnich za 
nieprzestrzeganie ochrony dóbr osobistych 
innych ludzi i konsekwencje z tego wynika-
jące. Odniesiono się do zwyczajów naszej 
szkoły oraz relacji w niej panujących i uświa-
domiono im, że takie zwyczajne przezywanie, 
kopanie, popychanie też są formą przemocy. 
Kolejnym zagadnieniem było przeprowadze-
nie konwersatoriów na temat: „ Tytoń, narko-
tyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”.  
W naszej szkole zajęcia te odbyły się w dniu 
29 listopada 2013 roku.  Rozpoczęły się  
sprawdzeniem pomieszczeń szkolnych oraz 
rzeczy osobistych uczniów (za uprzednią 
zgodą rodziców) w klasach wytypowanych 
przez dyrekcję szkoły, z użyciem psa służbo-
wego do wykrywania narkotyków. Następnie 
prowadzone były zajęcia edukacyjne w zakre-
sie profilaktyki ukierunkowanej na zapobiega-
nie posiadania, używania narkotyków i innych 
substancji psychotropowych. Funkcjonariusze 
przygotowali ciekawą prezentację multime-
dialną, z której uczniowie dowiedzieli się m.in. 
jakie są zagrożenia związane z zażywaniem 
narkotyków i dopalaczy, jakie są metody dzia-
łań dealerów i co można robić, aby się przed 
tym bronić.

dokończenie na stronie 21

"Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń"

GMINNE WIEŚCI    Nr 54 strona 11



Pomoc dla osób opiekujących się 
osobami niepełnosprawnymi 

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 roku opublikowane zostały  
2 ustawy regulujące wsparcie finansowe dla osób sprawujących opiekę 
nad niepełnosprawnymi osobami.  
Pierwsza z nich z dnia 4 kwietnia 2014 roku to ustawa o ustaleniu  
i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która wejdzie w życie z dniem 15 maja 
2014r. określająca warunki nabywania oraz zasady ustalania  
i wypłacania zasiłków dla opiekunów osób nie-
pełnosprawnych, które utraciły prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego z dniem  
1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem 
z mocy prawa decyzji przyznającej im 
prawo do świadczenia pielęgnacyj-
nego.
Postępowanie w sprawie ustalenia 
prawa do zasiłku dla opiekuna 
wszczynane będzie na wniosek 
osoby ubiegającej się o zasi-
łek.  Wniosek będzie można 
składać maksymalnie w termi-
nie 4 miesięcy od dnia wejścia  
w życie ustawy. Wcześniej jednak 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
jako organ ustalający prawo 
do świadczeń pielęgnacyjnych 
ma obowiązek poinformowania  
- w terminie 14 dni od dnia wejścia 
w życie ustawy - osoby, którym 
przysługiwało świadczenie pielę-
gnacyjne do dnia 1 lipca 2013 roku,  
o możliwości złożenia wniosku  
o przyznanie zasiłku dla opiekuna 
oraz o warunkach nabywania do 
niego prawa.
Zasiłek dla opiekuna przysługiwać 
będzie za okresy od dnia 1 lipca 2013 
r. do dnia poprzedzającego dzień wej-
ścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania 
świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach 
rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. 
(wraz z odsetkami),  oraz od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba 
spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone  
w tejże ustawie. 
Przy ustalaniu prawa od 15 maja 2014 roku do zasiłku dla opiekuna,  

w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą 
się o zasiłek dla opiekuna będzie przeprowadzany rodzinnego wywiad 
środowiskowy, który będzie aktualizowany  co 6 miesięcy.
Celem drugiej ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy  
o świadczeniach rodzinnych. jest podniesienie wysokości świadczenia pie-

lęgnacyjnego, tj. świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji  
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:  matce albo 

ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie 
będącej rodziną zastępczą czy innym osobom, 

na których ciąży obowiązek alimentacyjny,  
z wyjątkiem osób o znacznym stopniu nie-

pełnosprawności  jeżeli nie podejmują 
lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej w celu sprawowania 
opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzecze-
niem o niepełnosprawności łącz-
nie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwo-
ścią samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka  
w procesie jego leczenia, rehabilita-
cji i edukacji.  
Ustawa weszła w życie z dniem   
01 maja 2014 roku ustalając wyso-
kość świadczenia na kwotę 800 zł 
miesięcznie w 2014 roku, 1200 zło-

tych w 2015 roku i 1300 zł w  roku 
2016. Kwoty te będą sukcesywnie 

wzrastać także w następnych latach, 
ustawa wprowadza bowiem od 2017 

roku mechanizm corocznej waloryzacji 
świadczenia. Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia 
pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powia-
domienia strony, a decyzje podwyższające wysokość świadczenia 
będą natychmiast wykonalne.

J.G.

 O G Ł O S Z E N I E
  W związku z nowym okresem przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – osoby, których 
dochód netto w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza 456,00 zł na osobę mogą ubiegać się o pomoc w formie sty-
pendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców lub 
pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły. Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami dokumentującymi wyżej wymieniony dochód za miesiąc 
poprzedzający należy składać w szkołach na terenie Gminy Kamionka Wielka lub w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej pokój Nr 6 w nie 
przekraczającym terminie do dnia 15 września 2014 roku a słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do 24 roku życia – do dnia 15 października 
2014 roku. 
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Konkurs palm

Tradycje religijne w Polsce związane 
z okresem Wielkiego Postu i Wielka-
nocy były zawsze silne tak, że stały 

się elementem tradycji świeckiej. Tradycje te 
przepełnione są wartościami ludowymi, zna-
czeniem i niepowtarzalną symboliką. Już sam 
Wielki Post rozpoczyna się od popiołu – sym-
bolu przemijania i pokuty za grzechy, Wielki 
Piątek jest symbolem żałoby (ogołocone  
z obrusów, kwiatów i świec ołtarze, puste 
tabernakulum), palma – symbol zmartwych-
wstania i nieśmiertelności duszy.
 Palma wykonywana była z gałą-
zek wierzbowych (rośliny  „miłującej życie”). 
Dodawano  gałązki cisu, borówek, buksz-
panu, barwinka, tui. Bazie wierzbowe były 
symbolem budzącej się do życia przyrody.  
Poświęconymi w kościele palmami kropiono 
domostwa, pole i bydło w oborze.
 Do tradycji wykonywania pal wiel-
kanocnych nawiązuje organizowany od trzech 
lat konkurs przez LGD „Korona Sadecka” 
wespół z ośrodkami kultury w Chełmcu, Gry-
bowie i Kamionce Wielkiej. Stwarza on dodat-
kowo okazję do pogłębienia wiedzy nie tylko 
na temat samego wykonania palmy, ale także 
jej znaczenia w obrzędowości ludowej. Ważne 

jest tu nie tylko użycie samego materiału do 
zbudowania palmy (drzewo wierzbowe lub 
laskowe), ale też użycie tradycyjnych mate-
riałów zdobniczych. Nie można stosować 
materiałów współczesnych, sztucznie barwio-
nych, wykonanych ze sztucznych materiałów, 
samoprzylepnych a także zdobienia palem-
kami wileńskimi i kłosami zbóż.
 Do przeglądu zgłoszonych zostało 
29 palm, wyłonionych podczas konkursów 
poszczególnych gmin naszego obszaru 
(Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka) przez 
ośrodki kultury. Komisja Artystyczna w skła-
dzie Pani Barbara Romańska – kierownik 
działu Etnografii Sądeckiego Parku Etnogra-
ficznego Pani Sylwia Zarotyńska – pracownik 
działu Etnografii Sądeckiego Parku Etnogra-
ficznego oraz Pan Benedykt Kafel – pracow-
nik Małopolskiego Centrum Kultury Sokół  
w Nowym Sączu, miała niełatwe zadanie. 
Niemniej jednak uwzględniając sposób wyko-
nania, wkład pracy, jej czasochłonność oraz 
precyzję i wartość artystyczną wyłoniła nastę-
pujących zwycięzców:

 
Gmina Kamionka Wielka:

I MIEJSCE i nagrodę w postaci aparatu foto-

graficznego otrzymało Koło Gospodyń Wiej-
skich w Mystkowie (opiekun p. Agnieszka 
Janus)
II MIEJSCE i nagrodę w postaci albumu książ-
kowego otrzymał Szymon Koziak (opiekun  
p. Beata Koziak).

Gmina Grybów:
I MIEJSCE i nagrodę w postaci aparatu foto-
graficznego otrzymała Weronika Szura
II MIEJSCE i nagrody w postaci albumów 
książkowych otrzymali równorzędnie: 
a) Zespół Regionalny ECHO JAWORZA  
z Ptaszkowej
b)    Barbara Kmak.

Gmina Chełmiec:
I MIEJSCE i nagrodę w postaci aparatu foto-
graficznego otrzymała Stanisława Majda.
II MIEJSCE i nagrodę w postaci albumów 
książkowych otrzymali równorzędnie: 
a)   Klub Seniora w Chomranicach
b)   Gabriela Majda
c)    Piotr Góra.
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia  
i gadżety pamiątkowe LGD.

Tekst i fot: Kogo
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Jak wydatkowano środki z budżetu Gminy 
 Kamionka Wielka w latach 2010-2013 

OŚWIATA  
-  kształcenie dzieci i młodzieży

 W gminie funkcjonuje pięć zespo-
łów szkół w skład, których  wchodzą:  - 8 szkół 
podstawowych z oddziałami  przedszkolnymi,  
6 gimnazjów, 2 publiczne punkty przedszkolne  
oraz palcówki niepubliczne tj. 2  przedszkola. 
Obecnie w szkołach podstawowych uczy się 
- 793 uczniów, w gimnazjach - 417 uczniów,   
a wychowaniem przedszkolnym objętych jest  -  
405 dzieci.
W miarę  możliwości finansowych władze gminy 
czynią starania o poprawę warunków lokalo-
wych w budynkach oświatowych. W ostatnich 
latach dzięki skutecznym zabiegom władz gminy  
o pozyskanie dofinansowania z funduszy unij-
nych  wybudowano  2  szkoły,  6 placów zabaw, 
4 boiska szkolne.
W trzech szkołach funkcjonują stołówki szkolne, 

które przygotowują  ciepły posiłek dla  dzieci    
wszystkich szkół i przedszkoli  z terenu gminy. 
Od wielu lat uczniowie korzystają  z pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym w formie sty-
pendium  szkolnego oraz z bezpłatnych podręcz-
ników  w ramach programu „Wyprawka Szkolna”.  
Sale lekcyjne  wyposażone są w sprzęt i pomoce 
naukowe, pracownie komputerowe  i  językowe.
 We wszystkich szkołach na terenie 
gminy uczniowie wraz z nauczycielami biorą  
czynny udział w wielu  projektach i programach, 
których celem jest prowadzenie szerokiego 
wachlarza zajęć pozalekcyjnych, wyrównaw-
czych, kół zainteresowań oraz pogłębianie  
wiedzy w różnym zakresie,  a także  pozyskiwa-
nie środków  zewnętrznych na zakup pomocy 
dydaktycznych.
Dzięki ofiarnej pracy nauczycieli i rodziców 
uczniowie naszych szkół  biorą  udział  w olim-
piadach, konkursach przedmiotowych oraz 

zawodach sportowych, które odbywają się  
w gminie, powiecie i województwie, gdzie zdoby-
wają  nagrody i wyróżnienia oraz osiągają wyso-
kie lokaty  w zawodach sportowych.
Środki finansowe na utrzymanie szkół  gmina 
otrzymuje z budżetu państwa w formie subwencji 
oświatowej. Wychowanie przedszkolne finanso-
wane jest z budżetu gminy oraz dotacji celowej 
na realizację zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego. Inwestycje  oświatowe  finan-
sowane są z budżetu gminy oraz z pozyskanych 
środków.
  W większości naszych szkół subwen-
cja oświatowa  nie pokrywa w pełni wydatków 
oświatowych i gmina  rok rocznie dokłada środki 
finansowe z budżetu gminy, aby  wszystkie 
szkoły  na naszym terenie mogły funkcjonować, 
pomimo  spadającej liczby dzieci  z powodu  niżu 
demograficznego.  

Wydatki poniesione na utrzymanie placówek oświatowych  w latach 2010-2013 Planowane 
wydatki   w 2014 

roku 2010 2011 2012 2013 

11.974.288 12.941.971 13.232.177 13.450.392 13.366.647 

Wydatki poniesione na  inwestycje oświatowe  w poszczególnych latach 2010-2013 

1.373.015 1.724.472 1.126.579 1.029.642 329.700 

Subwencja  oświatowa  w poszczególnych latach 2010-2013 

 

9.447.516 

 

9.819.555 

 

10.648.847 

 

10.390.232 

Plan   na 2014 rok 

10.273.410 

 

Budynek Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną  w Mystkowie. Koszt inwestycji  4.564.074,- 

zł., w tym pozyskane środki  z  Ministerstwa Sportu  w wysokości  546.000 zł. 
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 

I-III szkół podstawowych w gminie w latach 2012-2013. Całkowity 
koszt projektu 259.409 zł.                                   
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KULTURA FIZYCZNA i SPORT
 Władze gmina Kamionka Wielka  
w ostatnich latach położyły ogromny nacisk na 
budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 
Ma ona służyć nie tylko  rozwojowi mieszkańców 
gminy, ale także uatrakcyjnić teren pod wzglę-
dem turystycznym i zachęcić do odwiedzin gości 
z całego  województwa. W ciągu ostatnich lat 
na terenie gminy powstało  kilka obiektów spor-
towych. Realizacja wielu z nich nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie skuteczne zabiegi władz gminy  
o pozyskanie dofinansowania z funduszy unij-
nych. Gmina nie zapomniała również o  najmłod-
szych mieszkańcach i pozyskała pieniądze na  
budowę nowoczesnych i bezpiecznych placów 
zabaw.
 W bieżącym roku gmina  wzbogaci 
się o kolejny plac zabaw tym razem  przy ZSPG 
w Mystkowie, współfinansowany ze środków   
z Rządowego  Programu „Radosna Szkoła” oraz 
o kolejne dwa obiekty sportowe tj. kompleks boisk 

sportowych w Mystkowie oraz boiska sportowe 
wraz z placem zabaw w Jamnicy.  Obecnie  trwają   
roboty budowlane, na które gmina  pozyskała 
środki  z UE w ramach PROW 2007-2013. 
  Z myślą o mieszkańcach i turystach  
odwiedzających naszą gminę,  wzdłuż „Gór Rache-
lowskich” w miejscowości Kamionka Wielka utwo-
rzona została  ścieżka turystyczno - przyrodnicza.   
W bieżącym roku gmina otrzymała dofinansowa-
nie z PROW 2007-2013 w ramach LGD „ Korona 
Sadecka” – Małe Projekty  na budowę dwóch 
altan  na „Czarnej Kępicy”  w miejscowości Kró-
lowa Górna  oraz na  dostawę i montaż 6  tzw. 
„Witaczy”  na  granicach gminy,  które dla przy-
jezdnych będą  pierwszym  kontaktem  z naszą 
gminą. Również dzięki staraniom władz gmin 
zostało podpisanie porozumienie z Fundacją 
Sądecką  w celu pozyskania środków finanso-
wych z MRPO  na zadanie pn. „Opracowanie 
dokumentacji - Centra aktywnego wypoczynku, 
w tym Trasy Rowerowo – Biegowe”   na terenie 
gminy.

Cała infrastruktura sportowo - rekreacyjna udo-
stępniona jest wszystkim, którzy pragną aktywnie 
spędzić czas wolny, a w szczególności dzieciom  
i młodzieży dla ich rozwoju fizycznego oraz zachę-
cenia  do systematycznego uprawiania sportu. 
Wszystkie obiekty służą propagowaniu zdrowego 
stylu życia, zagospodarowania czasu wolnego 
oraz integracji społeczności lokalnej. 
Zaplecze sportowe na terenie gminy:
• „Orlik – Moje Boisko 2012” w Królowej Górnej;
• Kompleks boisk wielofunkcyjnych – 2 szt.  Bogu-
sza i Kamionka Wielka;
• Boisko sportowe o sztucznej nawierzchni – 
Kamionka Górna;
• Sale gimnastyczne sportowe – 4 szt. Królowa 
Górna, Kamionka Wielka Nr 1, Nr 2, Mystków;
• Boiska sportowe – trawiaste 4 szt., Kamionka 
Mała, Kamionka Wielka, Mszalnica, Królowa Górna;
• Place zabaw –  6 szt. Królowa Górna, Królowa 
Polska, Kamionka Górna, Kamionka Wielka, 
Kamionka Wielka – Skalnik, Mszalnica. 

Wydatki poniesione na  kulturę fizyczna i sport w  latach 2010- 2013 Planowane wydatki   
w 2014 r. 

2010 2011 2012 2013 

1.190.988 1.603.342 1.017.618 447.295 999.289 

 

Kompleks boisk wielofunkcyjnych Boguszy - 2010 rok, dofinanso-
wanie  z PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi.  

          Koszt inwestycji – 703.433 zł                                 

Kompleks boisk sportowych w Królowej Górnej „Moje boisko – Orlik 2012”,  
 rok 2011 dofinansowanie z  Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Urzędu  

Marszałkowskiego. Koszt  inwestycji – 1.319,328 zł.                                   

Plac rekreacyjno – turystyczny  wraz z placem zabaw w Kamionce Wielkiej – rok 2013, 
dofinansowanie z PROW 2007-2013  w ramach LGD „ Korona Sadecka”  -  Małe pro-

jekty. Koszt inwestycji – 76.351 zł.                               

Dwa place zabaw i boisko wielofunkcyjne przy ZSZ w Kamionce 
Górnej, dofinansowaniu z PROW 2007-2013 LGD Korona 
Sądecka Odnowa i Rozwój Wsi- 2012r. Koszt inwestycji:  

 728 042 zł
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Wydatki poniesione  na  remonty i koszty utrzymania dróg i obiektów  mostowych w latach 
2010-2013 

Planowane wydatki   
w 2014 roku 

2010 2011 2012 2013 

Długość 
[m] 

Wartość 
[zł]  

Długość 
[m] 

Wartość 
[zł]  

Długość 
[m] 

Wartość 
[zł]  

Długość 
[m] 

Wartość 
[zł]  

Długość 
[m] 

Wartość 
[zł]  

 
10 015 

 
4.381.800 
 

 
7 894 

 
4.660.273 

 
8 826 

 
2.975.961 

 
4 640 

 
2.225.303 

 
3 162 

 
2.132.000 

 

INFRASTRUKTURA  
DROGOWA

 Gmina Kamionka Wielka posiada 
mocno rozbudowaną sieć drogową. Mamy ponad 
100 km dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej 
oraz 32 mosty betonowe i żelbetonowe.  Do tego 
dochodzą  jeszcze drogi o nawierzchni betonowej, 
a także drogi żwirowe. 
Na poprawę stanu istniejących dróg,  władze 
gminy  systematycznie czynią starania  o pozy-
skanie środków finansowych z krajowych progra-
mów. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat udało się nam 
pozyskać  blisko 5 mln. złotych. Środki te pozwoliły 
na poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa 
wielu kilometrów dróg gminnych, a także na remont 
najbardziej zużytych technicznie mostów. W bieżą-

cym roku  z pozyskanych środków  remontowana 
będzie droga „Węgrzynówka” w Kamionce Wiel-
kiej  i  droga „Bratyszowiec”  w Królowej Górnej. 
Ze środków budżetu Województwa Małopolskiego 
opracowywana jest także dokumentacja projek-
towo - budowlana  na zadanie pn. „Przeniesienie 
poza obszar  osuwiska uszkodzonego odcinka 
drogi w miejscowości „Mszalnica - Góry koło 
Krzyża”.
 Ponadto na bieżące  remonty dróg  gminnych  
corocznie  w budżecie gminy  przeznaczane są 
środki  do dyspozycji  poszczególnych sołectw. 
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców  w  2011 roku został  wybudowany  parking   
w  centrum Kamionki Wielkiej, na którym wyzna-
czonych jest  91 miejsc postojowych, w tym  
9 miejsc dla osób niepełnosprawnych. W bieżącym 

roku został złożony wniosek o pozyskanie środków 
finansowych z PROW 2007-2013 – „LGD Korona 
Sadecka”  Odnowa i Rozwój Wsi  na budowę par-
kingu w  Mszalnicy.
 Pomimo, że  budowa chodników  
w ciągu dróg powiatowych nie jest zadaniem  wła-
snym gminny, lecz zadaniem  powiatu,  w trosce  
o bezpieczeństwo mieszkańców  gmina ze środ-
ków własnych opracowała dokumentację na 
budowę chodników w  ciągu dróg powiatowych.  
W roku 2013 ze środków unijnych PROW 2007 
- 2013  wybudowany został odcinek chodnika    
w ciągu drogi powiatowej w Mszalnicy,  a  w bieżą-
cym roku uzyskaliśmy dotację na  budowę odcinka 
chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kamionce 
Górnej.

Wybudowany odcinek chodnika przy drodze powiatowej   
w Mszalnicy – 2013  rok, dofinansowanie z PROW 2007-2013 – 

LGD „Korona Sadecka” Odnowa i Rozwój Wsi.   
         Koszt inwestycji  - 105.940  zł                                 

 Remont drogi gminnej „Jelenie – Oracze” w Mszalnicy  - 2012 rok,  
dofinansowanie z Ministerstwa Administracji   

    i  Cyfryzacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.           
       Koszt inwestycji  -  201.132  zł.                                 

Remont mostu w Kamionce Małej 2010-2011 rok , dofinansowanie ze środków  UE 
„Fundusz Solidarności” oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach usu-

wania skutków klęsk żywiołowych. Koszt inwestycji – 3.237.260  zł.

Parking w Kamionce Wielkiej – 2011 rok, dofinansowanie PROW 2007 – 2013 
Odnowa i Rozwój Wsi. Koszt inwestycji – 497.982  zł                                  



GMINNE WIEŚCI    Nr 54 strona 17

OCHOTNICZA STRAŻ 
POŻARNA

 W gminie Kamionka Wielka funkcjo-
nują 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,  
z których dwie zostały włączone do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oprócz jed-
nostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonuje 
sześć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które 
stanowią „narybek” dla jednostek OSP. 
Strażacy  to oddani i odważni  ochotnicy,  którzy 
nieraz narażają własne zdrowie i życie  ratu-
jąc  ludzi w czasie wypadków drogowych, 
pożarów, dobytek ludzki w czasie powodzi  
i coraz częściej występujących osuwiskach. 
Strażacy angażują się także w życie społeczne  
i kulturalne gminy oraz aktywnie uczestniczą  

w życiu  swojej  „małej gminnej ojczyzny”. Zabez-
pieczają różne imprezy masowe, wyścigi rowe-
rowe, festyny wiejskie oraz biorą czynny udział  
w zawodach piłki nożnej.  
  Władze wspólnie z komendantami 
jednostek OSP w miarę posiadanych możliwości 
finansowych, systematycznie czynią starania na 
rzecz poprawy warunków lokalowych oraz wyposa-
żenia jednostek w samochody bojowe oraz  sprzęt. 
W bieżącym roku przy dofinansowaniu z programu 
„Małopolskie Remizy”  zostanie wybudowany garaż 
przy Remizie OSP w Mszalnicy, jak również przy 
wsparciu funduszy unijnych planowany jest zakup 
defibrylatorów  AED  i  ubrań bojowych  dla każdej 
jednostki OSP oraz szkolenie młodzieży gimnazjal-
nej z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych latach 2010 -2013 Planowane 
wydatki   w 2014 

roku 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

503.006 
 

297.175 
 

195.526 
 

135.474 
 

187.828 
 

KANALIZACJA 
I ZAOPATRZENIE W WODĘ

 Gmina pokrywała koszty budowy kana-
lizacji II Etap tj. Kamionka Górna, Królowa Polska, 
Królowa Górna, Bogusza poprzez wykup udziałów 
Sądeckich Wodociągów w związku z realizacją bez-
pośrednio przez Sądeckie Wodociągi tej inwestycji 
przy udziale środków Funduszu Spójności ( koszt 
inwestycji  to ok. 36 mln zł.,  przy dofinansowaniu z 
UE w wysokości ok .25 mln zł. Inwestycja zostanie 
zakończona w 2015 roku).  W roku 2013 wybudo-
wano  odcinek  sieci kanalizacji sanitarnej oraz 13 
przyłączy budynków mieszkalnych w Kamionce 
Wielkiej  i Mystkowie.  Zadanie to zostało pokryte 
w całości z budżetu gminy  ze środków, które gmina 
musiała zgodnie z umową z NFOŚiGW  w Warsza-

wie wydatkować na gospodarkę wodno - ściekową, 
w ramach umorzenia pożyczki na realizację I etapu 
kanalizacji gminy.
 W roku  2012  został  wybudowany  
i oddany do użytku wodociąg  na terenie byłego 
kamieniołomu w  miejscowościach Kamionka 
Wielka i Mystków, z którego zasilane jest osiedle 
domów jednorodzinnych powstałe dla osób poszko-
dowanych przez osuwiska oraz  studnia głębinowa 
w Kamionce Wielkiej.
 Ponadto w bieżącym roku oprócz wykupu udziałów 
planowane jest wybudowanie 3 studni głębinowych 
tj. w  Mystkowie, Mszalnicy i Kamionce Wielkiej.  
Wnioski zostały złożone do WFOŚiGW w Krakowie 
o pozyskanie środków z programu „Przeciwdziała-
nie  Skutkom Suszy Hydrologicznej”.

OŚWIETLENIE  ULICZNE
 Oświetlenie uliczne przyczynia się  
w sposób zdecydowany zarówno do realnego 
podwyższenia  bezpieczeństwa jak i odczucia 
samych mieszkańców, że mają zagwarantowane 
w miarę bezpieczne poruszanie się po drogach 
publicznych – zarówno tych powiatowych jak  
i gminnych.
Od kilku lat gmina sukcesywnie stara się moder-
nizować i rozbudowywać sieć oświetlenia ulicz-
nego, m.in. w ostatnim czasie rozbudowano sieć 
oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg powiatowych  
w Mystkowie,  Królowej  Polskiej oraz Królowej Górnej.   
W bieżącym roku  planuje  budowę oświetlenia ulicz-
nego wzdłuż dróg gminnych ” Homontówka – Zio-
broskówka” oraz „Głodówka” w Kamionce Wielkiej.

Jednocześnie stale dążymy do zmniejszenia kosz-
tów związanych z funkcjonowaniem istniejącego 
oświetlenia ulicznego. W tym celu gmina  przy-
stąpiła do grupy zakupowej energii elektrycznej 
NOWY SĄCZ  2013. Ponadto w ramach zawartej 
umowy z TAURON-em na konserwację wymieniane 
są energochłonne oprawy i świetlówki na nowsze, 
bardziej energooszczędne. Kolejnym krokiem, 
który pozwolił na obniżenie rachunków jest wpro-
wadzona przerwa nocna w działaniu oświetlenia  
w godzinach od 030 do 430. Choć ciemności nocą 
dla nas wszystkich nie są przyjemne, bo nikt nie 
czuje się komfortowo i bezpiecznie na nieoświe-
tlonej ulicy, to jednak praktyczniej jest wyłączyć  
i zaoszczędzić. Mamy nadzieję na wyrozumiałość  
i rozsądek mieszkańców.

Wydatki poniesione na  oświetlenie uliczne w  latach 2010- 2013 Planowane 
wydatki   w 2014 

roku 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

472.594 
 

387.415 
 

321.983 
 

440.115 
 

761.392 
 

Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej  
w Królowej Górnej  - 2014 rok, dofinansowa-
nie  z  PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój 

Wsi. Koszt inwestycji- 96.662 zł.    

Remiza Strażacka w Królowej Górnej - 
2007-2012  przy dofinansowaniu z budżetu 
Województwa Małopolskiego „Małopolskie 

Remizy”. Koszt inwestycji – 625 594 zł.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz 13  przyłączy budynków mieszkalnych 

 w miejscowości Kamionka Wielka i Mystków  
-  2013 r. Koszt inwestycji -  709.807 zł



KULTURA
 Gminny Ośrodek Kultury zajmuje 
się działaniami inspirującymi rozwój życia 
kulturalnego, popularyzacją amatorskiej twór-
czości oraz realizuje działania w zakresie 
wychowania, edukacji kulturalnej i oświatowej 
oraz szeroko rozumianego upowszechniania 
kultury. 
Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają trzy 
placówki terenowe: 
•  Świetlica Wiejska w Boguszy, 
•  Świetlica Wiejska w Mszalnicy, 
•  Wiejski Dom Kultury w Mystkowie.
 Ośrodek prowadzi wielowymia-
rową działalność kulturalną. Organizuje 

kilkanaście imprez stałych i wiele okazjo-
nalnych. Mieszkańcy naszej gminy chętnie 
uczestniczą w życiu kulturalnym a wielu  
z nich to prawdziwi pasjonaci. To  dzięki nim 
na terenie naszej Gminy od wielu lat dzia-
łają  zespoły regionalne, kultywujące kulturę 
ludową Lachów Sądeckich: Kamionczanki, 
Mały Skalnik i Skalnik w Kamionce Wielkiej, 
Mali Mszalniczanie i Mszalniczanie w Mszal-
nicy, Mali Mystkowianie i 104-letnia Orkiestra 
Dęta w Mystkowie a także Klub "3 razy R"  
w Kamionce Wielkiej. 
 Aby nasza kultura regionalna była 
lepiej rozpoznawana Gminny Ośrodek Kul-
tury  organizuje szereg imprez, między innymi 
Gminny i Powiatowy Przegląd Grup Kolędni-

czych pn.„Sądeckie Kolędowanie”, impreza 
„Lato w Dolinie Kamionki”, Gminny Konkurs 
„Lachoskie Godanie”, Konkurs Szopek Bożo-
narodzeniowych, wystawy rękodzieła ludo-
wego, prac plastycznych  a także wystawy 
okolicznościowe, pokazy i spotkania dla 
mieszkańców naszej gminy. W tym też celu 
GOK  w ostatnich latach  pozyskał środki  na 
zorganizowanie  imprezy: „ Lato w Dolinie 
Kamionki”, na zakup strojów regionalnych dla 
lokalnych zespołów,  na organizację warszta-
tów rękodzieła ludowego, które były współfi-
nansowane ze środków EFRROW w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013. 

Wydatki poniesione na   kulturę w latach  2010 -2013 (GOK i GBP) Planowane 
wydatki   w 2014 

roku 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

721.556 
 

693.818 
 

649.139 
 

685.012 
 

677.000 
 

GMINNE WIEŚCI   Nr 54   strona 18

POMOC SPOŁECZNA

 Ośrodek Pomocy Społecznej Kamionce 
Wielkiej realizuje zadania wynikające  w szcze-
gólności  z ustawy o pomocy społecznej a także  

wykonuje zadania gminy w innych dziedzinach  
o charakterze socjalnym.
Koszty realizacji powyższych zadań finansowane 
są ze środków własnych, gminy, dotacji celowej 
na dofinansowanie zadań własnych gminy (m.in. 
dożywianie, zasiłek stały, okresowy) czy pozyska-

nych środków w ramach realizowanych Progra-
mów (np. asystent rodziny, przemoc) oraz środków 
z budżetu Państwa w całości finansujące  realiza-
cję zadań zleconych ( świadczenia rodzinne wraz  
z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze).

Wydatki poniesione na kanalizację i zaopatrzenie w wodę  Planowane 
wydatki   w 
2014 roku 

  
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Wydatki na inwestycje 
 

338.612 216.571 206.796 721.246 370.000 

Wykup udziałów 
 

645.000 795.000 757.000 734.500 679.000 

 

Wydatki poniesione na  pomoc  społeczną latach 2010 -2013 Planowane 
wydatki   w 2014 

roku 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

5.421.101 
 

7.750.665 
 

5.527.370 
 

5.237.904 
 

4.909.937 
 

Lato w Dolinie Kamionki 2013 r. Impreza dofinansowana z PROW 2007-2013 
w ramach LGD „Korona Sądecka”  - Małe Projekty

"Nie zapomnijmy co nasze..." - 2012 r. Warsztaty  
dofinansowane z PROW 2007-2013 

w ramach LGD „Korona Sądecka”  - Małe Projekty



Pozyskane środki   pozabudżetowe  w latach 2010 - 2013 
 

Wartość 
dofinansowania 

operacji 
planowanych do 

realizacji w 2014r. 
2010 2011 2012 2013 

2.773.459 
 

4.610.410 
 

2.642.921 3.329.165 2.262 639 

 

 
 
 

 
 

 Gminna Biblioteka Publiczna jako 
instytucja organizująca i upowszechniająca 
czytelnictwo, w pierwszym rzędzie opiera się 
na istnieniu racjonalnie skompletowanego 
księgozbioru. W strukturach Gminnej Biblio-
teki działają: Filia w Kamionce Wielkiej i Myst-

kowie.  W miarę swoich możliwości biblioteka 
podejmuje szereg działań skierowanych do 
społeczeństwa, a przede wszystkim promuje 
książkę i czytelnictwo. Bogata oferta biblio-
teki skierowana jest do każdej grupy wieko-
wej czytelników.  Placówka stała się główną, 

pozaszkolną instytucją kultury, kształtującą 
czytelnictwo najmłodszych. Do najciekaw-
szych form zajęć należy zaliczyć: konkursy 
czytelnicze, plastyczne, wiedzy o literatu-
rze, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, 
wystawy, obchody rocznicowe. 
Doskonałe warunki do korzystania z bibliotek 
mają najmłodsi. W placówkach wydzielone są 
Kąciki dla dzieci, w których mogą miło spędzić 
czas sami lub z rodzicami. 
Swoje miejsce w bibliotece znaleźli również 
starsi mieszkańcy gminy. Od 2012 roku przy 
bibliotece działa Klub Seniora.  Zrzesza on 
ponad 50 osób z terenu Gminy Kamionka 
Wielka. Są to seniorzy, którzy chcą aktywnie 
spędzać swój wolny czas.
 Biblioteki wyposażone są w nowo-
czesne czytelnie komputerowe z bezpłatnym 
dostępem do Internetu i biblioteki multimedial-
nej. Sale konferencyjne i komputerowe utwo-
rzone zostały dzięki pozyskanym środkom 
unijnym.

Środki finansowe UE  
-  możliwością rozwoju  
 Środki europejskie przyznane dla 
Polski pogrupowane są w kilka programów. 
Gmina Kamionka Wielka, rozwija się poprzez 
pozyskiwanie środków między innymi w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To 
właśnie z tego programu  w latach 2007 - 2013 
pozyskane zostały środki na realizację inwestycji  
dzięki,  którym mieszkańcom naszej gminy żyje 
się wygodniej.
W ramach  członkostwa w stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Działania „KORONA SĄDECKA”, 
zrzeszającym  gminy: Kamionka Wielka, Cheł-
miec i Grybów, mamy większą możliwość pozy-
skiwania środków na rozwój gminy, a tym samym 
wzrost standardu życia mieszkańców. Warto 
zaznaczyć, że za pośrednictwem tego stowarzy-
szenia przeprowadzono kilka inwestycji współfi-
nansowanych ze środków unijnych.
Unia Europejska finansuje także projekty zwią-
zane z innowacyjnością, rozwojem Internetu sze-
rokopasmowego oraz wykluczeniem cyfrowym.  
W ramach tego projektu  zakupionych zostało 
200 zestawów komputerowych wraz z drukarką, 

które trafiły do gospodarstw domowych spełnia-
jących odpowiednie kryteria. Gospodarstwa te 
mają również zapewniony bezpłatny  dostęp do 
sieci Internet.  
  Wszystkie opisane powyżej zadania   
wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej  
w ogromnym stopniu przyczyniły się do rozwoju 
naszej gminy poprzez rozbudowę  gminnej infra-
struktury,  a tym samym do polepszenia jako-
ści życia mieszkańców. Należy podkreślić ,że  
aby  gmina mogła występować  o pozyskanie   
środków z funduszy  unijnych,   musi posiadać  
zabezpieczone  środki własne w budżecie gminy.

Krystyna Homoncik
Fot. Archiwum gminy
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Czytelnia w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej oddana do użytku w 2013 roku, , 
wyposażenie pomieszczeń biblioteki, dofinansowane   z  Rządowego  Programu Wieloletniego  Kul-

tura +  Priorytetu „ Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” Koszt inwestycji – 274.950  zł.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kamionka Wielka dofinansowane ze środków unijnych z PO Innowacyjna Gospodarka. 
Wartość projektu I i II etap – 1.860.570  zł



Czterobój lekkoatletyczny

 W dniu 06 maja 2014r. odbyły się 
Nawojowej Gminne Igrzyska Szkół Podstawowych 
w 4-boju Lekkoatletycznym. Zawody wyjątkowe, 
bo po raz pierwszy na prawdziwym stadionie lek-
koatletycznym. 
 Obiekt w Nawojowej, na którym gości-
liśmy dzięki uprzejmości Władz Gminy Nawojowa 
(bezpłatne udostępnienie) oraz naszej Gminy 
(zapewniony transport), wywarł ogromne wrażenie 
na wszystkich, począwszy od nauczycieli, skoń-
czywszy na dzieciach. Zawodnicy co trochę bili 
rekordy personalne, rekordy szkół, a nawet gminy.
  W skład czwórboju wchodziło:
 bieg na 60 m
 rzut piłeczką palantowa,
 skok w dal,
  bieg długodystansowy - 600m dziewczynki, 
1000m chłopcy

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
 NDYWIDUALNIE:
Kategoria chłopcy:

I miejsce – Nosal Jakub (311 pkt) SP nr 2  
w Kamionce Wielkiej
II miejsce – Jeleński Kamil (287 pkt) SP nr 1  
w Kamionce Wielkiej
III miejsce Trojan Mateusz (225 pkt) SP nr 1  
w Kamionce Wielkiej

Kategoria dziewczynki:
I miejsce – Krok Olga (253 pkt) SP nr 1  
w Kamionce Wielkiej
II miejsce – Rumin Karolina (225 pkt) SP nr 1  
w Kamionce Wielkiej
III miejsce Syktus Agata (213 pkt) SP nr 2  
w Kamionce Wielkiej
 ZESPOŁOWO:
Kategoria chłopcy:
I miejsce – SP nr 1 w Kamionce Wielkiej (1022 pkt)

II miejsce – SP w Królowej Górnej (927 pkt)

III miejsce - SP nr 2 w Kamionce Wielkiej (879 pkt)

Kategoria dziewczynki:
I miejsce – SP nr 1 w Kamionce Wielkiej (1009 pkt)

II miejsce – SP nr 2 w Kamionce Wielkiej (945 pkt)

III miejsce - SP w Jamnicy (6470 pkt)

 

REKORDY,
Rekord Gminy w skoku w dal

- KAMIL JELEŃSKI /Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Władysława Jagiełły w Kamionce Wielkiej/
wynik 5,25 m

Rekord Gminy  w rzucie piłeczką palantową
-- JAKUB NOSAL /Szkoła Podstawowa im. Św. 
Kingi w Kamionce Wielkiej/
wynik 60 m 
 Wszyscy zawodnicy i zawodniczki 
zasługują na ogromne gratulacje za WZOROWĄ, 
postawę młodego sportowca przestrzegającego 
zasady FAIR PLAY.
Miejmy nadzieję, że po dzisiejszej lekcji waleczno-
ści i pokonywania swoich słabości wszyscy wycią-
gną dobrą naukę na całe życie, że warto podej-
mować walkę do końca, w myśl „Dopóki walczysz 
jesteś zwycięzcą..”

Tekst i fot: R.O.S.
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Lato
w Dolinie
Kamionki

13 lipca 2014 rok

Szczegóły w afiszach 
i na www.gokkamionka.iaw.pl

Z A P R A S Z A M YLachersi
Fot. D. Czoch



 Mówiono także o tym, że problem narkoty-
kowy zatacza coraz szersze kręgi i niestety 
jest wysoce prawdopodobne, że większość 
młodych ludzi prędzej czy później się z nim 
zetknie. Dlatego tak ważna jest wiedza na 
tan temat i znajomość pewnych technik, 
wzorców zachowań, przydatnych w obliczu 
sytuacji zagrożenia. Prezentacja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, 
najwięcej pytań dotyczyło rzecz jasna psa; 
metod szkoleń takich zwierząt, ich pracy 
na przejściach granicznych , lotniskach itp. 
Prowadzący nie szczędzili przykładów wzię-
tych z życia, nierzadko, siłą rzeczy, dość dra-
stycznych.
Przeprowadzono również konwersatoria 
nt: „ Kibole, blokersi, grupy podwórkowe 
– co robić, jeśli rozpoznajesz zagroże-
nie, jak się bronić przed wciśnięciem do 
„paczki”.  Uczniowie zostali uświadomieni 
jakie zagrożenia płyną z kontaktów z grupą 
podwórkową, jak ocenić obiektywnie to co 
się wokół nich dzieje oraz jak grupa wpływa 
na ich życie. Zostali również poinformowani  
i pouczeni gdzie szukać pomocy w przy-
padku zaistniałego zagrożenia.
Następnym hasłem przewodnim był temat 
„Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować 
postawy akceptujące niepełnosprawność”. 
Nauczyciele  przybliżyli uczniom problemy 
osób niepełnosprawnych. Zwrócili uwagę 
na sposób zachowania się w stosunku do 
osób niepełnosprawnych oraz omówili pod-
stawowe pojęcia związane z niepełnospraw-
nością.  W młodszych klasach omówiona 
została lektura pt. „Mój młodszy brat” Moniki 
Krajewskiej. Dzieci chętnie uczestniczyły 
w ćwiczeniach dramowych pomagających 
wczuć się w sytuację dzieci chorych i ich 
najbliższych. Uczniowie starszych klas mieli 
za zadanie przygotować monologi w których 
wcielali się w rolę osoby niepełnosprawnej 
ruchowo. Opowiedziane historie były opty-
mistyczne jak i wzbudzające w nas współ-
czucie i smutek.
Wśród uczestników tych zajęć jest wielu 
uczniów, którzy należą do Szkolnego Koła 
Caritas. Podjęli oni akcję zbiórki pieniędzy na 
rehabilitację chorego chłopca. Oprócz tego 
przez cały rok szkolny prowadzą zbiórkę 
nakrętek plastikowych. Przed Świętami nasi 
uczniowie odwiedzają chorych z naszej miej-
scowości, składają im życzenia, śpiewają 
kolędy oraz wręczają skromne upominki.
Kolejnym punktem  było przeprowadzenie  

konwersatoriów pod hasłem „ Nie jesteś 
sam. Jak monitorować sytuację osób z oto-
czenia szkolnego lub środowiskowego, które 
znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sie-
roctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, 
gdzie szukać pomocy? oraz przestrzeganie 
prawa to obowiązek każdego, także ucznia 
…”. 
Konwersatoria przeprowadzono na godzi-
nach wychowawczych. Pomogły one rozu-
mieć uczniom  z jakich powodów ludzie 
bywają samotni. Przybliżono wiedzę na 
temat eurosieroctwa  i poinformowano gdzie 
szukać pomocy. Przeprowadzono szereg 
rozmów na temat przestrzegania prawa, 
przestępczości nieletnich, konsekwencji 
prawnych ryzykownych zachowań,  cyber-
przemocy.
Realizując zadania poruszono również pro-
blematykę „asertywności”. Głównym celem 
było uświadomienie uczniom czym jest aser-
tywność i czym różni się od uległości i od 
agresji.
Uczniowie zrozumieli jak ważna w życiu jest 
umiejętność odmawiania, sprzeciwiania się 
nie raniąc innych a jednocześnie wyrażenia 
własnego zdania. Zostali zapoznani z plu-
sami i minusami zachowania asertywnego 
oraz wspólnie ustalili istotę tychże zacho-
wań: zachowanie asertywne procentuje  
w przyszłości. Każdy uczeń miał możliwość 
wypowiedzenia się, wyrażenia swoich myśli i 
odczuć. Praca w grupach sprzyjała wzajem-
nej wymianie zdań, uzasadnianiu i bronieniu 
swojej racji. Każdy uczestnik przeprowadzo-
nych lekcji wychowawczych posiadł wiedzę 

dotyczącą zachowań asertywnych oraz wie, 
że w życiu ważne jest by umieć powiedzieć 
"NIE".

Udział w konkursie „Bezpieczna Szkoła 
- Bezpieczny Uczeń”  był pozytywnym  
doświadczeniem tak dla uczniów,  jak  
i nauczycieli Zespołu Szkół w Mszalnicy. 
Kwestia bezpieczeństwa wychowanków  jest 
dla naszej placówki bardzo ważna. Nauczy-
ciele
z zaangażowaniem i starannością podeszli 
do realizowanych zagadnień. Wykazali się 
kreatywnością,  wcześniej gromadząc i przy-
gotowując materiały do zajęć.
Wszystkie zajęcia i spotkania  wpłynęły na 
podniesienie świadomości dzieci w kwe-
stii szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 
Uczniowie   brali aktywny udział w spotka-
niach i byli kreatywni . Zgodnie z założeniem 
zdobyli potrzebne wiadomości i pogłębili 
swą wiedzę na temat zasad funkcjonowa-
nia demokratycznego i prawnego państwa , 
w którym żyją, a także praw i obowiązków 
spoczywających na obywatelu i członku spo-
łeczeństwa. 
Przeprowadzone zajęcia , odbyte spotkania 
i wykonane zadania skłoniły uczniów do głę-
bokich refleksji i co za tym idzie, pozytywnie 
wpłynęły na zmianę ich zachowania. 
Dzięki realizacji wyżej przedstawionych 
zadań nasza szkoła otrzymała Certyfikat 
„Bezpieczna Szkoła”.

Renata Główczyk
Marzena Pogwizd

"Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" (c.d.)
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Melduję niepodległość

        Drużyna harcerska w ZSPG w Królo-
wej Górnej rozpoczęła swoją działalność pod 
opieką pani Jadwigi Łęczyckiej w 1999 roku. 
Harcerze brali udział w licznych akcjach, zlo-
tach, rajdach. Od około 2002 roku działalność 
drużyny została zawieszona na kilka lat, aby 
z impetem ruszyć od 2011 roku pod opieką 
druhny Marzeny Ząber.

 „Feniks czyli odrodzeni z popiołu”
Feniks był  mitologicznym ptakiem mają-
cym zdolność do odradzania się z popiołu. 
Z powodu swojego czerwono- złotego upie-
rzenia był nazywany przez Egipcjan ptakiem  
słońca.  Jest on uważany za symbol nieśmier-
telności, poświęcenia, wytrwałości oraz nie-
przemijającej nadziei. Pieśń feniksa dodaje 
odwagi ludziom o krystalicznych sercach,  
a jednocześnie  potępia osoby o  nieczystym  
sumieniu.  Wartości reprezentowane przez 
tego mitologicznego ptaka stały się inspiracją 
dla naszego powstającego  patrolu.  
Historia naszego patrolu sięga  września 
2011 roku.  W tym czasie druhna Marzena 
Ząber utworzyła, składającą się początkowo 
z 20 harcerzy Drużynę Starszoharcerską. 
Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, 
że na terenie naszej wsi istniała już drużyna 
harcerska. Jednak z powodu wielu niesprzy-
jających wydarzeń  historycznych nie udało jej 
się  przetrwać do dnia dzisiejszego. Pamięta-

jąc o poprzednikach, postanowiliśmy nadać 
naszemu patrolowi nazwę „Feniks”, symboli-
zującą powrót do naszych korzeni. Podobnie 
jak feniks odradzający się z popiołów, my 
staramy się wskrzesić ducha harcerstwa na 
terenie naszej wsi. Działalność rozpoczęliśmy 
od poznania praw i reguł obowiązujących 
harcerzy.  Na z kolejnych zbiórkach coraz 
bardziej zagłębialiśmy  się w tajniki życia 
harcerskiego.  Szybko przekonaliśmy się, że 
harcerstwo to nie tylko wielkie idee i boha-
terskie czyny, ale również zabawa pozwa-
lająca na lepsze poznanie   siebie i bliźnich. 
Organizowane przez Hufiec zloty  harcerskie  
pozwalają  utrzymać  jedność wśród harcerzy 
oraz chronią harcerskie tradycje i zwyczaje od 
zapomnienia.  Każde zgromadzenie harcerzy 
oprócz podłoża wychowawczego ma także na 
celu zapewnienie dobrej zabawy wszystkim 
patrolom. Odbywające się na terenie całego 
miasta zloty uświadamiają mieszkańcom, że 
harcerstwo jest nie tylko częścią przeszłości, 
ale  z powodzeniem trwa do dnia dzisiejszego. 
Widok młodzieży w mundurach  z krzyżem na 
piersi budzi podziw wśród przechodniów. 
Skład „Feniksa” w 2011 roku : Agnieszka Bog-
dańska, Joanna Michalik, Daniel Chełminiak, 
Przemysław Ogorzałek, Dawid Chochla, Łucja 
Poręba, Kamil Chudyk, Izabela Poręba, Anna 
Dobosz, Tomasz Sekuła, Paulina Gołyźniak, 
Grzegorz Siedlarz, Edyta Kałuźińska, Jakub 

Siedlarz, Kinga Kruczek, Angelina Zdziarska, 
Aleksandra Łatka, Grzegorz Marszałek.Dru-
żyna Feniks nadal bardzo aktywnie i prężnie 
działa w naszej szkole. Poniżej skrót niektó-
rych akcji podejmowanych w 2013 roku   przez 
harcerzy ZSPG w Królowej Górnej.

Armio Wyklęta Sandecja o Was 
pamięta 

         Walka w obronie ojczyzny bezwarunkowo 
zasługuje na uznanie. Życie oddane za uko-
chaną ojczyznę jest najpiękniejszym darem, 
jaki można ofiarować. W dniu 05.10.2013r. na  
Białowodzkiej Górze na terenie gminy Łoso-
sina Dolna został odsłonięty pomnik upamięt-
niający żołnierzy wyklętych, prowadzących 
walkę z Niemcami oraz władzami komuni-
stycznymi. W uroczystościach brali udział har-
cerze z naszej drużyny. Wspinaczka na górę 
powyżej 600m.n.p.m nie zajęło nam  wiele 
czasu. O godzinie 12.00 uczestniczyliśmy  
w prelekcji historycznej. Około godziny 14.00 
rozpoczęła się Msza Święta celebrowana 
przez ks. Stanisława Berdzika. Duchowny 
uświadomił nam, jak ważny jest patriotyzm 
w kształtowaniu suwerennego państwa.  Po 
zakończeniu mszy  odsłonięto pomnik ku czci 
żołnierzy wyklętych. Przygotowana insce-
nizacja pozwoliła nam zrozumieć, dlaczego 
żołnierze wyklęci zasługują na pamięć i nie-
podważalny  szacunek. 

Historia ZHP w Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Królowej Górnej
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Zza wschodniej granicy- „Public 
Achievement”

         W ramach projektu „Public Achievement 
(„Osiągnięcia społeczne)” w naszej  szkole 
gościliśmy młodzież z Białorusi. Odwiedzili 
nas 23 października 2013 roku. Pierwszym 
punktem zwiedzania była nasza harcówka. 
Opowiedzieliśmy gościom o  idei harcerstwa 
oraz historii powstania naszej harcówki. Mło-
dzież Ukraińska chętnie słuchała o zlotach  
i biegach harcerskich. Na końcu poprosiliśmy 
ich o umieszczenie pamiątkowych wpisów 
w naszej kronice. Następnie przeszliśmy do 
klasy IIIb, którą uczniowie 3 lata temu sami 
odnowili. Pan Tomasz Skraba dokładnie 
opowiedział o działaniach podjętych przez 
uczniów.  Goście z zachwytem przyglądali się 
również Orlikowi, który zaprezentowaliśmy  
w drugiej kolejności. Szkoda, że nie mieliśmy 
czasu na rozegranie chociaż jednego meczu 
polsko-białoruskiego. Ostatnim punktem 
zwiedzania był przystanek przy naszej szkole. 
W 2010 roku został on oczyszczony z wulgar-
nych napisów i odmalowany. Dzięki inicjaty-
wie młodzieży obok przystanku  postawiono 
tablicę ogłoszeniową. Po zakończeniu zwie-
dzania udaliśmy się na ognisko. 

Melduję Niepodległość !
     Pierwszym zlotem, w którym wzięliśmy 
udział, była III Gra miejska im. Ireny Sty-
czyńskiej Melduję Niepodległość Stulecia 
Harcerstwa. Obchody święta niepodległości 
były połączone z  uroczystościami jubileuszo-
wymi poświęconymi  stuleciu  harcerstwa 
na ziemiach nowosądeckich. Po uroczystej  
mszy, w której oprócz harcerzy wzięli udział 
przedstawiciele policji oraz innych instytucji, 
udaliśmy się pod Dąb Wolności na plantach, 
gdzie wspólnie odśpiewaliśmy polskie pieśni. 
Każdy otrzymał śpiewnik oraz flagę. Prezy-
dent miasta wygłosił przemowę nawiązującą 
do rocznicy  11 listopada. Po zakończeniu 
uroczystości pod Dębem Wolności udaliśmy 
się do kina „SOKÓŁ” , gdzie zaczynały się 
obchody stulecia harcerstwa. Ostatnim punk-
tem było uhonorowanie  najbardziej zasłużo-
nych druhów i druhen. Uroczystości zakoń-
czyły się około godziny 18.00. 
W drugim dniu III Gry miejskiej im. Ireny Sty-
czyńskiej harcerze otrzymali różne zadania, 
które musieli zrealizować. Przemieszczając 
się ulicami Nowego Sącza, angażowali prze-
chodniów do udziału w  zabawach harcer-
skich.  

Feniks na łyżwach 
          Na licznych zlotach harcerskich trzeba 
oprócz bystrości umysłu reprezentować 
nienaganną kondycję fizyczną. Nasz patrol 
„Feniks ”, aby poprawić poziom sprawności, 
wziął udział w wycieczce szkolnej na lodowi-

sko.  Mimo licznych upadków wszyscy świet-
nie się bawiliśmy. Jazda na łyżwach w rytm 
muzyki okazała się wspaniałym odprężeniem. 
Śliska tafla lodu nie wystraszyła nas i już po 
chwili wszyscy  odważyli się na jazdę z dala 
od barierki. 

Boże Ciało 2013 „Eucharystia  
i Ludzka Rzeczywistość”

     Harcerz służy nie tylko Ojczyźnie, ale 
przede wszystkim  Bogu. Nasz zastęp „Feniks” 
postanowił pomóc w uroczystościach  Bożego 
Ciała. Chcieliśmy pokazać, że w pełni realizu-
jemy  założenia harcerstwa. Przygotowaliśmy 
ołtarz, na którym widniał napis „Eucharystia 
i Ludzka Rzeczywistość”. Przystroiliśmy go 
brzózkami oraz świeczkami. Przed nim rozło-
żyliśmy dywan koloru czerwonego.  Podczas 
procesji przedstawiciele „Feniksa”  nieśli rów-
nież jeden z feretronów. 

Poszukiwania Pierścienia Świętej 
Kingi 

       W dniach od  7-8 czerwca  2013 roku po 
raz kolejny mieliśmy okazję zwiedzić malow-
nicze zakątki miasta Stary Sącz. Podczas 
rozgrywanej gry miejskiej „Poszukiwanie pier-
ścienia Świętej Kingi”, doceniliśmy wartość 
pracy w grupie. Imprezę rozpoczął uroczysty 
apel na starosądeckim rynku. Po rozdzieleniu 
poleceń wyruszyliśmy w trasę. Naszym celem 
było odnalezienie miejsc wskazanych na 
mapie i wykonanie zadań powierzonych przez 
harcerzy, reprezentujących zastęp ze Starego 
Sącza. Najtrudniejsze dla nas okazało się 
rozszyfrowanie wiadomości przesyłanej alfa-
betem Morse’a, ale udało się. Mieliśmy rów-
nież okazję podziwiać starosądecki klasztor 
oraz poznać tajemnicę źródełka św. Kingi.  Po 
zakończeniu wszystkich zadań powróciliśmy 
na rynek, gdzie czekał na nas ciepły posiłek. 
Wieczorem wzięliśmy  udział w koncercie. 
Następnego dnia nasz patrol  uczestniczył  
w kończącym grę apelu. Odebraliśmy dyplom 

i powróciliśmy do domu. 

Z Betlejem prosto do naszych domów 
- Światełko Betlejemskie 2013

     Zgodnie z tradycją 18 grudnia pojechaliśmy 
do hufca, aby odebrać Światełko Betlejem-
skie. Tego roku nasz zastęp „Feniks” dostąpił 
zaszczytu reprezentowania hufca na corocz-
nym spotkaniu  z wojewodą. Celem naszego 
uczestnictwa było przekazanie Światełka 
Betlejemskiego. Spotkanie rozpoczęło się 
około godziny 13.00. W swojej przemowie pan 
wojewoda życzył wszystkim wesołych świąt 
oraz owocnego nowego roku. Zwrócił się rów-
nież do urzędników, podkreślając trud wyko-
nywanej przez nich pracy. Podkreślał, że naj-
ważniejsze w życiu jest optymistyczne patrze-
nie w przyszłość. Oprócz pana wojewody głos 
zabrał również poseł Czerwiński, ksiądz oraz 
wiceprezydent miasta Nowy Sącz. Zaakcen-
towaniem naszej obecności była przemowa 
druhny Haliny oraz przekazanie Światełka 
Betlejemskiego na ręce pana wojewody. 
Następnie rozpoczęła się nieoficjalna część 
spotkania. Kapela Góralska  była doskona-
łym uzupełnieniem całej uroczystości. Posiłki 
przygotowane przez koło gospodyń wiejskich 
z Podegrodzia kusiły apetycznym wyglądem. 
    W piątek 20 grudnia uczestniczyliśmy  
w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym 
przez gminę Podegrodzie. Podczas tej uro-
czystości przekazaliśmy pani wójt światełko 
Betlejemskie. Zostaliśmy zaproszeni do 
wspólnego oglądnięcia jasełek. Około godziny 
17.00 wzięliśmy udział w Harcerskiej Mszy  
w Białym Klasztorze w Nowym Sączu. W trak-
cie mszy harcerze przekazali Światełko Betle-
jemskie proboszczowi tamtejszej parafii. 

Marzena Ząber
Fot. Archiwum szkolne
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Pozyskane środki przez Gminny Ośrodek Kultury

 
 
 
    
 
 

 Gminny Ośrodek Kultury  
w Kamionce Wielkiej pozyskuje środki unijne 
na realizację działań kulturalnych. W ramach 
tego przygotował projekt, o przyznanie 
pomocy w ramach działania 414 „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie 
„małych projektów objętego PREOW na lata 
2007-2013, który  został pozytywnie zaopi-
niowany i zatwierdzony do realizacji przez 
LGD Korona Sądecka i Urząd Marszałkowski  

w Krakowie. Operacja objęta wsparciem 
to:„Organizacja imprezy oraz prezentacja mło-
dych muzyków ludowych”. 
Celem tego projektu będzie prezentacja 
młodych muzyków ludowych z terenu LGD 
„Korona Sądecka” w czasie imprezy „Lato  
w Dolinie Kamionki”.
Kolejnym działaniem  Gminnego Ośrodka Kul-
tury, które będzie realizowane ze środków unij-
nych jest impreza pn. Międzygminny Konkurs 
Szopek Bożonarodzeniowych przewidziana 
dla mieszkańców Gmin: Chełmiec, Grybów, 
Kamionka Wielka. Działanie to zorganizuje 
Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej 
w ramach   projektu "Ocalić od zapomnie-
nia" - organizacja koncertu zespołów regio-
nalnych, Międzygminnego Konkursu Szopek 
Bożonarodzeniowych, nagranie scenek oby-
czajowych prezentujących tradycje i zwyczaje 
obszaru LGD "KORONA SĄDECKA" oraz 
organizacja warsztatów rękodzieła ludo-

wego”. Do realizacji tego projektu przystąpiły 
ośrodki kultury z terenu trzech Gmin: Grybów, 
Kamionka Wielka, Chełmiec. Głównym  wnio-
skodawcą jest natomiast Gminny Ośrodek 
Kultury w Chełmcu. 
 Gminny Ośrodek Kultury zyskał 
także grant na zatrudnienie stażysty i zatrud-
nienia subsydiowanego w ramach projektu 
„KONSERWATOR – program aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez zatrud-
nienia” realizowanego przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie a wdrażanego  
w ramach Priorytetu VI Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. Od 15 kwietnia został 
zatrudniony stażysta natomiast od  1 maja 
został zatrudniony pracownik. Obydwa sta-
nowiska pracy będą finansowane w cyklu 
odpowiednio sześcio i pięciomiesięcznym  
z programu „Konserwator”.

G.M.

 

Transport w UE. Polska niestety na 
szarym końcu 
Holandia i Niemcy przodują w UE  
w dziedzinie transportu. Na kolejnych 
miejscach uplasowały się Szwecja, 
Wielka Brytania i Dania. Komisja 
Europejska porównała wyniki państw 
członkowskich w 22 kategoriach, 
wśród których znalazły się: logistyka, 
infrastruktura i wpływ na środowisko. 
Rezultaty znalazły się w pierwszej 
tabeli wyników w dziedzinie trans-
portu. (...)
Zestawienie to stworzono wykorzy-
stując dane z różnych źródeł (z Euro-
statu, Europejskiej Agencji Środowi-
ska, Banku Światowego i Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). 
- Taka tablica wyników to wspaniałe 
narzędzie, które graficznie przedsta-
wia rezultaty naszych dotychczaso-

wych wysiłków na drodze do skutecz-
niejszego, bardziej przyjaznego dla 
użytkowników i środowiska oraz bez-
pieczniejszego systemu transportu. 
Tablicę wyników uzupełniają sta-
tystyki (bez rankingów) dotyczące 
poszczególnych krajów (z danymi na 
temat wydatków na transport, udziału 
poszczególnych rodzajów transportu 
w rynku i finansowania ze środków 
unijnych na inwestycje w dziedzinie 
transportu). (...)

W poniższej tabeli podano, ile razy 
dany kraj znalazł się wśród państw, 
które osiągnęły najlepsze wyniki, a ile 
razy wśród tych z najgorszymi wyni-
kami. Punktacja łączna jest obliczana 
poprzez odjęcie punktów za wyniki 
w grupie najgorszych od punktów za 
wyniki w grupie najlepszych:

Transport w UE 
Polska niestety na szarym końcu 

Źródło: http://wartowiedziec.org/index.php/transport/aktualnosci-i-ekonomia/20794-transport-w-ue-
polska-niestety-na-szarym-kocu  (odczyt 06.05.2014r.)

GMINNE WIEŚCI   Nr  54 strona 24



Gminny Konkurs Recytatorski
30 kwietnia br. sala Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kamionce Wielkiej gościła ponad 40 
młodych ludzi wrażliwych na piękno słowa na 
24 Gminnym Konkursie Recytatorskim.
Umiejętności recytatorskie zaprezentowali 
uczestnicy konkursu w trzech kategoriach 
wiekowych prezentując wiersz i fragment 
prozy. 
W tegorocznym konkursie na scenie królowały 
utwory Grzegorza Kasdepke,  Miry Jawor-
czakowej oraz tradycyjnie Jana Brzechwy  
i Juliana Tuwima.
Jury pod przewodnictwem pani Bożeny Patli 
oceniało kulturę mowy, dobór repertuaru, sto-
pień opanowania pamięciowego tekstu oraz 
ogólne wrażenie artystyczne. Poziom tego-
rocznego konkursu był bardzo wyrównany  
i ostatecznie komisja postanowiła nagrodzić:

w kategorii I ( klasy 0-III)
 I miejsce przyznano Martynie Jawor ze 
Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej.    
Dwa równorzędne II miejsca otrzymały Nata-
lia Kos  ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy  
i Oliwia Ślipek ze Szkoły Podstawowej  Nr 1  
w Kamionce Wielkiej  

III miejsce zdobył Konrad Jelito ze Szkoły 
Podstawowej w Królowej Polskiej  
W tej kategorii komisja przyznała  trzy wyróż-
nienia dla: Julii Głód ze Szkoły Podstawowej 
w Boguszy, Oliwii Malczak ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Kamionce Wielkiej i Katarzyny 
Ziaja  ze Szkoły Podstawowej w Królowej 
Górnej  

w kategorii II ( klasy IV-VI)
I miejsce  przyznano dla  Dominika Siedlarza  
ze Szkoły Podstawowej   w Boguszy 
Dwa II miejsca otrzymały  Klaudia Michalik 
ze Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej  
 i Katarzyna Kruczek ze Szkoły Podstawowej 
w Jamnicy  
Dwa III miejsca zdobyły  Wiktoria Michalik  ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamionce Wiel-
kiej i Karolina  Porębska ze Szkoły Podstawo-
wej w Mszalnicy
W tej kategorii komisja przyznała trzy wyróż-
nienia dla: Kamilii Worytko   ze Szkoły Podsta-
wowej w Bogu
szy, Karoliny Sekuła  Szkoły Podstawowej  
w Królowej Górnej i Julii Górki ze Świetlicy 
Wiejskiej w Mszalnicy. 

w kategorii III (gimnazja)
I miejsce  zdobyła Aneta Mężyk  z GP w Kró-
lowej Górnej 
II miejsce przyznano dla Katarzyny  Sekuła   
z GP w Królowej Górnej  
Dwa III miejsca otrzymali Magdalena Pierz-
chała z GP Nr 2 w Kamionce Wielkiej i  Piotr 
Kmak  z GP Nr 1 w Kamionce Wielkiej

Organizatora cieszy tak liczny udział młodych 
artystów w tym konkursie, który kształtuje 
osobowość człowieka i uczy poprzez litera-
turę tego, co najpiękniejsze i najwartościow-
sze w życiu. Impreza ta umożliwia również 
konfrontację umiejętności recytatorskich  
i upowszechnia kulturę słowa mówionego.  
W dobie pośpiechu i niedbałego posługiwania 
się polszczyzną młodzi ludzie często zapo-
minają o pięknie ojczystego języka. Jeszcze 
raz dziękujemy naszym młodym recytatorom 
za udział i piękne zaprezentowanie utworów 
literackich.

G.M.
Fot. K. Ogorzałek

 

Gminne Wieści można nabyć:
w kościołach w Mystkowie i Kamionce Wielkiej, w szkołach i świetlicach wiejskich,  
w  kiosku „Ruch” w Kamionce Wielkiej, w sklepach (państwa Kmaków i Myjaków)  
w Kamionce Wielkiej, w sklepie Andrzeja Poręby w Mystkowie, Tomasza Kiełbasy w Mszalnicy,  
w sklepie Wielochy i Poręby w Królowej Polskiej oraz w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Kamionce Wielkiej.

Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym za bezinteresowne rozprowadzanie naszej gazety.
      R e d a k c j a
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Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej 
do Kamionce Wielkiej  przybył znany dzienni-
karz i publicysta Szymon Hołownia. Na spo-
tkanie przyszło wielu mieszkańców gminy.
Wiara i chrześcijaństwo to tematy, które zdo-

minowały spotkanie z Panem Szymonem 
Hołownią. Czytelnicy zadawali nurtujące   ich 
pytania dotyczące wiary, cierpienia, chrze-
ścijaństwa oraz  pracy w mediach. Gość na 
każde z nich starał się niezwykle wiarygodnie 

i przekonywująco udzielać odpowiedzi. Jest 
bardzo dobrym mówcą. Jego spojrzenie na 
wiele tematów zmusza do głębszych przemy-
śleń i refleksji. 
Bohater spotkania ujął nas wszystkich 
doskonałą znajomością poruszanej tematyki 
religijnej. Dał piękną lekcję jak żyć  by życia 
nie zmarnować i każdą minutę wykorzystać. 
Bo na ziemi musimy zapracować miłością, 
dobrocią, poświęceniem dla innych na swoją 
wieczność.
Z wielkim zaangażowaniem mówił o fundacji, 
którą założył 2013 r.  i zapraszał chętnych, by 
wesprzeć jego  działalność charytatywną.
Zarówno przed, jak i po spotkaniu wszyscy 
zainteresowani mieli możliwość zakupu autor-
skich książek i otrzymać pamiątkowy autograf 
z dedykacją. 

A. Ziobrowska
Fot. Archiwum Biblioteki

Szymon Hołownia w Kamionce Wielkiej

Mistrz Pięknego Czytania 

30 kwietnia 2014 r. w Gminnej Bibliotece   
w Kamionce Wielkiej odbył się IV Konkurs 
Pięknego Czytania, adresowany do uczniów 
klas I-III Szkół Podstawowych z terenu gminy 
Kamionka Wielka.
Celem konkursu jest motywowanie uczniów 
do czytania, rozbudzenie w nich pasji czytania 
, doskonalenie umiejętności pięknego czyta-
nia oraz rozwijanie zdrowego współzawod-

nictwa. W konkursie wzięło udział 25 uczniów  
z 8  szkół podstawowych. 
Uczestnicy reprezentowali trzy kategorie wie-
kowe.
Komisja konkursowa w składzie: Maria Sosin, 
Irena Kłębczyk, Teresa Trojan
wyróżniła następujących uczniów: w katego-
rii klas I: I miejsce -Zuzanna Kmak  ZSP-G  
w Królowej Górnej, miejsce II - Krystian Trojan  

ZSP-G w Kamionce Wielkiej, miejsce III – 
Sebastian Stasianek SP w Jamnicy, w katego-
rii klas II:  miejsce I - Klaudia Woźniak  ZSP-G 
w Kamionce Wielkiej, II miejsce – Dawid Groń 
z SP- w Królowej Polskiej , III miejsce - Emilia 
Nowak ZS nr 2 w Kamionce Wielkiej.
W kategorii klas III: I miejsce - Weronika 
Tuczyńska ZSP-G w Mystkowie, II miejsce - 
Krzysztof Groń SP w Królowej Polskiej,III miej-
sce - Jakub Migacz  SP w Jamnicy. Podczas 
rozdania nagród Pani Maria Sosin –Dyrektor 
Powiatowej Biblioteki w Starym Sączu przy-
pomniała młodym czytelnikom jak ważne jest 
czytanie książek, które nie tylko kształtują  
i rozwijają wyobraźnię, wzbogacają słownic-
two, ale także uczą empatii oraz pokazują 
konsekwencje różnych wyborów i sytuacji. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali oko-
licznościowe dyplomy oraz nagrody, a wyróż-
nione dzieci medale. Laureatom gratulujemy.
Dziękuję wszystkim uczestnikom i osobom 
zasiadającym w komisjach oraz wszystkim 
nauczycielom za  pomoc w organizacji kon-
kursu.

A.Ziobrowska
Fot. Archiwum Biblioteki
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Gminny Konkurs Plastyczny

Mszalniczanie nagrodzeni w Łużnej 
za „Zmówiny”

 
 
 
 
 

 Zespól Regionalny ”Mszalnicza-
nie”  brał udział w V Małopolskim Konkursie 
Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych 
POGÓRZAŃSKIE GODY. Przegląd  ten nawią-
zuje do oryginalnych form dawnej obrzędo-
wości, chroniąc jego najcenniejsze wartości  
w formie obrzędów, zwyczajów, gwary, śpiewu  

i tańca ludowego. Jest poza tym znakomitą 
okazją do kulturalnego promowania swoich 
regionów etnograficznych przez zespoły 
regionalne.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 
10 zespołów regionalnych i dwie grupy obrzę-
dowe z  9 powiatów województwa małopol-
skiego. Za przedstawiony program tancerze  

z Mszalnicy zostali wyróżnieni jedną z drugich 
nagród regulaminowych.
 „Zmówiny rozpoczyna przyjście 
swata do domu panny młodej, który pod 
pozorem chęci zakupu krowy czy konia,  
w rzeczywistości rozpoznaje czy jest tu panna 
na wydaniu – mówi Stanisław Kunicki autor 
opracowanego widowiska. Gdy się okazuje, 
że w domu jest urodziwa Maryśka informuje, 
że zna niejakiego Jaśka, który chce się ożenić 
i dostanie z domu kilka morgów pola. Po 
długiej licytacji co do posagu panny młodej 
rodzice młodych dochodzą do porozumienia, 
a w domu odbywa się potańcówka”. 
 Tak wiec poprzez „Pogórzańskie 
Gody” piękny obyczaj zmówin doczekał się 
scenicznego opracowania i publicznego poka-
zania.
Przypomnijmy, że zespół „Mszalniczanie" jest 
zdobywcą głównej nagrody tego konkursu  
z 2009 roku. 

OK
Fot. Archiwum zespołu

Jest nam bardzo miło poinformować, że wyło-
niliśmy już zwycięzców XXIV Gminnego  Kon-
kursu Plastycznego. Po raz pierwszy orga-
nizatorzy w tegorocznym konkursie podali 
dwa tematy prac: dla szkół podstawowych 
tematem było „Lubię to … wieś o każdej 
porze roku” a dla gimnazjów „Wolny czas – 
bezpieczny czas”. Prace napłynęły zarówno 
z palcówek oświatowych jak i kulturalnych, 
wykonane był różnymi technikami. Komisja 
artystyczna pod przewodnictwem pani Marty 
Kocemba po obejrzeniu prac postanowiła 
przyznać nagrody za najciekawsze i samo-

dzielnie wykonane prace dla:
W kategorii I

 I miejsce otrzymał Stanisław Dobosz ze 
Szkoły Podstawowej w Boguszy
II miejsca zdobył Maksymilian Kruczek ze 
Szkoły Podstawowej w Boguszy
III miejsce otrzymała  Magdalena Pogwizd ze 
Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy
W tej kategorii Komisja przyznała wyróżnienie 
dla Jakuba Kiełbasy ze Szkoły Podstawowej 
w Mszalnicy. 

W kategorii II
I miejsce otrzymała Emilia Rumin  ze Szkoły 

Podstawowej w Jamnicy
II miejsca zdobyła Marzena Trojan ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Kamionce Wielkiej
III miejsce otrzymała  Karolina Kiełbasa ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamionce Wiel-
kiej
W tej kategorii wyróżnienie otrzymała Zuzanna 
Ochwat ze Szkoły Podstawowej w Królowej 
Górnej.

 W kategorii III
I miejsce zdobyła Anna Poręba  z Gimnazjum 
Publicznego Nr 1 w Kamionce Wielkiej 
II miejsce otrzymała Monika Janus  z Gimna-
zjum Publicznego w Królowej Górnej 
III miejsce zdobyła  Sara Ząber  z Gimnazjum 
Publicznego w Królowej Górnej
Nagrodzone prace można było oglądnąć na 
wystawie pokonkursowej, zorganizowanej  
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce 
Wielkiej.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundo-
wane prze Gminny Ośrodek Kultury. 
Organizator gratuluje zwycięzcom i zachęca 
wszystkich do odkrywania w sobie zdolności 
plastycznych.

M.H.
Fot: K. Ogorzałek
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   "Człowiek szuka miłości, bo w głębi 

serca wie, że tylko miłość może  
uczynić go szczęśliwym". Jan Paweł IIZŁO

TE M
YŚLI:

Nowy Ośrodek Zdrowia w Kamionce

 W związku z licznymi pytaniami mieszkańców 
naszej gminy o zakres prac budowlanych, które już są 
przeprowadzane w okolicach istniejącego Ośrodka Zdrowia  
w Kamionce Wielkiej, pragnę poinformować, że są to działania 
zgodne z uchwałą Rady Gminy z dnia 03 września 2013 r.  
nr XXVIII/242/2013  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
na okres 30 lat w trybie bez przetargowym na działkach   
Nr 6433 i 37707. W związku z tym Urząd Gminy wydzierżawił 
działkę o powierzchni 0,10 ha. Ma tam powstać budynek  
wyłącznie na potrzeby medyczne. W wyniku rozmów  
z lekarzami panem Markiem Dobrowolskim i panią Agnieszką 
Dobrowolską, którzy prowadzą obecnie  ośrodek zdrowia, radni 
po wniesionych uwagach i sugestiach dotyczących otwarcia 
nowych specjalizacji w naszym ośrodku zdrowia, przyjęto, 

że powstaną nowe gabinety lekarskie z uwzględnieniem 
rehabilitacji. Niezbędne są pomieszczenia spełniające 
warunki sanitarne i inne wymogi, w tym odpowiednia 
wysokość gabinetów itp. regulowane przepisami. Wobec 
tego, iż dotychczas istniejący budynek nie spełnia tychże 
warunków p. Agnieszka Dobrowolska wyraziła chęć budowy 
takiego obiektu na własny koszt. Poszerzenie i poprawa usług 
lekarskich to większe udogodnienia dla pacjentów. Wyrażam 
życzenie i nadzieję, że powstający obiekt będzie wizytówką 
Gminy Kamionka Wielka.

Radny Ireneusz Myjak
Fot wizualizacja obiektu
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 Wspomnienie Jana Pawła II w Klubie Seniora

 Zgodnie z planem pracy Klubu 
Seniora na miesiąc kwiecień w związku  
z przypadającą kanonizacją naszego Wiel-
kiego Umiłowanego Ojca Świętego Jana 
Pawła II odbyło się spotkanie członków 
klubu jak zwykle w Bibliotece Publicznej  
w Kamionce Wielkiej. W niezwykłym wystroju 
bogatej wystawy obrazów, książek i innych 
pamiątek o Karolu Wojtyle, spotkanie to miało 
charakter bardzo uroczysty. Przedstawienia 
Jana Pawła II od narodzin do śmierci doko-
nał ksiądz Stanisław Trytek. Bardzo ciekawie 
i dokładnie w powiązaniu z historią naszego 
państwa opowiadał o życiu papieża. Wszyscy 
zebrani z wielką uwagą wsłuchiwali się w opo-
wieści ks. Prałata.
 Karol Wojtyła urodził się 18 maja 
1920 r. w Wadowicach. Jego ojciec był zawo-
dowym wojskowym, a matka Emilia z Kaczo-
rowskich zajmowała się domem. Karol od 
narodzenia zwany Lolkiem, miał starszego 
brata – Edmunda, który był lekarzem i sio-
strę - Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu. 
Rodzina Wojtyłów żyła skromnie, sprawie-
dliwie w atmosferze rodzinnego ciepła, sza-
cunku i miłości. Jednak krótko trwała radość  
z życia i szczęścia rodziny. Karol miał zale-
dwie 9 lat gdy zmarła mu matka, niedługo 
po tym odszedł jego brat. Lolek został tylko  
z ojcem, wtedy przeprowadzili się z Wadowic 
do Krakowa. Przez wszystkie lata począwszy 
od 1926 r. aż do 1946 r. Karol Wojtyła ucząc się  

w szkole i na studiach wszędzie był wyjąt-
kowym prymusem. W tym czasie zmarł mu 
ojciec. Od 1 listopada 1946 r. po święceniach 
kapłańskich Karol Wojtyła stał się pokornym 
sługą Bożym, po studiach doktoranckich  
w Rzymie otrzymał pierwsza parafię w Nie-
gowici, niewielkiej wsi pod Krakowem. Potem 
został przeniesiony do Krakowa, gdzie w 1958 
r. otrzymał sakrę biskupią, a po 6-ściu latach 
został mianowany arcybiskupem metropo-
litą Krakowskim, zaś w 1967 roku kardy-
nałem. Żadna z tych godności nie zmieniła 
jego postawy. Karol Wojtyła zawsze myślał 
o innych, nigdy o sobie, niezależnie też od 
pełnionej funkcji był na zawsze skromnym  
i niezwykle dobrym człowiekiem. 16 paździer-
nika 1978 r. został wybrany papieżem. Od 
pierwszego spotkania z ludem Ojciec Święty 
podbił serca wiernych, ponieważ w centrum 
uwagi Jana Pawła II zawsze był człowiek, nad 
którym się pochylał i którego pocieszał. Nawet 
swojemu zamachowcy z 13 maja 1981 r. prze-
baczył. Tym gestem Ojciec Święty w pełni dał 
dowód swojej wielkości. Zawsze był blisko 
chorych i cierpiących, dlatego też w czasie 
Jego pontyfikatu chorzy byli na pierwszym 
miejscu. W szczególny sposób odnosił się do 
Matki Teresy z Kalkuty. Głosił światu dobrą 
nowinę jako papież pielgrzym odwiedzał  
z misją apostolską wszystkie najdalsze zakątki 
świata. Odmówiono mu wstępu tylko do Chin 

i Rosji. W czasie niespełna 27 - letniego pon-
tyfikatu papież odbył 104 pielgrzymki odwie-
dzając 900 miejscowości w 130 krajach na 
6 kontynentach. Do Ojczyzny udało mu się 
przyjechać aż 8 razy. 2400 razy głosił homi-
lie, w których sprzeciwiał się złemu traktowa-
niu człowieka przez człowieka, mówił twarde 
słowa prawdy o prawach człowieka i godno-
ści ludzkiej od poczęcia do śmierci. Dzięki 
Jego działaniom został odnowiony świat.  
W słowach wypowiedzianych na początku 
pontyfikatu: „Nie lękajcie się” było to wezwa-
nie całego świata do odnowy w duchu Ewan-
gelii. Dzisiaj jeszcze lepiej widać jak bardzo 
zmienił Polskę i świat, jak wspierał dążenie 
do odzyskania wolności i obalenia komuni-
zmu. Na swojej drodze spotkał różne religie 
i kultury, wszystkie traktował z szacunkiem. 
Poszukiwał wspólnych myśli w budowaniu 
ducha braterstwa. Głosił, „że wszyscy ludzie 
są braćmi w Chrystusie”. Z wielkim zaangażo-
waniem odnosił się do rodzin oraz młodzieży. 
Młodzież traktowała Ojca Świętego jako przy-
jaciela i licznie przybywała na organizowane 
z Jego inicjatywy Światowe Dni Młodzieży. 
Nasz Ojciec Święty zwany jest „ Pielgrzymem 
wszechczasów”, „Pasterzem narodów”, „Orę-
downikiem pojednania” i „Papieżem wędrow-
cem”. Na swoich barkach dźwigał cały świat, 
służył ludziom krzewiąc miłość, pokój wszę-
dzie głosząc Słowo Boże. Napisał 14 encyklik, 
mówi się, że ostatnią napisał własnym życiem. 
Encyklika ta traktuje o godności człowieka sta-
rego, słabego, cierpiącego i wymagającego 
stałej opieki ze strony najbliższych. Ostatnie 
miesiące życia Jana Pawła II naznaczone 
były ogromnym cierpieniem. 2 kwietnia 2005r. 
o godz. 21:37 Jan Paweł II Karol Wojtyła  
w wieku 84 lat umiera. Stolica Apostolska 
podała „ Nasz Ojciec Święty powrócił do domu 
Ojca”. Cały świat płakał, kościoły wypełniły się 
wiernymi, miliony ludzi brały udział w ceremo-
nii pogrzebowych na Placu Św. Piotra oddając 
ostatni hołd Ojcu Świętemu.

Zofia Pawłowska
Fot. Archiwum GBP
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Niebo otwarte nad światem
 
 
 
 

    Setki tysięcy Polaków dotarły na 
kanonizację. To było kolejne pospolite rusze-
nie. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 
kwietnia br. Rzym  stał się najważniejszą sto-
licą Polski, ale także całego świata. Nie tylko 
dlatego, że zjechali się tu dostojnicy kościelni, 
oficjele i władze RP. Przede wszystkim to 
zasługa setek tysięcy pielgrzymów, a wśród 
nich oddanych Polaków, na których Ojciec 
Święty Jan Paweł II zawsze mógł liczyć. 
Oni bowiem przyjechali na kanonizację nie  
z obowiązku, ale z miłości do Papieża Polaka, 
a także do Jana XXIII. Polacy pojechali do 
Rzymu pociągami, autokarami i prywatnymi 
samochodami. Spora część wybrała samo-
lot.  My wybraliśmy pociąg, bo uważaliśmy, 
że czas spędzony razem na modlitwie, wspól-
nych rozmowach jest ważny. Pielgrzymka  
z Krakowa do Rzymu ma swój urok, jedzie się 
około 22 godziny to tak, jakby wagony zamie-
niły się w rekolekcje na szynach. Dlatego też 
wszystkie drogi prowadziły do Rzymu - wiecz-
nego miasta. To dzięki  polskim pielgrzymom 
tysiące biało- czerwonych flag dominowało 
nad wielobarwnym  zgromadzeniem  Kościoła. 
Lecz choć w tej wielkiej rzeszy najwięcej było 
Polaków, to niemal równo często słychać 
było język włoski, angielski, francuski czy 
niemiecki. Widoczne były grupy pielgrzymów   
z Ameryki Łacińskiej, Afryki,  Azji. Szczególnie  
jednak w oczach polskich pielgrzymów widać 
było łzy. Dominowało wzruszenie, szczęście, 
nadzieja, doświadczenie życia wiary. Poczu-
liśmy się dumni i podniesieni na duchu. – 
Jestem z Pokolenia JP2. Dzięki Papieżowi 
stoję teraz w jednym z najstarszych miejsc  
na świecie, kolebce największej cywilizacji, 
jestem dumny, że jestem Polakiem. Dumny, 
że moim rodakiem jest Święty Jan Paweł II – 
mówi młody chłopak. 
 Od godziny  drugiej rano czuwamy. 
Droga na kanonizację była jedna i prowadziła 
przez Via Della Concilliazione. Można wyobra-
zić sobie  setki ludzi idących jeden przy drugim. 
Z godziny na godzinę przybywa coraz więcej 
pielgrzymów z trudem można usiąść. Każdy  

w oczekiwaniu na kanonizację przygotowuje 
się w inny sposób. Słychać w pobliżu jak 
młoda dziewczyna zaintonowała ulubioną 
pieśń Jana Pawła II „Barka” obok mnie młoda 
Amerykanka śpiewa głośno po angielsku. 
Nagle starszy pielgrzym z Pomorza wyciąga 
wędkę i naciąga na nią potężną flagę biało-
-czerwoną, czuję jak płyną mi po twarzy 
łzy. Przed Mszą kanonizacyjną odmawiamy 
w języku włoskim koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. Poszczególne części Koronki połą-
czone są z fragmentami homilii,  Jana Pawła II 
z kanonizacji  s. Faustyny Kowalskiej, pierwszą 
odczytano po polsku. Po odśpiewaniu Litanii 
do Wszystkich Świętych prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych oraz postulatorzy 
podeszli do papieża Franciszka i poprosili   
o kanonizację. Prośby zostały powtórzone 
trzykrotnie. Trzecią poprzedzono śpiewem 
hymnu do Ducha Świętego- Veni Creator Spi-
ritus. 
 Ojciec Święty Franciszek wygłosił 
formułę kanonizacyjną: Błogosławiony Jan 
XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich 
do katalogu świętych, polecając, aby odbierali 
oni cześć jako święci w całym kościele. Po 
tych słowach rozległy się brawa.- Dlaczego 
pani pojechała na kanonizację? Pytali mnie 
moi uczniowie - Na to pytanie nie ma prostej 
jednej odpowiedzi. Ja po prostu  czułam, 
że powinnam tam być. Miałam wrażenie, 
że podczas kanonizacji nad Rzymem uchy-
liło się niebo, że razem z Janem Pawłem II  
i Janem XXIII naszych modlitw słuchali także 
wszyscy pozostali święci. Następnie na ołtarz 
wniesiono relikwie obydwóch świętych. Reli-
kwie św. Jana XIII przynieśli członkowie jego 
rodziny, natomiast relikwie krwi św. Jana 
Pawła II niosła Floribeth Mora Diaz z Kosta-
ryki- młoda kobieta, która w cudowny sposób 
została uzdrowiona z tętniaka mózgu za wsta-
wiennictwem Jana Pawła II. Wiara, rodzina  
i szczęśliwe życie Floribeth – wszystko 
zostaje poddane próbie, gdy dowiaduje się, 
że jest śmiertelnie chora. Lekarze dają jej kilka 
dni życia. Flori leży sparaliżowana w łóżku  

i z całą rodziną ogląda w telewizji uroczysto-
ści beatyfikacji Jana Pawła II. Wspólnie modlą 
się o cudowne uzdrowienie. Następnego dnia 
kobieta wstaje  z łóżka, a rodzina i lekarze nie 
mogą w to uwierzyć. Stała się uczestnikiem 
poruszającego świadectwa wiary, która przy-
wraca życie. W procesji z relikwiami wzięła 
udział Julka Lipińska, dziewczynka z Polski, 
która trzymała kwiaty. Kolejny polski akcent 
był podczas Liturgii Słowa- drugie czytanie 
miał Polak z Krakowa. W homilii papież Fran-
ciszek przypomniał, że obaj Papieże realizo-
wali w Kościele niezwykłe istotne misje. Dzie-
łem pontyfikatu  Jana XXIII był Synod Watykań-
ski II. Jana Pawła II nazwał papieżem rodziny, 
podkreślając, że on sam chciałby być tak 
właśnie zapamiętany. Papież wyraził nadzieję, 
że obaj święci papieże duchowo towarzyszą 
toczącemu się procesowi synodalnemu doty-
czącemu rodziny i wspierają go. Wezwania 
Modlitwy Wiernych wypowiedziano  w pięciu 
językach; hiszpańskim, arabskim, angielskim, 
chińskimi francuskim. Po francusku modlitwę 
odczytała s. Marie Simon - Pierre Normand, 
uzdrowiona za wstawiennictwem Jana Pawła II 
z choroby Parkinsona. Ten cud przyczynił się 
do Jego beatyfikacji. 
 Bardzo spontanicznie, burzą okla-
sków, zgromadzeni przyjęli kolejny serdeczny 
uścisk papieży Franciszka  i Benedykta XVI na 
koniec uroczystości. Była to wyjątkowa sytu-
acja, bowiem papież senior, tak jak zapowiedział 
żyje i modli się w ukryciu. Na frontonie Bazyliki 
św. Piotra  podczas uroczystości widniały por-
trety świętych papieży. Wizerunek Jana Pawła II 
przygotowano na podstawie fotografii polskiego 
fotoreportera Grzegorza Gałązki – wizerunek był 
portretem beatyfikacyjnym. Portret Jana XXIII 
dostosowano graficznie  do portretu Jana Pawła 
II - tłumaczył nam po zakończonych uroczysto-
ściach nasz przyjaciel ks. Jan Lorek. Uroczystość 
zakończyła się długim przejazdem  Papieża  
pomiędzy sektorami wiernych, wyciągnęliśmy 
dłonie  z okrzykami - Niech żyje  Papież! Ołtarz 
kanonizacyjny został ozdobiony przywiezionymi  
z Ekwadoru 30 tys. róż w kolorze białym żółtym, 
pomarańczowym i czerwonym - tłumaczył nam 
ks. Jan. 
 Gdy po kanonizacji szczęśliwi  
i zmęczeni wracaliśmy, w naszych oczach 
widoczny był smutek. Nie będzie już tak wiel-
kiej mobilizacji, aby przypominać o Papieżu 
i masowo pielgrzymować do jego grobu.  
To była ostatnia „pielgrzymka” Jana Pawła II do 
narodu. Taka okazja trafia się raz na 1000 lat.

Cały świat czekał na ten dzień 27 kwietnia 2014 roku. W Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego w Watykanie  papież Franciszek ogłosił świętymi 
dwóch papieży naszych czasów – Jana XXIII i Jana Pawła II. Była to 
niespotykana wcześniej w dziejach uroczystość  z udziałem czterech 
papieży: dwóch papieży wynoszonych do chwały ołtarzy, papieża 
Franciszka, który dokonał kanonizacji oraz emerytowanego papieża 
Benedykta XVI koncelebrującego Mszą Świętą kanonizacyjną.
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 Będę opowiadać kiedyś moim wnukom - 
mówi do mnie Ania, że byłam na kanoniza-
cji Jana Pawła II, największego człowieka 
z rodu Polaków - podkreśla. Jan Paweł II to 
nasz narodowy akumulator. Spotkania z nim, 
a teraz modlitwa za jego wstawiennictwem 
to zastrzyk dobra. Wierzę, że wymodlimy 
potrzebne łaski dla naszych rodzin i Ojczyzny 
- mówi Elżbieta. Jego śmierć była dla mnie 
wielkim przeżyciem, takim wejściem w doro-
słą wiarę - snuje rozmyślania Małgosia. Dziś 

kolejny raz zastanawiam się, czego ode mnie 
Papież oczekuje. Jest to szczególne miejsce 
i szczególny czas  dla wszystkich, którzy 
kochają Papieża, który był  i wciąż jest dla 
nas wzorem naśladowania Chrystusa - mówi  
Grażyna. On pokazał, jak to robić, w ten zwykły 
prosty sposób. I kochał ludzi - uśmiecha się Ela.  
O godzinie 21 wspólnie odśpiewaliśmy Apel 
Maryjny i ukochaną” Barkę” na placu Św. Piotra 
– to było  nasze fizyczne pożegnanie z umiło-
wanym Świętym Janem Pawłem II i serdeczne 

podziękowanie ks. Janowi za duchowe prze-
wodnictwo po pięknych zakątkach  wiecznego 
miasta.
„Święci  nie żądają od nas oklasków, ale 
byśmy ich naśladowali”, musimy postawić 
sobie pytanie: Czego uczy nas świętość tego 
niezwykłego ucznia Jezusa w XX wieku?

Beata Filipowicz
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 Nigdy nie żałowałem

Wspomnienia ks. prałata Trytka 

 Te słowa piosenki religijnej nasu-
wają się gdy, patrzę wstecz na 50 lat dusz-
pasterzowania w Kamionce Wielkiej. W 1953 
roku odwiedziłem kolegę w Ptaszkowej. Pew-
nego lipcowego dnia zaproponował mi zwie-
dzanie Nowego Sącza.  Chętnie przyjąłem tę 
propozycję. Wsiedliśmy do pociągu . Pierwszą 
atrakcją był przejazd przez tunel kolejowy. 
Zaraz za nim roztoczył się widok na Kamionkę 
Wielką. Po stronie południowej mały kościół 
św. Bartłomieja. Następnie stacja Kamionka 
Wielka. Nigdy nie przypuszczałem, że spędzę 
tutaj niemal całe moje kapłaństwo. 

 Po święceniach 29.VI.1955 r.  Urząd 
do Spraw Wyznań, w ramach  prześladowa-
nia Kościoła nie zatwierdził mnie na stanowi-
sko wikarego w Żegocinie. Musiałem czekać  
w domu rodzinnym 1 rok.
9 lutego 1953 roku Rada Państwa ogłosiła 
dekret o „obsadzeniu duchownych stano-
wisk kościelnych”. Na mocy nowego dekretu 
rząd a nie Kościół  miał  dokonywać zmian 
na stanowiskach kościelnych, decydować  
o nominacjach i zwalniano duchownych – od 
wikariusza do biskupa. Duchowni mieli też 
ślubować wierność Polsce Ludowej. Rząd 
a nie papież, miał być teraz najważniejszą 
władzą kościelną w Polsce. Zarządzenie 
to gwałciło prawa i niezależność Kościoła. 
Nie można było tej sytuacji w żaden sposób 
zaakceptować, dlatego Prymas Polski 
Stefan Wyszyński w publicznym wystąpieniu  
w Gnieźnie otwarcie powiedział, że „ państwo 
narusza wolność biskupów – dysponowa-
nia kapłanami. Państwo, które upomina się  
o to co cesarskie dziś sięga po to co Boskie”.  
W maju 1953 roku na Konferencji Episkopatu 
w Krakowie Prymas razem z biskupami spo-
rządził odezwę do władz. W dokumencie pod 
słynnym tytułem „ Non  possumus!” – „Nie 
możemy” czytamy: „Gdy cezar siada na ołta-

rzu to mówimy krótko: „ nie wolno”. Rzeczy 
Bożych na ołtarzach cezara składać nam nie 
wolno”. Za to wystąpienie i  sprzeciw w nocy 
z 25 na 26 listopada 1953 roku  ks. Prymas 
Wyszyński został zaaresztowany i uwięziony. 
Przebywał w różnych miejscach odosobnienia 
bez wyroku sądowego do 1956 r. czyli 3 lata.
W czerwcu 1956 roku po prawie rocznym 
oczekiwaniu otrzymałem stanowisko wikarego 
w Nowym Sączu  – parafia św. Małgorzaty. 
Pracowałem tam 8 lat, bez kilku miesięcy.  
4 marca 1964 roku siedzieliśmy przy śniada-
niu razem z księdzem Infułatem Lesiakiem. 
Nie było mowy o Kamionce Wielkiej, chociaż 
różne wiadomości, niepomyślne przychodziły 
z tego terenu do księdza Dziekana. Byłem 
wyznaczony przez Księdza Seniora parafii 
sądeckiej do pomocy w spowiedzi wielkanoc-
nej w Chomranicach. Na pierwszej przerwie 
w spowiedzi zjawia się ksiądz Infułat Lesiak  
i chce ze mną rozmawiać. Zdziwiłem się, gdyż 
przed dwoma godzinami siedzieliśmy razem 
w jadalni i nie była podejmowana żadna 
poważna rozmowa.
Ksiądz Infułat, mówił że ksiądz Biskup Able-
wicz życzy sobie, abym poszedł do Kamionki 
Wielkiej do pracy duszpasterskiej. Stanowisko 
wikarego wakowało po odejściu księdza Jana 
Kuczka. Od razu dodał, że placówka będzie 
bardzo trudna, gdyż zanosi się na rozłam 
wśród wiernych. Ksiądz Biskup Ordynariusz 
nie nakazuje i gdybym nie czuł się na siłach 
mogę odmówić, gdyż już kilku księży odmó-
wiło m.in. ks. Józef Czarnik, były wikariusz  
w Kamionce Wielkiej, ks. Gutowski i inni.  Dał 
mi jedną godzinę do namysłu i po upływie tego 

czasu miałem mu dać odpowiedź negatywna 
lub pozytywną. Miałem ogromny dylemat co 
zrobić? Zgodzić się czy odmówić? Mijały 
minuty, a mnie po głowie krążą różne scena-
riusze. Na szczęście w spowiedzi wielkanoc-
nej uczestniczył ksiądz Stanisław Pieprznik 
proboszcz z Trzetrzewiny, z którym się przy-
jaźniłem. Proszę go, aby mi doradził, gdyż nie 
jestem zdecydowany. On bez namysłu odpo-
wiedział: „Idź, pamiętaj, że ksiądz Bp.  ma  
łaskę stanu, łaskę Ducha Świętego. Biskupa 
trzeba słuchać nie tylko gdy nakazuje, ale gdy 
takie  ma życzenie. Gdybyś sobie nie radził, 
lub zachorował możesz zawsze prosić o prze-
niesienie na inną placówkę.” Rozwiał moje 
wątpliwości. Zgodziłem się. Ksiądz Infułat 
odjechał i nadał depeszę do ks. bpa Jerzego 
Ablewicza w Tarnowie, który tego teżdnia 
wydał odpowiednie pismo nominacyjne. 
Tak się zaczęło moje duszpasterzowanie  
w Kamionce Wielkiej. Nigdy tej decyzji nie 
żałowałem. Były dni pogodne ale i chmurne, 
ale nigdy swoich parafian nie myślałem opu-
ścić. Jako wikariusz pracowałem od 4 marca 
do 26 marca 1964 roku. Od 26 marca 1964 
roku po opuszczeniu parafii przez poprzed-
niego proboszcza Ks. Jakuba Stobrawę 
duszpasterzowałem jako administrator parafii  
z pełnymi prawami proboszcza.  Ten stan trwał 
do 29 stycznia 1971 roku. Władze komuni-
styczne dążyły do nominacji ks. J. Kuczka na 
proboszcza. W końcu doszli do przekonania, 
że schizma „Niezależna parafia rzym.-kat.” 
nie ma żadnych szans powodzenia, zgodzili 
się na moja nominację przez księdza bpa 
Ordynariusza.  29 stycznia 1971 roku podpi-
sałem przysięgę na wierność Polsce Ludowej. 
Ksiądz Prymas Wyszyński nakazał wszystkim 
księżom przysięgać, bo taka przysięga bez 
wezwania Boga na świadka nic nie znaczy  
a zwłaszcza składana pod przymusem. Księ-
dzu Prymasowi chodziło, aby nie doszło do 
rozbicia wśród duchowieństwa na przysię-
gających i nie przysięgających. Jeszcze raz 
powtarzam, że nigdy nie żałowałem, że obją-
łem placówkę w tej parafii. Chcę być z Wami 
do końca mojego życia i w miarę przydatnym 
proporcjonalnie do mych sił. O późniejszych 
losach parafii i duszpasterzowaniu można by 
wiele napisać, ale to inny temat. 
 

Ks. Prałat Stanisław Trytek
Fot. K. Ogorzałek

Popatrz, jak prędko mija czas
Życie twe też przemija wraz
Życie to jedno, które Bóg Ci dał
Wszystko przemija tak jak sen …

Gdy Cezar siada na ołtarzu to 
mówimy krótko: nie wolno! 


