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Kazimierz Pazgan

Honorowym Obywatelem Nowego Sącza

Tego jeszcze nie było w historii Kamionki Wielkiej, aby jej mieszkaniec sięgnął po honorowe obywatelstwo Nowego Sącza. Kazimierz Pazgan
pracował na to uznanie ponad 30 lat, tworząc od podstaw firmę „Konspol”,
pokonując ogromne trudności, przecierając szlak sądeckiej i polskiej przedsiębiorczości. Dzięki niemu zmieniła się nie tylko Kamionka Wielka, zmienił
się również Nowy Sącz, któremu „Konspol” przysporzył kilka tysięcy miejsc
pracy. Nic dziwnego, że uznawany jest powszechnie za ikonę sądeckiej
przedsiębiorczości. Tytuł Honorowego Obywatela Nowego Sącza odebrał
z rąk przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Wituszyńskiego, w obecności najbliższej rodziny i współpracowników z firmy „Konspol”. Salę Ratusza
wypełnili licznie przedsiębiorcy, a wśród nich bracia Józef i Marian Koralowie, Ryszard Florek, Paweł Kulka, Krzysztof Pawłowski.

Odbierając honorowy tytuł
Kazimierz Pazgan, nie ukrywając
wzruszenia powiedział: „Nadany mi
honorowy tytuł przyjmuję jako wyraz
uznania dla sądeckich przedsiębiorców
i pracowników, którzy przyczyniają się
do rozwoju gospodarczego Sądecczyzny”. Prezydent Miasta Ryszard Nowak
powiedział: „To znak czasu, że przedsiębiorca zostaje wyróżniony najwyższym
odznaczeniem Rady Miasta”. Uczestniczący w uroczystej sesji Rady Miasta
Nowego Sącza Wojewoda Małopolski
Jerzy Miller powiedział: „Pan jest symbolem drogi gospodarczej, symbolem
zmian naszej mentalności, dzięki takim
ludziom jak Pan, Polska rozwija się
gospodarczo".
Wśród wielu gości byli również
Starosta Nowosądecki Jan Golonka,
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta, burmistrzowie miast
i wójtowie gmin, a wśród nich Wójt
Kamionki Wielkiej Kazimierz Siedlarz.
Życzeniom i gratulacjom nie było
końca. Uroczystość uświetniły kapela
zespołu „Skalnik” z Kamionki Wielkiej
i Zespół „Romantyczni”. Gdy odezwały
się pierwsze dźwięki muzyki, twórca
i właściciel firmy „Fakro”, Ryszard
Florek, poprosił Alicję Pazgan, małżonkę Kazimierza, do tańca.

Roman Kostanecki
Zdjęcia: Sylwester Adamczyk

P.S. Rada Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę o nadaniu Kazimierzowi
Pazganowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta 22 kwietnia 2014 r. Uroczysta sesja Rady Miasta z wręczeniem
tytułu odbyła się 15 lipca 2014 roku.
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W dniu 05 września 2014 roku odbyło się XXXVI posiedzenie Rady Gminy obecnej kadencji. Głównym tematem porządku posiedzenia było przyjęcie informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za I półrocze 2013
roku oraz przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamionka Wielka. Radni po zapoznaniu się z informacjami oraz po
wysłuchaniu wyjaśnień Wójta przyjęli informacje oceniając pozytywnie przebieg
realizacji zadań.
Rada Gminy podjęła m.in. uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
w zakresie przekwalifikowania;
• na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: działki nr: 1146/2, 921/5,
823/6, 823/1, 866/22 położone w Mystkowie i działki nr: 3103, 3294 położone
w Kamionce Małej,
• na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług
komercyjnych działka nr: 415/1 położona w Mystkowie
Podjęto także uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka polegającej na zmianie
dotychczasowego przeznaczenia terenów na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej we wsiach:
• Mszalnica – cz. działki ew. nr 620/1 i działka. ew. nr 743,
• Mystków – działki ew. nr 244/6, 284/1,
• Kamionka Wielka - działki. ew. nr 2339, 421/1,
• Kamionka Mała - cz. działki. ew. nr 3002.
oraz na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług
cz. działki ew. nr 375/5 - położonej we wsi Jamnica.
Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz ustalili wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu
gminy dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy
na każde dziecko objęte opieką z przeznaczeniem na dofinansowanie:
1) kosztów wyżywienia dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w wysokości 10
zł miesięcznie,
2) kosztów zapewnienia opieki dziecku w żłobku lub klubie dziecięcym w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zapewnienia dziecku
właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć
zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
dziecka oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych
dostosowanych do wieku dziecka w wysokości 190 zł miesięcznie.
Przyjęto też Program osłonowy gminy w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu
dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych
4+ z województwa małopolskiego. Program obejmuje udzielenie wsparcia
finansowego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych wychowujących przynajmniej czworo dzieci,
z których co najmniej jedno jest uczniem, do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu nauczania. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo
w kwocie 150 zł dla ucznia. Wnioski o udzielenie wsparcia dostępne są
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej lub na stronie internetowej
www. ops.kamionka.iap.pl i należy złożyć w terminie do 30 września 2014 roku.
Uchwalony został również regulamin dostarczania wody na terenie gminy za
pomocą urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Kamionka
Wielka oraz podjęto uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, która obowiązywać będzie od 01 stycznia 2015 oku. W uchwale określono, że odpady
segregowane i zmieszane od 2015 roku odbierane będą jeden raz w miesiącu.
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
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Droga do wolnej Polski

Droga prowadząca Armię Andersa do Polski,
po wyjściu z ZSRR, była niezwykle długa. Prowadziła przez Iran, Irak, Ziemię Świętą, Egipt,
Monte Cassino, Bolonię, była drogą do wolnej
Polski, w odróżnieniu od tej innej drogi wiodącej
znad rzeki Oki, przez Lenino, Berlin - ta droga
prowadziła do zniewolenia i dominacji sowieckiej. Dnia 18 maja 2014 roku na cmentarzu
wojennym na Monte Cassino odbyły się uroczystości upamiętniające tę legendarną już bitwę
z okazji 70 lecia. Polskę reprezentowała delegacja na czele z premierem Donaldem Tuskiem,
natomiast dawni alianci, czyli kraje koalicji antyhitlerowskiej przysłały na te uroczystości delegacje niższego szczebla, a Amerykanie żadnej.
Tylko Australia potraktowała sprawę godnie,
wysyłając delegację na najwyższym szczeblu.
Dziwić może, bo to sprzymierzeńcy tamtych lat
i w większości, lat dzisiejszych. Przykre, że na
defilady zwycięstwa w Rzymie i w Londynie
Polaków nie zaproszono. A przecież w walkach
o Włochy szczególnie ważne było wzgórze
Monte Cassino ze znajdującym się na nim klasztorem benedyktyńskim, zdobyte właśnie przez

Polaków. Wzgórze to było jednym z wielu, które
ciągnęły się przez setki kilometrów. Nimi to przebiegała linia Gustawa, czyli system połączonych
niemieckich linii obronnych, najpotężniejszy
system obronny jaki podczas wojny napotkali
alianci. Wzgórze miało wyjątkowe znaczenie,
bo zamykało (jakby ryglowało) jedyną drogę
do Rzymu. Dlatego tam toczyły się najcięższe
i najbardziej krwawe walki. Pierwsze nieudane
natarcie na wzgórze Monte Cassino przeprowadziły w połowie stycznia 1944 roku siły amerykańskie i brytyjskie. Druga, również nieudana,
bitwa rozpoczęła się 15 lutego, uczestniczyły
w niej wojska nowozelandzkie i hinduskie.
Podobnie było z bitwą trzecią, mimo bardzo
ciężkich strat w ludziach i sprzęcie wzgórze
pozostawało niezdobyte.
Do czwartej, decydującej bitwy
doszło w maju, gdy do walki przystąpił 2 Polski
Korpus Władysława Andersa. Po tygodniowych
zażartych i krwawych walkach, rankiem 18 maja
1944 roku, patrol 12 Pułku Ułanów Podolskich
zajął ruiny klasztoru na Monte Cassino wywieszając proporczyk pułkowy. Nieprzypadkowo

w znanej żołnierskiej piosence "Czerwone maki"
są słowa: "lecz od śmierci silniejszy był gniew",
bo i tak w istocie było. Walczący żołnierze
z pogardą i bez lęku patrzyli śmierci w oczy, bo za
honor i Polskę trzeba było się bić, a w ich Polsce
okupowanej przez niemieckich najeźdźców
działy się straszne rzeczy. Ludzi mordowano
pod byle pretekstem, niszczone były miasta
i wsie, ginęły całe rodziny. I choć ta śmierć kosiła
żołnierzy jakby łan zboża, a krew tu i tam lała się
szerokimi strumieniami - oni szli do przodu do
zwycięstwa. Tę krew tak bezcenną łączyły więzi
z krwią wylaną niewinnie dwa tysiące lat temu
w Jerozolimie z miłości do ludzkości. Przeciw
żołnierzom polskim walczyły doborowe niemieckie jednostki wojskowe: 1 Dywizja Spadochronowa, oraz 5 Dywizja Górska. W toczącej
się walce doznały ciężkich strat i na rozkaz
głównodowodzącego siłami niemieckimi, feldmarszałka Alberta Kesselringa, wycofały się na
dalszą linię obronną, czyli "linię Hitlera".
Pod względem wojskowym wygrana bitwa
miała ogromnie znaczenie, gdyż otwarła
drogę do Rzymu i przyśpieszyła klęskę Trzeciej Rzeszy. Natomiast z politycznego punktu
widzenia prawie żadne, ponieważ już wcześniej,
na konferencji w Teheranie, przywódcy Stanów
Zjednoczonych, ZSRR i Wielkiej Brytanii (Franklin Roosevelt, Józef Stalin, Winston Churchill),
przypieczętowali przyszły, powojenny los Polski.
Włączyli ją pod wpływy i hegemonię radziecką
wytyczając jej przyszłe, powojenne granice.
Działo to się w tajemnicy i za plecami Polaków,
nawet polski rząd na emigracji w Londynie nic
o tym nie wiedział.
„Podziękowanie” za te heroiczne
czyny, lata wojennej, żołnierskiej tułaczki przyszły bardzo szybko. 28 września 1946 roku
władze ludowe Polski pozbawiły gen. Władysława Andersa i wielu innych oficerów 2 Korpusu
obywatelstwa polskiego uznając ich za wrogów
Polski. Postąpiono tak w sposób bezprawny
i haniebny. W takim to czasie i sytuacji politycznej powrócili do Polski dwaj żołnierze 2 Korpusu
biorący udział w legendarnym boju o wzgórze
Monte Cassino: Władysław Rumin z Jamnicy
i mój ojciec Antoni Myjak z Kamionki Wielkiej.
Pan wyciągnął sprawiedliwą dłoń i do swych
rodzinnych stron im powrócić dał. A władze
ludowe traktowały ich podejrzliwie, skutecznie
dbając o to, by utrudnić im życie. Początkiem
1946 roku w Kamionce Wielkiej zatrzymał się
powracający spod Berlina 64 - osobowy oddział
żołnierzy radzieckich.
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Jako miejsce zakwaterowania wybrano dom
Józefy i Romualda Kmaków, w którym była
czynna mleczarnia produkująca również
w czasie okupacji. Natomiast w położonym
obok budynku dworskim, od strony zachodniej,
w pomieszczeniu zamieszkałym obecnie przez
rodzinę mojej siostry, Heleny Janowiec, urządzono miejsce do prania i kąpania. W tym celu
żołnierze wtoczyli tam wielką metalowa kadź
i napełnili ją wodą, po czym wkładali rozgrzane
na ognisku duże kamienie, by była ciepła woda.
Jeszcze przez wiele lat grube, ceglane mury
dworskie były zawilgocone. W tym to czasie
wracał do domu z wojny ojciec w angielskim
mundurze. Zauważył go idącego schodami
jeden z żołnierzy radzieckich i chwycił karabin
myśląc, że to wróg. Byłby strzelił, ale zobaczył
to jeden z oficerów i poinformował go, że to
aliant, sojusznik. Po ten mundur niedługo, nocą
przyszli partyzanci walczący o wolną Polskę,
mundur im oddano mimo, że stanowił cenną
pamiątkę.
Władze ludowe zadbały by ojciec nie miał
pracy, a przecież w domu była wielodzietna
rodzina i małe dzieci. Jakimś cudem udało mu
się dostać do pracy w kamieniołomie kolejowym
w Kamionce Wielkiej. Praca była bardzo ciężka,
bo większość prac odkrywkowych i transport
kamienia na podstawione wagony kolejowe
wykonywano ręcznie, wożąc wydobyty kamień
taczkami, bądź dwukołowym, żelaznym, ręcznym wózkiem. Dodatkowo ojciec miał w swoim
ciele odłamki pocisków, co było bardzo bolesne, jednak ze względu na duży upływ czasu
lekarze odradzali ich usunięcie. Niemniej jednak
radowano się z każdego dnia, ciesząc się ze
wszystkich zmian na lepsze. Ojciec, mimo
ciężkich warunków życiowych, wykupywał tzw.
cegiełki na odbudowę zniszczonej Warszawy.
W tym czasie sąsiedzi się wzajemnie wielce szanowali, pomagając sobie nawzajem, bo prace
wykonywano w większości ręcznie, zwłaszcza
na roli i lesie. Gdy zaszła potrzeba, dla dobra
wsi, rodzice oddali pod budowę nowej szkoły
w Kamionce Wielkiej jedyny dworski ogród, ale
o tych wydarzeniach w szkole tej jakoś zapomniano.
Ślad spod wzgórza Monte Cassino wiedzie do
Kamionki Wielkiej na tutejszy cmentarz, gdzie
znalazł wieczny odpoczynek Antoni Myjak, zaś
w niedalekiej Zawadzie, na tamtejszym cmentarzu, spoczywa Władysław Rumin.
Najlepszy brytyjski dowódca wojsk
lądowych tamtych czasów, gen. Harold Alexander, powiedział: "gdyby mi przyszło wybrać
żołnierzy, którymi miałbym dowodzić byliby to
Polacy". A obecny prezydent Włoch Giorgio
Napolitano dodał: "Chylę czoło, Polacy zdobyli
to co było nie do zdobycia. Oby ślady tamtych
dni i chwały oręża polskiego pozostały na
zawsze w naszej pamięci i sercach”.

Tadeusz Myjak
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„Dźwięki muzyki”

z Oliwią Leśniak z Mystkowa

Ostatnio w mediach pojawiło się wiele wzmianek o musicalu „Dźwięki muzyki” przygotowanym przez Gliwicki Teatr Muzyczny. Sztuka została wyreżyserowana przez Marię Sartovą. Opowiada historię miłości w cieniu nadchodzącej wojny – akcja musicalu toczy się w latach 1937-1938
- w Austrii. Głównymi bohaterami są Maria (niedoszła zakonnica), kapitan von Trapp i siódemka
jego uroczych dzieci. Niepokorna nowicjuszka Maria zjawia się w domu kapitana i szybko zdobywa serca dzieci. Zakochuje się również, z wzajemnością, w ich ojcu.
Odtwórcy wszystkich ról zostali wyłonieni, w trakcie ogólnopolskiego castingu, spośród tysiąca
dorosłych i dzieci. W castingu wzięła również udział Oliwia Leśniak, uczennica szkoły podstawowej w Mystkowie oraz Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym
Sączu. Namówiona przez panią Joannę Kubacką – nauczycielkę gry na pianinie w szkole
muzycznej – wraz z rodzicami pojechała na casting do Gliwic, gdzie wybrano ją jako odtwórczynię roli najmłodszej córki kapitana von Trappa – Gretel. Nie było to jednak pierwsze zetknięcie
Oliwii ze sztuką, ponieważ od najmłodszych lat rozwijała swoje zainteresowania muzyczne; już
w przedszkolu „Faustynka” w Mystkowie rozpoczęła naukę gry na pianinie. Brała także udział
w licznych akademiach i występach przygotowywanych przez szkołę podstawową oraz szkołę
muzyczną m.in.: w konkursie „Mały pianista” w Myślenicach. Było to jednak pierwsze zetknięcie
Oliwii z profesjonalną sceną oraz aktorami.
Oliwia z wielkim zapałem przygotowywała się do swojej roli śpiewając niemal wszędzie –
w szkole, w domu, w drodze do Gliwic. Dzięki gościnności dyrekcji teatru na czas prób oraz
spektakli mieszkała w teatrze, dlatego mogła intensywnie uczestniczyć w przygotowaniach.
W jednym z wywiadów do musicalu reżyserka wspomina, że słyszała Oliwię i jej musicalową
siostrę śpiewające wszystkie piosenki do późnych godzin nocnych, a następnie bardzo wcześnie rano. Dzieci występujące w musicalu musiały bowiem bardzo intensywnie ćwiczyć taniec,
śpiew oraz zgłębiać tajniki gry aktorskiej. Trud został jednak doceniony.
Premiera musicalu miała miejsce 27 i 28 marca br. Widzowie nagrodzili artystów
owacją na stojąco – szczególnie gorąco oklaskiwano grające w musicalu dzieci. W wielu recenzjach pojawiło się stwierdzenie, że dzieci nadały musicalowi świeżości i radości. Określono je
również jako prawdziwe perełki i niezwykłe odkrycie Gliwickiego Teatru Muzycznego. W czasie
spektaklu zwraca uwagę nie tylko ich pozytywna energia, lecz również piękny śpiew, który
wywołuje prawdziwe wzruszenie. Sztukę można było oglądać w Gliwickim Teatrze Muzycznym
do 21 kwietnia 2014 roku. Zostanie ona również wznowiona we wrześniu i w październiku br,
dlatego wszystkich miłośników teatru oraz musicali serdecznie zapraszamy do obejrzenia Oliwii
w roli Gretel! Oliwii życzymy natomiast kolejnych sukcesów!

Tekst i fot: M.K.
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Kiedy myślę Ojczyzna...

Królowa Jadwiga
Pani pełna dobroci i wielkiego majestatu

18 lutego 1374 r. przyszła
na świat Jadwiga - najmłodsza córka
Ludwika Andegaweńskiego króla
Węgier i Polski oraz Elżbiety, księżniczki bośniackiej. 16 października
1384 r. Jadwiga przybywa do Polski,
by przyjąć jej koronę, mając zaledwie 10 lat. Mimo młodego wieku
królowa Jadwiga zadziwiała wszystkich dojrzałością, przenikliwością
sądów i mądrością. Była starannie
wykształcona. Znała kilka języków,
w tym m.in. łacinę, włoski i niemiecki.
Szybko nauczyła się władać językiem
polskim. Odznaczała się wysoką kulturą osobistą. W przedziwny sposób
łączyła w sobie majestat i przystępność, dostojeństwo i łagodność.
Słynęła w całej Europie z nieprzeciętnej urody, wdzięku i skromności. Jednak największe wrażenie
na otoczeniu wywarły jej dobroć,
pobożność i siła charakteru. Królowa
skupiała wokół swego dworu ludzi
światłych: duchownych, wybitnych uczonych, teologów i prawników.
Podejmowała przedstawicieli elit politycznych i intelektualnych kraju
oraz Europy. Król Władysław Jagiełło bardzo liczył się ze zdaniem
swojej żony. Darzył ją wielkim zaufaniem i podziwem. Podobno do
końca życia nosił na palcu ślubny pierścień Jadwigi - znak miłości
i szacunku. Umierając powiedział, że była to najcenniejsza ze
wszystkich rzeczy doczesnych, jakie posiadał. Najprawdopodobniej
najważniejszym powodem, dla którego Jadwiga zgodziła się na ślub
z Wielkim Księciem Litewskim była jej troska o chrystianizację Litwy ostatniego pogańskiego kraju w Europie. Pragnęła zanieść Litwinom
światło prawdziwej wiary. W 1386 r. Jagiełło wraz z braćmi i krewnymi
przyjmuje chrzest w katedrze wawelskiej. 18 lutego Jagiełło i Jadwiga
zawierają sakrament małżeński. Kilka dni później Władysław Jagiełło
zostaje koronowany na króla Polski. Rozpoczyna się chrystianizacja
państwa litewskiego. Królowa Jadwiga pozyskała dla Chrystusa cały
naród, dlatego nazwana została Apostołką Litwy i matką chrzestną
narodu litewskiego. Wewnętrzną siłę, odwagę i niebywałą jak na
tak młody wiek mądrość Jadwiga czerpała z modlitwy i pokuty.
W trudnych dla siebie momentach zawsze klęczała przed Chrystusem
i prosiła Go o wskazówkę. Wielowiekowa tradycja podaje, że podczas
modlitwy przed słynnym czarnym krucyfiksem wawelskim usłyszała
słowa Chrystusa ”Fac guod vides”- Czyń, co widzisz. Królowa zrozumiała, że dla dobra królestwa potrzebna jest jej osobista ofiara, a królować znaczy służyć. Jadwidze bardzo leżało na sercu zażegnanie
sporów w rodzinie męża. Przyczyniła się do ugody między Witoldem,
stryjecznym bratem Jagiełły, a Skirgiełłą - bratem króla Łagodziła
napięte stosunki między Rzeczpospolitą, a zakonem Krzyżackim.
Dopiero 11 lat po jej śmierci wybuchła wojna zakończona wspaniałym
zwycięstwem zjednoczonych sił polsko - litewskich pod Grunwaldem.
Jednym z licznych pobożnych dzieł Jadwigi było spro-

wadzenie do Polski z Pragi karmelitów trzewiczkowych. Królowa wraz
z małżonkiem ufundowali dla nich
kościół i klasztor „na Piasku” w Krakowie. Dziś ulica, przy której stoi
konwent nosi nazwę Karmelickiej.
W 1397 r. dzięki staraniom Jadwigi
papież Bonifacy IX wyraża zgodę
na utworzenie na Akademii Krakowskiej Wydziału Teologicznego. Absolwenci teologii mieli przyczynić się
do obrony czystości wiary katolickiej
przed niebezpieczeństwem herezji.
Ciekawostką jest że, w 1953 r. Rada
Wydziału przyjęła ostatnią habilitację. Była to habilitacja ks. dr. Karola
Wojtyły, gdyż wydział został zlikwidowany przez władze komunistyczne.
Erygowano go w 1981 r. przez Jana
Pawła II, a patronką jest Królowa
św. Jadwiga. W 1399 r. przychodzi
na świat córka Jagiełły i Jadwigi,
Elżbieta Bonifacja. Dziecko umiera
wkrótce po narodzinach, natomiast
17 lipca, w wieku 25 lat, na gorączkę poporodową umiera Jadwiga.
Przez całe swoje panowanie Królowa Jadwiga troszczyła
się o rozwój akademii i szkolnictwa. W 1400 r. król Władysław Jagiełło
wykonał ostatnią wolę żony. Zakupił od rodu Pęcherzów z Rzeszotar
kamienicę przy ówczesnej ul. Żydowskiej ( dziś św. Anny) i przekazał
ją Akademii. Collegium Maius obchodzi w tym roku 65O - rocznicę
założenia. Dewizą najstarszej polskiej uczelni jest łacińska maksyma
„Plus ratio guan vis”- Więcej znaczy rozum niż siła”
Królowa Jadwiga czekała na dzień swej kanonizacji sześć
wieków. Bóg tak chciał, by jej świętość ogłosił światu Papież –
Polak, absolwent utworzonego przez nią Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kanonizacja Pani Wawelskiej odbyła
się 8 czerwca 1997 roku na krakowskich Błoniach. Była to pierwsza kanonizacja dokonana przez Jana Pawła II na polskiej ziemi.
Wielu wiernych uczestniczących w tej uroczystości zwróciło uwagę
na zbieżność dat koronacji Jadwigi oraz wyboru Karola Wojtyły na
tron Piotrowy. Obydwa wydarzenia miały miejsce 16 października.
Święta nasza królowo, Jadwigo, ucz nas dzisiaj - na progu
trzeciego tysiąclecia - tej mądrości i tej miłości, którą uczyniłaś drogą
swojej świętości. Zaprowadź nas Jadwigo, przed wawelski krucyfiks, abyśmy jak Ty poznali, co znaczy miłować czynem i prawdą i co
znaczy być prawdziwie wolnym. Weź w opiekę swój naród i Kościół,
który mu służy, i wstawiaj się za nami u Boga, aby nie ustała w nas
radość.
Raduj się, matko Polsko! „Gaude, Mater Polonia!”

Beata Filipowicz
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SP w Boguszy

„AKADEMIA LIDERÓW” – nowy projekt realizowany przy
Szkole Podstawowej w Boguszy wraz z Fundacją Collegium Progressus, w ramach Ogólnopolskiego Programu
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać
Szanse”. Projekt rozpoczął się 1 lipca br. i potrwa do
końca września 2015r. (15 miesięcy). Uczestnikami są
młodzi ludzie w wieku 13-16 lat, z terenu Boguszy i Królowej Górnej. Udział w projekcie jest bezpłatny. Celem
projektu jest zmiana perspektywy postrzegania przez
młodzież własnej podmiotowości i uświadomienie możliwości jej udziału w procesach rozwoju społecznego
i indywidualnego. Realizacja projektu jest uzgodniona
obustronnie, a młodzież zyskuje szansę na zaspokojenie
swoich potrzeb: poczucie własnej wartości, zaradność
i samodzielność, nauczy się również odpowiedzialności, rozwinie swoje zainteresowania. W ramach projektu
przewidziane są następujące działania: organizacja
zawodów sportowych (tenis, pływanie, rajd rowerowy),
spotkania ze znanymi i ciekawymi osobami z dziedziny
kultury, nauki; utworzenie i aktualizacja strony internetowej projektu, prowadzenie własnego biuletynu, organizacja zbiórki plastikowych nakrętek na rzecz osoby chorej
oraz stworzenie mapy atrakcji turystycznych, szlaków
i tras rowerowych w Kamionce Wielkiej.

J.L.

Adam Kamieński - to humanista w pełni tego słowa znaczeniu, absolwent
Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 1w Kamionce Wielkiej. Adam
to chłopak o szerokich zainteresowaniach; związanych przede wszystkim
z historią i religią. Jest dwukrotnym laureatem tematycznego konkursu
historycznego i finalistą Małopolskiego Konkursu Historycznego. Jest
także laureatem i finalistą Małopolskiego Konkursu Biblijnego. W tym roku
szkolnym otrzymał Certyfikat dla Stypendysty Małopolskiego programu dla
uczniów szczególnie uzdolnionych. Składamy mu gratulacje i życzenia
dalszego rozwijania zainteresowań oraz realizacji pasji naukowych.

(B.F.)
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45 lat w murach jednej szkoły

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
w Szkole Podstawowej im. Wincentego
Witosa w Królowej Górnej, które odbyło się
25 czerwca bieżącego roku, miało charakter
niezwykły i niecodzienny. Oznaczało bowiem
nie tylko podsumowanie pracy wychowawczo- dydaktycznej, wręczenie nagród najlepszym uczniom oraz pożegnanie absolwentów
z klasy VI. Był to również dzień pożegnania
pani mgr Marii Kościółek, która po 45 latach
pracy w szkole odchodzi na w pełni zasłużoną
emeryturę.
W uroczystości wziął udział Wójt Gminy
Kamionka Wielka, pan Kazimierz Siedlarz,
dyrektor naszej szkoły, pan Stanisław Poręba,
nauczyciele, wychowawcy, przedstawiciele
Rady Rodziców oraz wszyscy uczniowie
szkoły podstawowej. Uroczystość prowadził
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
Jakub Siedlarz.
W swoim przemówieniu pan Dyrektor, który
kiedyś był uczniem pani Marii Kościółek,
podziękował jej za ofiarną, niestrudzoną
i owocną pracę w szkole, pracę, która trwała
45 lat. Co oznacza tak długi okres spędzony
w jednej placówce oświatowej? Dyrektor
wyjaśnił, że lata te to: ponad 1050 uczniów
i wychowanków, ponad 160 tysięcy godzin
spędzonych przy tablicy, ponad 40 wychowawstw klasowych, setki godzin doskonalenia się, zdobywania kolejnych stopni wiedzy
i specjalizacji, wiele nagród dyrektora, kuratora, wójta i innych, ale też zapewne setki
nieprzespanych nocy, wiele łez wzruszeń

oraz niejednokrotnie gorycz niepowodzenia
i poczucie porażki.
Ciekawostką jest fakt, że w chwili obecnej
w naszej szkole pracuje 9 nauczycieli i 3
pracowników obsługi, którzy niegdyś byli
uczniami lub wychowankami pani Marii. Sam
pan dyrektor wspomniał lekcję chemii, podczas której pani Kościółek poleciła mu (jako
oczywiście swojemu uczniowi) „wyprowadzić”
w wyniku syntezy wzór chemiczny na saletrę
chilijską. Stawką prawidłowego wykonania
zadania była piątka z chemii na koniec roku.
Uczeń Stanisław Poręba z zadaniem poradził
sobie znakomicie, lecz na pewno wtedy nawet
nie pomyślał, że po latach o ten sam wzór chemiczny (NaNO3) zapyta swoją nauczycielkę
chemii jako jej dyrektor podczas uroczystości
pożegnania. Dodajmy, że rozpoznanie tego
wzoru było warunkiem pozwolenia odejścia na
emeryturę (oczywiście z przymrużeniem oka).
Podziękowanie za wieloletnią pracę
w naszej szkole pani Kościółek odebrała z rąk
pana Wójta, Kazimierza Siedlarza. Gospodarz naszej gminy, zanim wręczył pani Marii
Nagrodę Wójta, zwrócił uwagę na jej ogromne
poświęcenie i zaangażowanie w pracę
pedagoga, które pozwoliło na „pozostanie”
w jednej szkole przez okres 45 lat. Swoje
słowa podzięki i kwiaty złożyli ponadto przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
Przy okazji tak niezwykłego wydarzenia
w historii naszej szkoły nie można było nie
zadać pani Mari Kościółek kilku pytań związa-

nych przede wszystkim z jej pracą w zawodzie
nauczycielki. Z przeprowadzonej rozmowy
dowiedzieliśmy się, że jej „edukacyjna droga”
rozpoczęła się 1 września 1969 r. Wtedy to
właśnie ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej, pan Andrzej Tomasiak,
przyjął do pracy młodą nauczycielkę biologii
i chemii, absolwentkę Studium Nauczycielskiego. Pani Maria Kościółek uczyła
wspomnianych przedmiotów w klasach V- VIII oraz uzupełniała etat (który
wówczas liczył 26 godzin) w klasie II.
- Nauka wtedy - wspomina pani Maria odbywała się jeszcze w „starej szkole”, czyli
budynku, w którym na parterze mieściły
się 4 klasy, a pokój nauczycielski znajdował się na piętrze. Potem zaczęło przybywać dzieci, więc szkołę rozbudowano.
Kilka następnych lat wiązało się z pracą
w domach prywatnych, w których warunki były
dość trudne. Dlatego otwarcie szkoły, w której
uczymy się dzisiaj, było dla jej pracowników
i mieszkańców Królowej Górnej wielkim wydarzeniem.
W 1982 r. pani Maria Kościółek obroniła
tytuł magistra nauczania początkowego jako
absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Krakowie. Od tego czasu uczyła już nie tylko
chemii i biologii, ale także dzieci najmłodsze,
pomagając im stawiać pierwsze kroki w szkole
oraz przybliżając podstawy wiedzy. Po latach
przyznaje, że praca z małymi dziećmi dawała
jej najwięcej satysfakcji.
Zapytana o największy sukces w karierze
zawodowej, pani Maria (znana ze skromności)
nie udzieliła odpowiedzi. Dla nas odpowiedź
ta jest prosta: długoletnia praca w szkole
z pewnością wiązała się z wieloma sukcesami
pedagogicznymi i wychowawczymi, trudno
zatem wybrać ten jedyny, największy z nich.
Pani Maria Kościółek każdemu z nas dała się
poznać jako osoba skromna, miła, bezkonfliktowa, profesjonalistka w tym, co robi, wspaniały pedagog i godny podziwu wychowawca.
Choć odchodzi na emeryturę po latach pracy
w szkole, nie zamierza odpocząć. Zapowiada
kontynuację swojego dotychczasowego
zaangażowania w pracę na rzecz lokalnej
społeczności oraz życie parafii. Życzymy jej
powodzenia oraz mamy nadzieję, że jeszcze
niejednokrotnie będziemy mogli liczyć na jej
współpracę.

Tomasz Skraba

fot. Archiwum szkolne
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Wybudowano nowy odcinek chodnika
Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej,
wybudowany został blisko kilometrowy
odcinek chodnika w ciągu drogi powiatowej
w Kamionce Górnej. Wójt Gminy pozyskał
dotację w wysokości 200 tys. zł w ramach
działania Odnowa i rozwój wsi Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 za pośrednictwem LGD Korona Sądecka
W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę tej inwestycji. Zakład Usług
Malarsko – Drogowych A. Sarata, J. Sarata
Spółka Jawna z Nowego Sącza, wybudował
ten odcinek chodnika wraz z kanalizacją desz-

czową za kwotę 472 239,45 zł.
Chodnik ten wybudowany został na odcinku
od przysiółka „Korczagówka” do przysiółka
„Sapałówka”, gdzie kończył się dotychczas
istniejący chodnik.
Termin ukończenia robót budowlanych wyznaczono do dnia 31 sierpnia br. tak, aby uczniowie, którzy 1 września rozpoczęli nowy rok
szkolny w Zespole Szkół Nr 2 w Kamionce
Wielkiej, mogli już bezpiecznie pójść po
nowym chodniku dla pieszych.
Jest to kolejny odcinek chodnika, budowany przy drogach powiatowych, na których

z każdym rokiem zwiększa się ruch samochodowy, a tym samym zwiększa się zagrożenie
dla pieszych. Pomimo, że budowa chodników powinna być realizowana przez Powiat
Nowosądecki, Wójt Gminy zapowiada, że
w kolejnych latach chodników będzie przybywać na naszym terenie, gdyż opracowana jest
dokumentacja projektowa dla budowy chodników przy wszystkich drogach powiatowych,
przebiegających przez teren gminy Kamionka
Wielka.

Modernizacja oddziałów
przedszkolnych

sek został przygotowany i będzie realizowany
przez Zespół Obsługi Szkół Gminy Kamionka
Wielka. Beneficjentem projektu jest Gmina
Kamionka Wielka.
Głównym celem projektu jest modernizacja
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Kamionka Wielka. Realizacja projektu podniesie jakość funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych
oraz stworzy warunki umożliwiające objęcie
wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku
3 - 4 lat. Przyczyni się również do zmniejszania nierówności w upowszechnianiu edukacji
przedszkolnej w regionie. W ramach projektu
wsparcie otrzyma 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie
Kamionka Wielka. Zakres wsparcia obejmie
trzy zadania:

Zadanie 1: Organizacja placu zabaw: zakup
wyposażenia placu zabaw.
Zadanie 2: Dostosowanie pomieszczeń:
modernizacja łazienek do potrzeb dzieci.
Zadanie 3: Wyposażenie: doposażenie
kuchni, zakup mebli, wyposażenie szatni,
zakup zabawek i pomocy dydaktycznych,
zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.
Projekt będzie realizowany od 1 stycznia
do 30 czerwca 2015 roku. Obecnie Gmina
jest na etapie podpisywania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Łączna
kwota przyznana na realizację projektu to:
594.363,70 zł.

w Gminie Kamionka Wielka
Gmina Kamionka Wielka przystępuje do
realizacji projektu „Modernizacja oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Kamionka Wielka” o numerze
WND-POKL.09.01.01-12-085/14, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Wnio-

Dawid Janik

Unijne miliony na kanalizację
Mystkowa, Mszalnicy i Boguszy
Unijne wsparcie w wysokości ponad 3,5 mln zł otrzymał Wójt
Gminy Kamionka Wielka, na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
w naszej gminie. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę kolektora
głównego wraz z przepompowniami i studzienkami, w części miejscowości
Mystków, Mszalnica i Bogusza. Zadanie to realizowane jest w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego
PROW 2007 – 2013.
Zgodnie z założeniami programu, zadanie musi zostać rozliczone do końca czerwca 2015r. Procedura przetargowa, dotycząca wyłonienia wykonawcy robót już została przeprowadzona i wkrótce rozpocznie
się ich realizacja.
Kolejne europejskie środki, pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, w wysokości ponad 400 tys.
zł, przeznaczone zostaną na aktualizację dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Mystkowie i Mszalnicy. Wsparcie to zostało
przyznane pod warunkiem wystąpienia o środki unijne na wykonanie robót
budowlanych, które będą zaprojektowane w ramach tego zadania.

Dawid Janik

Koordynator Projektu
Maria Kościółek

można nabyć:
w parafiach 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, 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
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Nowe place zabaw na terenie Gminy Kamionka Wielka
Do użytku został oddany kolejny plac zabaw, tym razem przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poręby
w Mystkowie. Plac zabaw powstał w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. Do realizacji zadania zgłosiło się 6. oferentów. Cena najniższej oferty wynosiła 98 092,87zł., a najwyższej 132 587,27zł. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, została firma: F.U. Jerzy Wincukiewicz
25 -518 Kielce, ul. Warszawska 31c/29.

Na placu zabaw zostały zamontowane następujące urządzenia: pomost z belką, piramida
linowa, zestaw zabawowy, huśtawka - ważka,
drążki potrójne, wielokąt sprawnościowy, ławka
z oparciem, wieszak na ubrania. Całość zadania wyniosła 98 092,87 zł., w tym 50% środków
tj. 49 046 zł. pochodziło z dotacji. Teren placu
zabaw został ogrodzony i obsadzony krzewami
ozdobnymi.
Jest to kolejny plac zabaw, który powstał w br.
na terenie gminy Kamionka Wielka. Najmłodsi
mogą korzystać już z placu zabaw zlokalizowanym w miejscowości Kamionka Mała. Do

budowy placu zabaw w Kamionce Małej zgłosiło się 10. oferentów. Cena najniższej oferty
wynosiła 15 907 zł., a najwyższej 40 285,64 zł.
Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy Milena
3, huśtawka podwójna, karuzela „Trzmiel”, piaskownica prostokątna oraz dwie huśtawki na
sprężynie. Teren placu zabaw został obsadzony
krzewami ozdobnymi. Całość zadania wyniosła
16 755,70 zł. Inwestycja sfinansowana została
ze środków budżetu gminy, a projekt budowlany
placu zabaw pokryty ze środków Rady Sołeckiej
wsi Kamionka Mała.

Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej

Kolejne 13 osób z Sądecczyzny uhonorowano
odznakami „Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej”.
Wśród nich znalazła się mieszkanka Kamionki
Wielkiej, Bogumiła Kmak. Odznaczenia wręczyli
Starosta Nowosądecki Jan Golonka i Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta.

Bogumiła Kmak sporą cześć swojego życia
poświęciła działalności społecznej. W latach
1983-2008 pracowała jako doradca rolny
w Nowosądeckim Ośrodku Postępu Rolniczego
w Nawojowej. Podejmowane przez nią przedsięwzięcia wybiegały poza obowiązki zawodowe wspierała produkcję rolną w gminach Kamionka

Należy zaznaczyć, że bardzo duży udział
+w zagospodarowaniu placu zabaw mieli
mieszkańcy wsi Kamionka Mała. Za zaangażowanie oraz troskę o wspólne dobro serdecznie
dziękujemy.
Oddane do użytku obiekty przyczynią się do
dynamicznego rozwoju zarówno tych miejscowości jak i całej gminy. Inwestycje będą służyć
ogólnemu dobru mieszkańców, a szczególnie
przysporzą wiele radości najmłodszym mieszkańcom naszej gminy.

Tekst i fot: Dawid Janik
Wielka, Nawojowa oraz Stary Sącz, popularyzując nowoczesne formy gospodarowania.
W latach 2001 – 2010 pełniła funkcję sołtysa wsi
w Kamionce Wielkiej. Powierzenie jej tej funkcji
było jednoznacznym wyrazem poparcia dla jej
działalności przez społeczeństwo największej
w gminie wsi. Trzeba podkreślić, że dzięki jej
staraniom poprawił się znacząco stan dróg w tej
miejscowości. Pani Bogumiła Kmak wspierała
mieszkańców w czasie wszystkich klęsk żywiołowych w Kamionce Wielkiej (powodzie, osuwiska). Była i jest nadal osobą wrażliwą na ludzkie
potrzeby, która nie zostawi nikogo w potrzebie.
Wspierała działalność kulturalną, zachowanie
dziedzictwa kulturowego oraz angażowała się
w wydawanie niniejszej gazety, publikując wiele
porad dotyczących kulinariów i prowadzenia
gospodarstwa domowego.
Wszystko to wzięła pod uwagę kapituła odznaczenia, rekomendując wyżej wymienioną do
odznaczenia Radzie Powiatu.
Odznaczonej serdecznie gratulujemy.

Tekst i fot. Kogo
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Wywiad z Wójtem Gminy
Kazimierz SIEDLARZ, lat 58, żonaty, dwoje dzieci.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na UJ
w Krakowie w 1979r. W latach 1989-1990 pełnił funkcję
Naczelnika Miasta i Gminy Grybów. W roku 1990 został
powołany na stanowisko Sekretarza Gminy Kamionka
Wielka, a od 16.01.1992 roku jest Wójtem Gminy
Kamionka Wielka.
- Panie Wójcie, czy w czasie 22
letniego włodarzenia gminą
Kamionka Wielka dobrze Pan
poznał naszą gminę?
Minione 22 lata, to okres
przeobrażeń w naszym kraju,
zarówno politycznych, kulturowych
i społecznych. Jesteśmy coraz
bardziej
świadomi
swoich
obowiązków i przysługujących
nam praw. Ostatnie lata to
także dynamiczny rozwój naszej
gminy. Realizacja kolejnych
zadań i napotykane przy tym
problemy, dała nam ogromną
wiedzę
i
doświadczenie,
w możliwościach ich
jak
najlepszego
rozwiązania.
Jako ludzie, każdy z nas
popełnia błędy i na tych
błędach się uczymy. Z każdym
dniem stajemy się mądrzejsi
o wcześniejsze doświadczenia.
Gmina, jako wspólnota lokalna,
stoi przed wieloma wyzwaniami
i problemami. Na niektóre nie
mamy bezpośredniego wpływu,
a niektóre możemy pokonać
dzięki wspólnemu wysiłkowi
i kompromisowi. Wyzwania te są
różne tak samo, jak różne potrzeby
i oczekiwania ma każdy z nas.
- Kończy się obecna kadencja.
Wróćmy do obietnic wyborczych sprzed 4 lat. Jak dzisiaj
przedstawia się ich realizacja?
Patrząc wstecz na plany, które
założyliśmy sobie na początku
obecnej kadencji, należy przyznać, że podjęliśmy wiele zadań.
Część z nich już się zakończyło,
a część jest w trakcie realizacji.
Największym zadaniem, realizowanym wspólnie ze spółką
Sądeckie Wodociągi przez ostatnie 4 lata to budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie naszej gminy

w ramach projektu obejmującego Miasto Nowy Sącz, Gminy
Nawojowa, Stary Sącz i właśnie
Kamionkę Wielką. W ramach
tego zadania powstało 34 km
kanalizacji. Oprócz tego własnymi siłami wybudowaliśmy
także
kanalizację
sanitarną
i wodociąg na powstałym osiedlu
w byłym kamieniołomie w miejscowości Kamionka Wielka i Mystków.
Dużą inwestycją była budowa sali
gimnastycznej w Mystkowie, która
kosztowała niespełna 2,5 mln zł,
na którą otrzymaliśmy ponad 0,5
mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ukończony
został też budynek przedszkola
i filii biblioteki przy Zespole Szkół
Nr 2 w Kamionce Wielkiej, gdzie
również dzięki dotacji unijnej
powstało wielofunkcyjne boisko
sportowe i dwa place zabaw.
Mając na uwadze rozwój fizyczny
nie tylko dzieci i młodzieży, a także
możliwość efektywnego zagospodarowania wolnego czasu, został
wybudowany kompleks sportowy
Orlik w Królowej Górnej, którego
koszt wyniósł nieco ponad 1,3
mln, z czego pozyskane dofinansowanie to kwota ponad 800 tys. zł.
W bieżącym roku gmina wzbogaci
się o kolejne obiekty sportowe,
gdyż na ukończeniu jest budowa
kompleksów boisk sportowych
w Mystkowie i Jamnicy, na które
również pozyskano dofinansowanie. Dzięki temu praktycznie każda
szkoła na naszym terenie posiada
zaplecze sportowe.
Dla mieszkańców i turystów
odwiedzających naszą gminę,
przy potoku „Kamionka” został
wybudowany plac rekreacyjno –
turystyczny wraz z placem zabaw
dla dzieci. Także z pozyskanych
funduszy unijnych wybudowany

został parking w centrum Kamionki
Wielkiej, na którym wyznaczonych jest 91 miejsc postojowych,
w tym 9 miejsc dla osób niepełnosprawnych. W bieżącym roku
został złożony wniosek o pozyskanie środków finansowych na
budowę parkingu w Mszalnicy
i wiemy już, że to dofinansowanie
zostało przyznane. Rozpoczęliśmy budowę chodników przy drogach powiatowych w Mszalnicy
i w Kamionce Wielkiej (Górnej). Nie
zapomnieliśmy także o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy,
dla których powstały nowoczesne
i bezpieczne place zabaw, praktycznie w każdej miejscowości
(oprócz Boguszy - na realizację
którego złożony został wniosek
o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich).
Ogromne środki przeznaczane są
corocznie na remonty dróg gminnych. Oprócz środków własnych
Gminy, inwestycje i remonty dróg
są realizowane ze środków, które
pozyskujemy z budżetu państwa
i budżetu Województwa Małopolskiego. W latach 2010 – 2014 na
infrastrukturę drogową pozyskaliśmy ponad 5 mln zł. Należy rów-

nież zaznaczyć, że dzięki środkom
unijnym w tym roku wybudowaliśmy odcinek oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Królowej
Górnej i obecnie na wszystkich
ciągach dróg powiatowych mamy
oświetlenie. Na ukończeniu jest
budowa oświetlenia dróg gminnych
w przysiółku Głodówka
i Homontówka – Ziobroskówka
w Kamionce Wielkiej.
Ukończona została także remiza
OSP w Królowej Górnej. Na
dokończenie prac budowlanych
uzyskano dofinansowanie od
Samorządu Województwa Małopolskiego. Strażacy dbają o nasze
bezpieczeństwo, ratują mienie
podczas pożarów, powodzi czy
osuwisk. Dlatego ważne jest,
aby mieli jak najlepsze warunki
lokalowe, umożliwiające jak
najszybsze podjęcie interwencji. Dlatego też rozpoczęliśmy
inwestycję dotyczącą rozbudowy garaży przy remizie OSP
w Mszalnicy. Zadanie także współfinansowane w ramach programu
„Małopolskie Remizy”.
dokończenie na stronie 12
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- Mówiąc o potrzebach gminy,
trudno nie dostrzec ciasnoty
w praktycznie jednej salce GOK.
Utrudnia to zarówno organizowanie działalności kulturalnej, ale
też prace zespołom przy GOK
działającym. Kiedy możemy
liczyć na poprawę w tym zakresie, bo w tej ciasnocie GOK funkcjonuje od 36 lat?
Mamy na uwadze również i te
potrzeby, dlatego opracowana
została dokumentacja projektowa
dla budowy centrum kulturalno –
sportowego. Budynek ten planowany jest do realizacji w Kamionce
Wielkiej, w sąsiedztwie z istniejącym boiskiem sportowym i placem
zabaw. Mieścić się tam będą
zarówno hala widowiskowo – sportowa jak i pomieszczenia biurowe.
Ale żeby rozpocząć tą inwestycję
konieczne jest zabezpieczenie
środków finansowych. Mając na
uwadze w pierwszej kolejności
zaspokajanie potrzeb społecznych
w zakresie infrastruktury technicznej, na budowę centrum kulturalno
– sportowego chcemy aplikować
o środki z Funduszy Europejskich,
jednakże czekamy na uruchomienie
programów na lata 2014 – 2020.
Być może wtedy uda się rozpocząć
tą inwestycję.
- W obecnej kadencji nie brakowało gorących dyskusji o oświacie. Czy aktualna sieć szkół jest
do udźwignięcia przez budżet
gminy?
Budżet Gminy to około 30 mln złotych a wydatki związane z oświatą
wynoszą 14 mln zł. Środki finansowe na utrzymanie szkół gmina
otrzymuje z budżetu państwa
w formie subwencji oświatowej.
Niestety subwencja oświatowa we
wszystkich naszych szkołach nie
pokrywa wydatków i gmina każdego roku musi je dofinansować
z budżetu gminy. Analizowaliśmy jak
będzie wyglądał nabór w szkołach
w najbliższych latach i cieszy fakt, że
zwiększa się ilość dzieci. O likwidacji szkół na tę chwilę nie myślimy
zwłaszcza, że szkoły w wielu
naszych wsiach są jedynymi ośrodkami, gdzie koncentruje się życie
mieszkańców. Moglibyśmy zlikwidować szkoły, ale to nie jest dobrym
rozwiązaniem. Chcemy dbać
o dobre kształcenie naszych dzieci,

GMINNE WIEŚCI Nr 55
gdyż naszą nadzieją na dalszy
rozwój jest dobre wykształcenie,
a w ślad za tym aktywność
i otwartość młodych ludzi. To dla
nich gmina inwestuje zarówno
w infrastrukturę oświatową jak
i sportową. Rada Gminy i ja dokładamy wiele starań, aby baza oświatowa i sportowa były na wysokim
poziomie. I trzeba powiedzieć, że
są one na miarę XXI wieku. Zgodnie
z Radą Gminy uważamy, że szkoła
to „dusza” wsi, ale oczekujemy od
rządu prawnych uregulowań związanych z funkcjonowaniem placówek
oświatowych, w tym wprowadzenia
zmian w Karcie Nauczyciela.
- A co z planem zagospodarowania przestrzennego gminy, spora
liczba mieszkańców jest zainteresowana jego aktualizacją?
Obecnie obowiązujący MPZP
został przyjęty przez Radę Gminy
Kamionka Wielka w 2003 roku.
Od tego czasu jednak ruszyło na
dużą skalę budownictwo mieszkaniowe i terenów budowlanych
zaczęło brakować. Ale pojawiły się
również nowe przepisy prawne,
które nakładają na gminę pewne
obowiązki w zakresie wyznaczania
terenów inwestycyjnych. Ustawodawca nałożył na Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej obowiązek
opracowania map terenów zalewowych na teren całego kraju (na dzień
dzisiejszy mapy te nie są jeszcze
zatwierdzone). Ponadto na zlecenie
Ministerstwa Środowiska w ramach
Sopo 2 w trakcie opracowywania
jest mapa terenów osuwiskowych
na terenie naszej gminy. Po dostarczeniu nam tych materiałów Rada
Gminy ma 18 miesięcy na dostosowanie planu zagospodarowania
przestrzennego w taki sposób, aby
wskazane tereny zagrożone czy
to przez możliwe podtopienia czy
też osuwiska, wyłączyć z terenów
przeznaczonych pod budownictwo.
Obecnie rozpoczęliśmy prace do
przygotowania studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka, które
niejako jest podstawą do określania
przeznaczenia w planie przestrzennym, poszczególnych terenów.
Zadanie to będzie realizowane przez
uprawnioną pracownię projektową,
wyłonioną w drodze przetargu.
Prace nad studium rozpoczną się
jeszcze w tym roku.

- Zatem jaki jest Pana plan na
najbliższą kadencję? Skąd wziąć
środki na jego realizację?
Kolejne lata, to kolejne wyzwania
w pokonywaniu barier rozwojowych
naszej gminy. Na chwilę obecną
mamy opracowaną dokumentację
dla budowy chodników w ciągach
dróg powiatowych na terenie całej
gminy. Pomimo, że nie jest to zadanie gminy lecz powiatu, mając na
uwadze bezpieczeństwo przede
wszystkim pieszych, już rozpoczęliśmy ich realizację i będziemy
sukcesywnie budować kolejne
odcinki chodników. Dzięki dobrej
współpracy z Zarządem Powiatu
Nowosądeckiego, również realizacji doczeka się przebudowa drogi
powiatowej Nowy Sącz – Florynka
od granic Nowego Sącza, aż do granicy Boguszy z Binczarową. Zadanie
to zostało wpisane jako strategiczne
do zadań realizowanych w ramach
Subregionu Sądeckiego. Chcemy
rozpocząć też budowę, wspomnianego wcześniej centrum kulturalno
– sportowego w Kamionce Wielkiej
oraz sal gimnastycznych w Mszalnicy i Jamnicy. Uczestniczymy także
w programie zwalczania skutków
suszy hydrologicznej, realizowanego przy wsparciu WFOŚiGW
w Krakowie. W ramach tego programu pozyskaliśmy środki finansowe na wybudowanie 3 studni
głębinowych w Kamionce Wielkiej,
Mystkowie i Mszalnicy wraz z siecią
wodociągową. Studnie te powstaną
w 2015 r. Program ten realizowany
będzie do 2018r. i chcemy pozyskać
środki na budowę kolejnych studni
głębinowych na terenie naszej
gminy. Rozpoczęliśmy sukcesywną
wymianę wiat przystankowych.
Dotychczas istniejące, drewniane
wiaty, wymagały już gruntownych
remontów. Realizujemy również
zadania związane z osłoną przeciwosuwiskową. W tym roku otrzymaliśmy środki na przeniesienie
drogi zniszczonej przez osuwisko
w
miejscowości
Mszalnica.
Będziemy wnioskować do Wojewody Małopolskiego o przyznanie
kolejnych środków na stabilizację
osuwisk.
Rozpoczęliśmy zagospodarowywanie pięknego terenu „Czarnej
Kępicy”, gdzie w lipcu br. zostały
oddane do użytku dwie altany
i palenisko z rusztem. Opraco-

wana jest koncepcja zagospodarowania całego tego terenu, która
przewiduje m. in. budowę siłowni
zewnętrznej,
ścieżek zdrowia
oraz tarasu widokowego. Również
podpisaliśmy umowę partnerską
z Fundacją Sądecką na opracowanie dokumentacji na budowę trzech
tras rowerowo biegowych. Chcemy,
by ten przepiękny teren był wizytówką naszej gminy.
Ostatnie lata pokazały, że również
do Kamionki Wielkiej mogą spłynąć
środki unijne. W ciągu ostatnich
4 lat z funduszy europejskich pozyskaliśmy ponad 15 mln zł. Środki te
były przeznaczone zarówno na projekty infrastrukturalne, jak i tzw. projekty miękkie, realizowane głównie
w dziedzinie oświaty i pomocy społecznej. Dużym przedsięwzięciem,
realizowanym w całości ze środków
europejskich, jest projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
mieszkańców gminy Kamionka
Wielka dzięki, któremu 200 gospodarstw domowych otrzymało bezpłatnie zestaw komputerowy wraz
z drukarką, a także bezpłatny
dostęp do internetu. Pojawiły się
również oszczędności, które przeznaczyliśmy na wsparcie kolejnych
100 rodzin. Projekt jest realizowany
od 2012r. do 30.09.2015r. W nowej
perspektywie finansowej na lata
2014 – 2020 również będziemy
aplikować o pozyskanie środków na kolejne zadania. Wspólnie
z
Powiatem
Nowosądeckim
będziemy wnioskować o przyznanie
dotacji na wymianę dotychczasowych pieców na nowe, ekologiczne.
Planujemy także bardziej nastawić
się na odnawialne źródła energii
i wnioskować o dotację na montaż
ogniw fotowoltaicznych.
Mamy nadzieję, że programy finansowe Unii Europejskiej, wkrótce
zostaną w Polsce uruchomione
i dużo sprawniej będą realizowane
przez Instytucje Wdrażające, co
z kolei wpłynie na usprawnienie
realizacji poszczególnych inwestycji.
- A co z kanalizacją Mystkowa
i Mszalnicy?
W bieżącym roku pozyskaliśmy
środki z budżetu Unii Europejskiej
w wysokości 3,5 mln zł na rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Dzięki
temu rozpoczniemy budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w kierunku
Mystkowa i Mszalnicy. Przetarg już
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został ogłoszony. Inwestycja ma
zostać zakończona w I połowie
2015r. Również z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ze środków Funduszu Spójności
otrzymaliśmy dofinansowanie na
aktualizację dokumentacji projektowej dla budowy sieci rozdzielczej
w tych miejscowościach. Opracowana dokumentacja pozwoli nam
ubiegać się o środki unijne już na
realizację robót w tym zakresie
z programów na lata 2014 – 2020.
Dzięki porozumieniu z Gminą
Chełmiec otworzyła się możliwość wspólnej realizacji kanalizacji dla przysiółków Pod Mystków
w Mystkowie oraz Wolniki i Podlesie Mszalnicy. Obecnie Gmina
Chełmiec jest na etapie przygotowywania dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę.
Ponadto we wrześniu br. zostanie
ogłoszony przez Sądeckie Wodociągi przetarg na realizację dalszej części kanalizacji na terenie
Kamionki Górnej na kwotę ok. 12
mln złotych. Nauczeni przykrymi
doświadczeniami zwrócimy uwagę,
aby ten przetarg był ogłoszony
wraz z aktualizacją dokumentacji.
Liczymy bardzo na wyrozumiałość
i pomoc wszystkich właścicieli nieruchomości.
Czas biegnie bardzo szybko.
Ciągle pojawiają się nowe wyzwania. Doskonale zdaję sobie sprawę,
że większość tych zadań mogła
być zrealizowana dzięki wspólnej
pracy, dzięki wzajemnej pomocy,
a przede wszystkim dzięki wzajemnemu zrozumieniu. Pracować
nam przyszło w trudnych czasach.
Polska, podobnie jak cała Europa,
pogrążona była w kryzysie. Oczywiście zamierzenia były większe.
Nie wszystkie zaplanowane zadania
udało się zrealizować. Dzięki jednak
pracy wielu ludzi i przychylności
mieszkańców oraz Rady Gminy wiele
udało się zrobić, to widać, a ludziom
w tych ciężkich czasach żyje się
lepiej. Wszystkim dziękuję i pozostaję
z wyrazami szacunku i wdzięczności.
- Życzę powodzenia w realizacji
tych zamierzeń i dziękuje za rozmowę.

Kazimierz Ogorzałek
Fot. D. Janik
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Kamionka Wielka
na żywo w TVN

9 sierpnia, na zaproszenie Wójta Gminy Kamionka
Wielka, przybyły do naszej gminy
wozy transmisyjne stacji TVN wraz
z lubianą pogodynką Dorotą
Gardias. Podczas nadawanego
w tym dniu programu „Dzień Dobry
Wakacje”, stacja TVN realizowała na żywo z "Czarnej Kępicy"
w Kamionce Wielkiej tzw. wejścia
pogodowe. W ten sposób Gmina
Kamionka Wielka mogła wypromować swoją tradycję kulturową
i historyczną, a także rękodzieło
ludowe, typowe dla kultury lachów
sądeckich.
A w Kamionce, oj działo
się, działo. Zaczęło się od przybycia Regionalnego Zespołu "SKALNIK", który swą muzyką zapowiadał doskonałą zabawę. Kilka słów
o strojach zespołu, jak i jego sukcesach powiedziała pani Halina
Siedlarz – kierownik zespołu.
Następnie podziwiać można było
twórców ludowych, którzy własnoręcznie wytwarzają przecudne
hafty, koronki, rzeźby drewniane,
kwiaty z bibuły i ozdoby ceramiczne. Dorota Gardias rozmawiała z panią Władysławą Janus
z Mystkowa, która praktycznie
od zawsze zajmuje się haftem.
O swej twórczości opowiadał rzeźbiarz, pan Józef Ogórek. Było coś
dla ducha, ale też coś dla ciała.
O to zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionce Wielkiej, które przygotowały tradycyjne
potrawy kuchni lachowskiej, jak
np. wodzianka, pierogi z kapustą,

podpłomyki, czy też tzw. "gipsioki". Oczywiście potraw było
dużo więcej, dlatego każdy, kto się
pojawił na "Czarnej Kępicy", nie
odszedł z pustym żołądkiem.
Telewidzowie, którzy
oglądali w tv program nadawany
z Kamionki Wielkiej, przez cały
czas mogli podziwiać piękne
widoki, jakich w naszej gminie nie
brakuje. Pogodynka pani Dorota,
bardzo mocno podkreślała, w jak
pięknych okolicznościach przyrody, może relacjonować informacje pogodowe z Czarnej Kępicy.
Promocja Gminy Kamionka
Wielka w telewizji, możliwa
była dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z budżetu Unii
Europejskiej, za pośrednictwem LGD „Korona Sądecka”,
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
objętego PROW 2007-2013, na
zadanie pn.: „Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Kamionka Wielka,
poprzez realizację programu telewizyjnego i wydanie folderu”. Uzyskane dofinansowanie to kwota
50 000 zł.
W ramach tego projektu zostanie jeszcze wydany
folder promujący naszą gminę,
opisujący m.in.: zabytki, szlaki
turystyczne, zespoły regionalne. Folder będzie dostępny
dla turystów przede wszystkim
w punktach informacji turystycznej
naszego regionu.
W ostatnim czasie władze gminy

postawiły na tworzenie infrastruktury rekreacyjno – turystycznej.
Właśnie w Czarnej Kępicy zostały
oddane do użytku dwie altany,
w których można usiąść i odpocząć podczas wycieczek szlakami
przebiegającymi przez Kamionkę
oraz skorzystać z ustawionego obok paleniska z rusztem.
Budowa altan współfinansowana
była również ze środków unijnych
za pośrednictwem LGD „Korona
Sądecka” w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW 2007-2013.
Na to zadanie pozyskana została
kwota 25 000 zł.
Zapraszamy wszystkich do
Kamionki Wielkiej, na wypoczynek na łonie natury, z dala od
miejskiego zgiełku. Z pewnością
sprzyjać temu będą liczne szlaki
turystyczne i rowerowe, zlokalizowane na terenie gminy. Również
liczne zabytki, jak np. cerkwie
greko-katolickie w Boguszy i Królowej Górnej, czy pochodzący
z XVI w. kościół pw. św. Bartłomieja w Kamionce Wielkiej, będą
odskocznią od codziennego
pośpiechu.
Zaproszenie to kierujemy także
do mieszkańców gminy Kamionka
Wielka, bo nie każdy wie, jak
piękna jest nasza okolica; jak mówi
stare polskie powiedzenie „cudze
chwalicie, swego nie znacie, sami
nie wiecie co posiadacie”.

Tekst i fot.: Dawid Janik
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Jedyny polski redemptorysta pracujący w Burkina Faso pochodzi z Mystkowa

Spełniony sen
15 czerwca 2014r., w kościele pod
wezwaniem świętych Filipa i Jakuba w Mystkowie, ćwierćwiecze swojego kapłaństwa
świętował redemptorysta o. Marek Marszałek.
Uroczystą sumę koncelebrowali o. Ryszard
Bożek (były Prowincjał, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie),
o. Józef Smyksy - wieloletni misjonarz
w Boliwii i Dziekan na Uniwersytecie Katolickim
w Kaczabamba, o. Kazimierz Pelczarski wykładowca WSD w Tarnowie, o. Leszek
Zabdyr - misjonarz krajowy. Wszyscy współbracia to koledzy z roku o. Marka na Wyższym
Seminarium Duchownym Redemptorystów
w Tuchowie. Powitał ich serdecznie proboszcz
mystkowskiej parafii ks. Prałat Józef Głowa,
który przede wszystkim Bogu i Matce Boskiej
Mystkowskiej dziękował za dar kapłaństwa
i prace misyjną ojca Marka. Jubilata w imieniu parafii witali Alina i Stanisław Janusowie,
a w imieniu młodzieży Patrycja Ogorzałek.
Jubileuszową uroczystość uświetnił chór
parafialny oraz 104 - letnia Orkiestra Dęta
z Mystkowa.
***
Ojciec Marek Marszałek, syn Heleny
i Michała Marszałek urodził się 8 grudnia 1962
roku w Mystkowie w wielodzietnej rodzinie. Po
ukończeniu Szkoły Podstawowej w rodzinnej
miejscowości ukończył Technikum Budowlane
w Nowym Sączu. Po zdaniu matury wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. Po jego ukończeniu swoją
Mszę świętą prymicyjną odprawił 17 czerwca
1989 roku w kościele parafialnym w Mystkowie. Kiedy zaproponowano mu wyjazd na misje
afrykańskie, ani przez chwilę się nie wahał. Po
odbyciu rocznego kursu języka francuskiego

na paryskiej Sorbonie we wrześniu 1990 roku
wyjechał do afrykańskiego kraju Burkina Faso.
Tam po odbyciu 3 miesięcznego kursu języka
lokalnego plemienia Zaosy rozpoczął pracę
jako wikariusz w parafii w Diabo, kierowanej
przez proboszcza Franciszka Vannier. W czasie
czteroletniej pracy zajmował się pracą z dziećmi
i młodzieżą. W 1994 roku o. Marek został mianowany proboszczem tej parafii i funkcję tę pełnił
do 2001 roku. Poza kościołem parafialnym zarządzał 15. stacjami misyjnymi (kaplicami). Podczas
kierowania parafią w Diabo powołał 4 kolejne
stacje misyjne a przy jednej zbudowano kościół.
Dla uczczenia jubileuszu 2000 roku w tamtejszym kościele parafialnym wykonano prace
remontowe (nie było jeszcze elektryczności) oraz
dobudowano wieżę. Wmontowano w niej nowy
dzwon sprowadzony z Polski, wykonany w pracowni braci Felczyńskich w Przemyślu. Praca
o. Marka nie ograniczała się do pracy duszpasterskiej. Ponieważ ludność tego kraju jest
uboga a jedyne jej zajęcie stanowi uprawa ziemi
w sposób prymitywny, ojciec Marek dzięki
pomocy dobrodziejów z Włoch wyposażył mieszkańców swojej parafii w tysiące pługów, pociąganych wołami lub krowami. Miało to przełożenie
na efektywność upraw. W podobny sposób
wybudowano kilkanaście studni wierconych, bo
brak czystej wody jest tam najdotkliwszym problemem. Ojciec Marek wspomina 1997 rok, nazywany rokiem nieurodzaju, kiedy to poprzez jego
parafię zorganizowano dużą akcję humanitarną,
rozdając potrzebującym setki ton afrykańskiego
zboża. Dzięki pomysłowości i zaradności ojca
Marszałka wykonano 3 systemy nawodnienia
o powierzchni 3 ha, gdzie znajdują się duże
zbiorniki wodne (stawy) dla uprawy warzyw.
Warto wspomnieć, że w tym kraju susza trwa

od listopada do marca, a pora deszczowa przypada od czerwca do września. W 2001 roku
o. Marek przekazał parafię księżom diecezjalnym. Parafia jest pod wezwaniem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy, chociaż jak wspomina
o. Marek nie było tam jeszcze ikony patronki,
jednak w końcu sprowadzono ją z Polski.
W latach 2001 – 2002 ojciec Marek
odbył studia teologiczne w Paryżu. Następnie we wrześniu 2002 roku powrócił do Burkina Faso i został mianowany proboszczem
w Tibga, gdzie pracuje do dziś. Do pomocy ma
2 – 3 katechetów redemptorystów, Afrykańczyków. Pracuje mu się z nimi bardzo dobrze.
Parafia w Tibga rozciąga się na powierzchni
600 km2 (z jednego końca na drugi jest
odległość 60 km). Zamieszkuje ten teren
48 tysięcy mieszkańców, z czego Chrześcijan jest 5300 i ponad 2000 katechumenów
(w przygotowaniu do sakramentu chrztu
św.). W parafii jest 18 stacji misyjnych; ojciec
Marek założył kolejne dwie. Wcześniej było
16. katechetów świeckich, obecna ich liczba
to 31. Jest tu dużo animatorów tj. adeptów tradycyjnych religii afrykańskich. To oni
nawracają się na chrześcijaństwo. Największy
procent nawracających się stanowią kobiety,
ponieważ w chrześcijaństwie widzą dowartościowanie swojej osoby. Do rzadkości należą
nawrócenia wśród Muzułmanów. Powodem
jest ogromna presja społeczna i rodzinna,
by nie zmienić wiary, za co grozi wykluczenie
z rodziny i kara śmierci.
W parafii w Tibga o. Marek pracuje
trzynasty rok. Dzięki pomocy wielu dobrodziejów i partnerów finansowych udało mu się
zrealizować wiele projektów polepszających
warunki życia tamtejszego społeczeństwa.

Uroczystość 25 lecia w Mystkowie
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Sztandarowym projektem było zbudowanie
infrastruktury szkolnej dla dziewcząt pochodzących z ubogich rodzin. W ramach tego projektu od pięciu lat powstawało Centrum Formacji Zawodowej, kształcące dziewczęta w
zakresie ogólnospołecznym, a także w następujących zawodach: fryzjerstwo, krawiectwo,
sztuka kulinarna i ogrodnictwo. Tu dziewczyny
przygotowują się zarówno do zawodu, ale
też do roli matki i żony; do życia rodzinnego.
Nauka trwa 3 lata. Dzięki pomocy ludzi dobrej
woli, aktualnie budowany jest internat, jako że
wiele z kształcących się tu dziewcząt pochodzi
z odległych wiosek. Tutejszy kościół parafialny
został ostatnio wyremontowany i zmodernizowany. Dzięki staraniom o. Marka budowane są
też trzy kościoły w stacjach misyjnych.
W 2004 roku założone zostało
Stowarzyszenie Obrony Praw Kobiet, ponieważ wiele jest tu przypadków małżeństw
z przemocą oraz ekskluzji społecznych kobiet
oskarżonych o czarodziejstwo. Warto przypomnieć, że w tym kraju kobieta nie ma statusu
społecznego na równi z mężczyzną. Dyskryminacja przejawia się na różnych płaszczyznach, przykładem mogą być grabieże wdów
przez rodzinę zmarłego męża.
Powszechne jest tu zjawisko klitoridektomii (obrzezania dziewczynek). Toteż dzięki
pomocy stowarzyszenia udało się obronić
wiele kobiet, które zostały wyrzucone ze społeczeństwa i rodziny. Stowarzyszenie przygarnia ofiary tego typu prześladowań. Ponadto
prowadzi różnego rodzaju warsztaty, porady
psychologiczne i prawne, współpracuje
z administracją i policją. W parafii o. Marka
podejmuje się wiele działań na rzecz ochrony
i promocji kultury ludowej. Utworzono kilka
grup tańca folklorystycznego i jedną grupę
tradycyjnej muzyki afrykańskiej. Przy Centrum
Formacji Zawodowej zbudowano scenę, na
której odbywają się próby tych grup. Organizowane są tu konkursy, a zwycięzcy mają
szansę na walkę w krajowym etapie konkursu.
Od kilku lat o. Marek ewangelizuje także
poprzez wydawnictwa. Dzięki jego staraniu
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wydrukowano kilkadziesiąt tysięcy modlitewników w lokalnym języku more. Wydrukowano
też wiele obrazów świętych.
Od dwóch lat w diecezji o. Marka jest nowy
biskup Afrykańczyk, który wykorzystując, że
o. Marek jest Polakiem zapragnął sprowadzić
wierną kopię Pana Jezusa Miłosiernego z krakowskich Łagiewnik. Staranie to wsparły Prowincja Redemptorystów w Warszawie i wielu
dobrodziejów, toteż zarówno obrazy jak też
kult Pana Jezusa Miłosiernego dotarły już do
afrykańskich parafii.
Ojciec Marek Marszałek nie ogranicza się
do pracy w swojej parafii. Od 2004 roku jest
odpowiedzialny, na szczeblu diecezjalnym, za
Komisję ds. Sprawiedliwości i Pokoju.
- Na początku stworzyliśmy struktury parafialne dla skuteczniejszej walki z niesprawiedliwością – mówi o. Marek. - Odbyło się wiele
konferencji, ukazało się ok. 60 emisji radiowych na temat praw człowieka. Ludzie żywo
reagowali, było duże zainteresowanie naszymi
konferencjami.
Do 1910 roku w parafii o. Marka nie było energii elektrycznej, wobec czego wszystkie prace
w gospodarstwach domowych ręcznie wykonywały kobiety. Kiedy pojawił się prąd staraniem o. Marka uruchomiono 5 młynów, gdzie
szybko się mieli afrykańskie zboże a pracę
znalazło 6 osób.
W czerwcu 2014 roku o. Marek
otrzymał Dekret Nominacyjny na utworzenie
nowej parafii w stolicy kraju Ouagadougu.
Tamtejszy kardynał prosił Redemptorystów
o utworzenie tam kolejnej parafii, na którą
czeka 20 tysięcy chrześcijan. Pod budowę
nowej świątyni i jej infrastruktury wydzielono
teren 1,5 ha. Już wiadomo, że będzie to sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Zatem przed o. Markiem nowe wyzwanie, ale
liczy on jak dotychczas na hojnych dobrodziejów, bowiem same chęci tu nie wystarczą.
Obecnie kościół katolicki w Burkina
Faso bardzo się rozwija. W 1990 roku było
w tym kraju 7 diecezji, obecnie jest ich 15.

Migawki z misji w Burkina Faso
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Od tego czasu powstało dziesiątki nowych
parafii. Dzięki temu jest więcej powołań.
W 1990 roku w diecezji o. Marka było 30 kapłanów, w tym 20 białych. Obecnie jest ich 45
w tym tylko 2 białych. Bardzo trudne warunki
klimatyczne i choroby tropikalne powodują,
że wielu misjonarzy z Europy szybko stamtąd
wyjeżdża. Warto zaznaczyć, że o. Marek jest
tu jedynym polskim redemptorystą.
Coraz większym zagrożeniem dla katolików
w tym kraju staje się fundamentalizm islamski. Kiedy o. Marek zaczynał tu pracę 24 lata
temu, nie było tu muzułmańskich kobiet całych
ubranych na czarno. Dzisiaj natomiast jest ich
wszędzie pełno. To rodzi zasadniczy podział
w kraju na społeczeństwo chrześcijańskie
i muzułmańskie, gdzie każda z tych grup żyje
własną kulturą i tradycją. Do rzadkości należy
mieszanie się małżeństw tych dwóch religii.
Na zakończenie pytam o. Marka, jak
to jest, że wyróżniający się technik budowlany
po zdanej maturze, któremu proponowano
miejsce na wyższej uczelni bez egzaminu,
rezygnuje ze swojej kariery, wstępuje do
klasztoru i wyjeżdża na misje?
- Od dzieciństwa marzyłem, aby pojechać
na misje właśnie do Afryki – mówi o. Marek.
- Nawet miałem taki sen, że siedzę pod afrykańskim drzewem z grupką dzieci. Wstąpiłem więc do zakonu redemptorystów, jednak
miałem obawy, że oni nie prowadzą misji
w Afryce. Szczęśliwym trafem, gdy miałem
święcenia diakonatu do Tuchowa przyjechali
redemptoryści francuscy, prosząc o współbraci na misje do Afryki. Od razu wiedziałem
w tym znak Boży i się zgłosiłem. Dzisiaj mój
sen się spełnia pod baobabem, gdzie mówię
afrykańskim dzieciom o Jezusie. A znajomość
rzemiosła budowlanego w pełni wykorzystuję
przy budowie świątyń.

Kazimierz Ogorzałek

Fot. autora i archiwum o. Marka
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Młodzi duchem

Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju Doliny Królówki realizuje w bieżącym roku
(2014) kolejny projekt. Nosi on nazwę „Łączmy
Pokolenia, Kultywujmy Tradycję”.
Jest to Rządowy Program na rzecz Aktywności
Osób Starszych, finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak wynika z
nazwy programu, ma on na celu aktywizację
ludzi starszych, działanie przeciw ich społecznemu wykluczeniu oraz integrację międzypokoleniową.
Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły
się w kwietniu i trwać będą do końca tego roku.
Niektóre z nich zawiązały się w trwałe formy
i będą kontynuowane jako Klub Seniora. Projekt
zakładał objęcie różnymi formami działań siedemdziesięciu seniorów (powyżej 60 roku życia)
i ludzi młodych. Chętnych zgłosiło się o wiele
więcej, niż pierwotnie zakładano, ale nikomu
nie odmówiono. Ponadto w realizację projektu
zaangażowanych jest kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy świadczą różną pomoc, by wszystkie
zajęcia były dobrze przygotowane, a seniorzy
czuli się bezpiecznie.
Kolejnym zadaniem w ramach projektu
było sobotnie „II Królewskie Spotkanie Młodych
Duchem z Ojcem Janem Góra”(16.08.2014r.),
które zgromadziło ogromne rzesze ludzi w różnym
wieku, zarówno z Doliny Królówki, jak też z okolicznych wsi i miast. Organizatorzy - Regionalne
Centrum Promocji i Rozwoju Doliny Królówki
zadbało o atrakcyjny program dla odbiorców
w każdym wieku i różnych oczekiwań, zarówno
duchowych, jak i cielesnych.
Spotkanie zaszczycił osobiście Minister Pracy
i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wicestarosta Nowosądecki Mieczysław Kiełbasa, Wójt Gminy Kamionka Wielka
Kazimierz Siedlarz oraz Przewodniczący Rady

Gminy Zenon Kruczek, radni powiatowi i gminni,
prezesi stowarzyszeń i organizacji różnych
szczebli oraz liczne duchowieństwo z Proboszczem Józefem Nowakiem na czele.
Na długo przed rozpoczęciem spotkania plac zapełnił się ludźmi, którzy
przychodzili pojedynczo, rodzinami i zorganizowanymi grupami. Kolorowy tłum przemieszczał się po placu między mnogością namiotów,
stoisk, kramów i wystaw. Uczestnicy imprezy
pozdrawiali się wzajemnie, częstując się potrawami królowskiej kuchni, przygotowanymi na tę
okazję przez miejscowe gospodynie, w ramach
warsztatów kulinarnych.
O godzinie piętnastej oficjalna
część spotkania rozpoczęła się od modlitwy
koronki do Miłosierdzia Bożego, którą prowadził
ks. Wiesław Węgrzyn z Dębowca. Zgromadzeni
w skupieniu recytowali słowa: „Miej miłosierdzie dla nas i świata całego”, które tak bardzo
jest potrzebne dziś światu - powiedział później
mówca.

Następnie prezes Stowarzyszenia Stanisława Bogdańska powitała przybyłych
gości wśród, których był Władysław Kosiniak-Kamysz -Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Chór ubrany w piękne stroje uszyte w ramach
realizowanego projektu brawurowo odśpiewał
na cześć gości „Wiwat” A. Orłowskiego tak, że
wszyscy powstawali z miejsc.
Minister na wstępie przemówienia
podziękował organizatorom, za pomysł rozpoczęcia spotkania od modlitwy mówiąc m.in.: że
jeśli dziś w niektórych państwach na świecie za
znak krzyża dostaje się karę śmierci, a niedaleko
od naszej granicy toczy się wojna, potrzeba
modlitwy jest konieczna, a obrona wartości
chrześcijańskich staje się nieodzowna. Wyraził
duże zadowolenie, że tak mała społeczność
Doliny Królówki, która obejmuje u nas terytorium
parafii podejmuje tak ogromnie ambitne zadania. Zaznaczył, że po krótkim rekonesansie spostrzegł, jak wiele dobrego i konkretnego stało
się za sprawą przekazanych z ministerstwa
pieniędzy, a pomnożonych zaangażowaniem
i bezinteresowną pracą miejscowej społeczności. Podziwiał naszą małą świetlicę, piękną
scenę, zagospodarowany plac przy remizie,
urządzone wystawy, ubiory chórzystów, smak
królewskiej kuchni. Podkreślił, że warto pomagać takim, którzy robią swoje i nie oglądają się,
aż samo się zrobi. Dodał, iż cennym jest to, że
widzi w tym dziś wspólnym świętowaniu wszystkich: młodzież , dorosłych, starszych, harcerzy,
strażaków, księży, lokalne władze. Mówił, że
właśnie o to w tym wszystkim chodzi, aby nikt
nie był na uboczu, nie był sam. Szczególnie
zaś, by ludzie starsi nie byli na marginesie życia.
Temu ma właśnie służyć realizowany u nas
projekt.

GMINNE WIEŚCI
O godzinie szesnastej wystąpiła
oczekiwana przez wszystkich ELENI.
Artystka w półtoragodzinnym koncercie wyśpiewała swoje najpiękniejsze piosenki, wprowadzając słuchaczy w nostalgiczne zasłuchanie i rozrzewnienie melodyjnymi piosenkami płynącymi
z serca, budzącymi wspomnienia naszych własnych przeżyć, radosnych i smutnych, dobrych
i dających zapomnienie oraz nadzieję. Brawom
i bisom nie było końca.
Tak przygotowani - wyciszeni
koncertem uczestniczyliśmy w Eucharystii,
której przewodniczył o. Jan Góra - organizator
i animator Lednicy, słynnych spotkań młodzieży.
Asystowali we Mszy Świętej ks. Józef Nowak
- miejscowy proboszcz oraz ks. Jacek Kościółek-proboszcz z Niskowej. Znany z gorliwości
kapłańskiej o. Jan mobilizował uczestników
do żarliwej modlitwy i dawania świadectwa, że
jesteśmy gorący w wierze. W homilii apelował do
młodych, aby zawierzyli Chrystusowi i budowali
Kościół radosny, odważny, dynamiczny. Zaprosił
starsze pokolenie na lednickie spotkanie seniorów we wrześniu jeszcze tego roku, zaś młodzież
na przyszłoroczne spotkanie młodzieży.
Wieczorny program wypełniły występy
grup młodzieżowych z różnych parafii przybyłych
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na II Królewskie Spotkanie Młodych Duchem w
Królowej Górnej oraz mnogość tańców i zabaw,
które prowadził lednicki wodzirej. Uciechom
i radości nie było końca i niełatwo było się rozstać. Były prośby, aby nie zaniechać organizacji
spotkania w przyszłym roku i zapewnienia, że
w przyszłym roku przyjdziemy na pewno.
Spotkanie zakończył zbiorowy polonez, tań-
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czony na placu imprezy.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom
spotkania; gościom, artystom, wykonawcom,
życzliwym i wspierającym to przedsięwzięcie
i już dzisiaj zapraszają na przyszły rok.

Kawone

Fot: Archiwum RCPPDK

Wizyta na Węgrzech

W dniach 26 - 30 maja 2014 roku
przedstawiciele naszej gminy złożyli wizytę
w partnerskiej gminie Melykut na Węrzech.
W skład delegacji weszli: radni Rady Gminy na
czele z Przewodniczącym Zenonem Kruczkiem,
Radny Powiatowy - Józef Świgut, Sekretarz
Gminy - Krystyna Homoncik oraz sołtysi, przedsiębiorcy, strażacy, dyrektorzy szkół, dyrektor
ZOSZ, OPS, zespół „Kamionczanki”, pracownicy
Urzędu Gminy oraz mieszkańcy gminy.
Celem wizyty była wzajemna wymiana doświadczeń gospodarczych, społecznych, biznesowych
i rozwój współpracy na poziomie lokalnym wzmacnianie więzi partnerskich poprzez poznanie kultury, zwiedzanie historycznych miejsc

i zabytków, a także zacieśnienie przyjacielskich
kontaktów pomiędzy narodami.
W trakcie wizyty uczestnicy odwiedzili m.in. Opactwo Braci Benedyktynów
w Tihany, Balatonfüred: źródło Lajosa Kossutha,
dom Horváth, dom letniskowy Blaha Lujza oraz
aleję Rabindranath Tagore. Nie zabrakło atrakcji
w postaci zwiedzania miasta kolejką, czy wycieczki
do Szigliget. Na trasie turystycznej znalazła się
także wizyta w zamku Balaton, który liczy sobie
750 lat. Tam uczestnicy wyjazdu mogli obejrzeć
pokaz walk, a także uczestniczyć w degustacji
lokalnego wina. Interesującym punktem programu
zwiedzania było miasto Keszthely z parlamentem
i muzeum lalek.

W trakcie wizyty na węgierskiej ziemi wystąpił
nasz zespół „Kamionczanki”, prezentując swój
dorobek muzyczno - wokalny. Nie zabrakło takich
utworów jak: Od miasteczka Nowego Sącza,
W zielonym gaju czy Zielone jedlicki. Węgrzy
również zadbali o program artystyczny w postaci
koncertu Orkiestry Dętej z Mélykút pod kierownictwem Beregi Vendel. Orkiestra zaprezentowała utwory: Niech się raduje moja dusza, Pange
ligua, Chwalmy Pana, Oda do radości skomponowana przez Beethovena, Wesoły rolnik, Kukułeczka kuka, Walc róży, Droga nasza wiedzie do
Izraela i wiele innych.

M. Mężyk

Fot. T. Krawczyk
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II Zjazd Sądeczan
Mocne akcenty gminy Kamionka
Wielka można było dostrzec podczas II Zjazdu
Sądeczan pod Ołtarzem Papieskim w Starym
Sączu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św.,
której przewodniczył biskup senior Władysław
Bobowski. Plac papieski zapełniło kilkuset
Sądeczan, przybyło wiele zespołów regionalnych, twórców ludowych i strażaków.
Integralną częścią Zjazdu Sądeczan
było rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę
Społeczno – Kulturalnego Towarzystwa
„Sądeczanin”. W tej rywalizacji triumfowała
„Dolina Popradu” z Piwnicznej, otrzymując
nagrodę w wysokości 20. tysięcy złotych
i Stanisława Majda ze Świniarska – mistrzyni
szydełka i bibuły – która otrzymała nagrodę

o połowę mniejszą. W rywalizacji brał udział
także zespół „Mystkowianie” i Bernarda Stolarska z Mystkowa. Otrzymali oni pamiątkowe
dyplomy.
W konkursie na najlepszą potrawę
regionalną wzięło udział 11 drużyn. Zwyciężyło KGW z Mszalnicy, które przygotowało
„Zupę z gwoździa”. Gospodynie z Mszalnicy w
nagrodę otrzymały termos na potrawy, ufundowany przez posła Andrzeja Czerwińskiego.
Nagrodzoną potrawę degustowali zarówno
oficjele, jak też zwykli uczestnicy imprezy.
- W tej potrawie czuję smak zupy przygotowywanej kiedyś przez moją mamę – powiedział
Leszek Zegzda, Prezes Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, a jednocze-

śnie członek komisji oceniającej konkursowe
potrawy. Także Wójt Gminy Kamionka Wielka,
Kazimierz Siedlarz, odwiedzając stoiska był
zachwycony smakiem potraw przygotowanych przez gospodynie z Mszalnicy. Zwycięstwo w starosądeckim konkursie panie
z KGW z Mszalnicy przyjęły z zadowoleniem.
– Cieszymy się, że w dobie „fastfoodów”,
doceniony został smak potraw oryginalnych,
które przekazały nam nasze mamy i babcie –
powiedziała Lucyna Siedlarz, szefowa KGW
z Mszalnicy. Naszym zadaniem jest więc kultywowanie tych pięknych tradycji.

Tekst i fot: Kogo
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Public Achievement w Królowej Górnej

Public
Achievement
(osiągnięcia społeczne) jest to zapoczątkowany
w Stanach Zjednoczonych program społeczny,
który zrzesza młodych ludzi oraz uczy ich wytrwałości, odpowiedzialności i wrażliwości na dobro
społeczne. Celem projektu jest dostrzeżenie
problemu społecznego w najbliższym otoczeniu
i podjęcie różnorodnych działań mających na celu
jego rozwiązanie. Młodzież pracująca w ramach
projektu PA samodzielnie wybiera ów problem,
opracowuje plan swojej pracy i konsekwentnie
realizuje jego założenia. Działa pod okiem opiekuna, który nie narzuca grupie gotowych rozwiązań, wspiera jedynie jej działania i jest „dobrym
duchem”.
Nasza przygoda z Public Achievement
rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy to nauczyciele:
pani Joanna Galon i pan Tomasz Skraba wzięli
udział w kilkudniowym szkoleniu dotyczącym
tego programu, zorganizowanym przez Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu.
Niedługo po zakończeniu szkolenia zorganizowali grupę młodzieży chętnej do bezinteresownej
pracy społecznej. Uczniowie: Monika Dobosz,
Kinga Górka, Dawid Górski, Marcin Janus, Natalia
Janus, Agata Kmak, Kamil Marszałek, Mateusz
Motyka, Marta Ogorzałek, Karol Siedlarz, Klaudia
Witek utworzyli grupę o nazwie „People of Action”.
(…)
Aby odnowić przystanek, należało
zdobyć pieniądze. Środki, pozyskane ze sprzedaży gazetki szkolnej „Buzior” oraz zdobyte dzięki
organizacji dyskoteki dochodowej, okazały się
niewystarczające. Grupa zwróciła się więc z petycją o wsparcie finansowe tej inicjatywy do Sołtys
Wsi Królowa Górna, pani Józefy Nowak, która
pełna entuzjazmu poparła pomysł i dofinansowała jego realizację. Po uzyskaniu niezbędnych

pieniędzy i zakupieniu materiałów uczniowie
z grupy PA sami wyczyścili przystanek, po czym
go pomalowali. Niedługo potem obok przystanków na terenie Królowej Górnej zostały zainstalowane tablice ogłoszeniowe, które rozwiązały problem plakatów reklamowych i ogłoszeniowych.
Dzięki temu idea Public Achievement została
osiągnięta w myśl zasady: „rozwiązać problem
i sprawić, żeby się już nie powtarzał”.
Uczniowie działający w ramach grupy „People of
Action” nie poprzestali na odnowieniu przystanku.
Podczas ferii zimowych przez 6 dni pracowali na
rzecz odnowienia swojej sali lekcyjnej: zaszpachlowali ściany, zagruntowali je i pomalowali.
W nagrodę otrzymali tablicę interaktywną, z której
do dzisiaj wszyscy z powodzeniem korzystamy.
Pomalowanie pomieszczenia klasy IIIb czy też
odnowienie przystanku autobusowego spowodowało, że w 100% został zrealizowany cel
wychowawczy tych przedsięwzięć. Uczniowie,
którzy tego dokonali, potem szczególnie dbali
o to, żeby wygląd odnowionych obiektów cały
czas był ładny.
We wrześniu 2013 roku ponownie
stworzyliśmy grupę Public Achievement, którą
nazwaliśmy „World Changers” (ludzie zmieniający świat). Znów w grupie znaleźli się uczniowie
najstarszej klasy gimnazjum: Karolina Majka,
Jakub Siedlarz, Natalia Rogozińska, Kamil
Kruczek. Ustaliliśmy, że co tydzień (czwartekgodz. 14.25- 15.10) będziemy się spotykać, aby
w rezultacie rozwiązać jakiś problem społeczny,
dotyczący naszego najbliższego otoczenia. Po
długich dyskusjach, doszliśmy do wniosku, że
problemem tym jest brak stojaków na rowery
przy szkole. Postanowiliśmy, że spróbujemy go
rozwiązać, jednak wcześniej przeprowadziliśmy
wśród uczniów ankietę, w której zapytaliśmy ich,

co sądzą o naszym pomyśle. Omówiliśmy wyniki
ankiety, z której wynikało, że stojaki na rowery
są potrzebne w naszej szkole, więc one stały się
celem naszych działań w grupie Public Achievement. Zredagowaliśmy bardzo szczegółowy
plan pracy. Aby zrealizować założenia naszego
projektu, potrzebowaliśmy środków finansowych.
W celu ich zdobycia znów zwróciliśmy się do
Sołtys Wsi Królowa Górna, pani Józefy Nowak.
Na wspólnym spotkaniu przedstawiliśmy nasz
pomysł. Jak zawsze, mogliśmy liczyć na zrozumienie i wsparcie pani Sołtys. Zorganizowaliśmy
także dyskotekę, z której dochód przeznaczyliśmy
na realizację naszego projektu. Dzięki temu pomysłowi nasi koledzy i koleżanki mogli dobrze się
bawić, a my zdobyliśmy trochę pieniędzy. Wraz
z harcerzami z grupy „Feniks” wykonaliśmy
palmy oraz kartki świąteczne, które mogliśmy
sprzedać mieszkańcom naszej miejscowości
i uzyskać pieniądze na budowę parkingu. Ludzie
dobrej woli, którzy zakupili palmy i kartki świąteczne, otrzymali przygotowany przez nas folder
„przybliżający” ideę Public Achievement oraz
założenia projektu budowy parkingu rowerowego
przy szkole. Postanowiliśmy również o dofinansowanie naszej akcji poprosić Radę Rodziców.
Dzięki zdobytym środkom finansowym udało nam
się zakupić ocynkowane stojaki rowerowe (19 stanowisk). Zdajemy sobie sprawę, że na razie jest to
niewystarczająca ilość, jednak nasi młodsi koledzy
już planują, że w następnym roku szkolnym postarają się zdobyć środki na zakup kolejnych stojaków.
Życzymy im powodzenia! Zakupione stojaki rowerowe sami zamontowaliśmy, wykonując wcześniej
betonowy fundament, do którego można było je
przymocować.
dokończenie na stronie 21
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PAS' 2014

XVIII Prezentacje Artystyczne
Szkół odbyły się w dniach 3 i 4 czerwca. br.
w Zespole Szkół Podstawowo Gimnazjalnych
nr. 2 w Kamionce Wielkiej. Głównym organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury
w Kamionce Wielkiej. Na imprezie zaprezentowało się ponad 300 młodych artystów
w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły
podstawowe i gimnazja.
Programy artystyczne oceniała komisja
w składzie :
Antoni Reszkiewicz – artysta plastyk, przewodniczący
Marzena Pikuła- muzyk
Mieczysław Filipczyk – aktor.
Gościny i wszelkiej pomocy udzieliła
Pani Maria Ruśniak Dyrektor ZSPG Nr. 2
w Kamionce Wielkiej, a całość prezentacji
prowadził z niezwykłym polotem Pan Mariusz
Popiela.
Kolejny już PAS’2014 w imieniu organizatorów
otworzył Pan Kazimierz Ogorzałek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce
Wielkiej. Przywitał Komisję Artystyczną oraz
przybyłych gości, widzów i uczestników.
W pierwszym dniu zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych. Swoje programy
przedstawili w następujących kategoriach:
forma dowolna, mała forma teatralna, piosenka, taniec dyskotekowy oraz plastyka.
A oto laureaci w tej kategorii wiekowej:
I. W kategorii małych form teatralnych
I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa
w Mszalnicy
II miejsce otrzymuje Szkoła Podstawowa Nr 1
w Kamionce Wielkiej

III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa
w Królowej Polskiej
II. W kategorii piosenki
I miejsce otrzymała Weronika Poremba ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej
II miejsce zdobyła Wiktoria Michalik ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Kamionce Wielkiej
III miejsce przyznano dla Anety Siedlarz ze
Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej
III. W kategorii tańca dyskotekowego
I miejsce zdobyły Dominika i Zuzanna Stępień, Aleksandra Gieniec, Katarzyna Szczepanik ze Szkoły Podstawowej w Mystkowie
II miejsce otrzymują Wiktoria Sawicka i Julia
Górka ze Szkoły podstawowej w Mszalnicy
III miejsce zdobyły Zofia Leonow, Wioletta
Gościńska i Natalia Pałubiak i Aleksandra Surma ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Kamionce Wielkiej
IV. W kategorii twórczości plastycznej
I miejsce zdobyła Wysowska Aleksandra ze
Szkoły Podstawowej w Królowej Górnej
II miejsce zdobył Jakub Żuchowicz ze Szkoły
Podstawowej w Jamnicy
III miejsce zdobyła Maria Karpiel ze Szkoły
Podstawowej w Królowej Polskiej
V. W kategorii form dowolnych
I miejsce zdobyła Oliwia Ślipek za wykonanie utworu muzycznego pt. Zimowy ogród
z sikorka” ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Kamionce Wielkiej
II miejsce otrzymuje Grupa Taneczna ze
Szkoły Podstawowej w Jamnicy
III miejsce zdobyła Grupa Tetralna ze Szkoły
Podstawowej w Mystkowie

W punktacji łącznej w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce otrzymuje Szkoła Podstawowa Nr 1
w Kamionce Wielkiej (67 pkt.)
II miejsce i nagrodę pieniężną otrzymuje
Szkoła Podstawowa w Mszalnicy (63pkt.)
III miejsce nagrodę pieniężną otrzymuje
Szkoła Podstawowa w Mystkowie (62 pkt.)
Pozostałe Szkoły Podstawowe biorące udział
w tegorocznych Prezentacjach Artystycznych
Szkół otrzymały dyplomy pamiątkowe.
Natomiast Jury postanowiło wyróżnić następujące indywidualności :
1. Weronikę Poremba ze SP Nr 2 w Kamionce
Wielkiej
2. Mateusza Jawora ze SP w Królowej Polskiej
3. Oliwię Ślipek ze SP Nr 1 w Kamionce Wielkiej
Drugi dzień Prezentacji Artystycznych Szkół’ 2014 należał do gimnazjalistów
prezentowali się oni w tych samych kategoriach co nich młodsze koleżanki i koledzy,
a oto laureaci w tej kategorii wiekowej :
I. W kategorii kabaretów
I miejsce zdobyło Gimnazjum Publiczne Nr 2
w Kamionce Wielkiej
II miejsce przyznano dla Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Kamionce Wielkiej
III miejsce otrzymuje Gimnazjum Publiczne
w Królowej Górnej
II. W kategorii piosenkarzy
I miejsce otrzymuje Justyna Poręba z Gimnazjum Publicznego w Mystkowie
II miejsce zdobyła Magdalena Siedlarz
dokończenie na stronie 23
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Wyszehradzka parada folkloru
W dniu 8 czerwca 2014 r. na stadionie
„Skalnika” w Kamionce Małej’ w ramach wspólnego projektu LGD Korona Sądecka oraz Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego odbył
się Wyszehradzki Festiwal Kultur.
Zaprezentowały się zespoły regionalne oraz
grupy artystyczne z obszaru LGD, a także ze
Słowacji i Węgier .
Uczestnicy Festiwalu mogli degustować przysmaki przygotowane przez miejscowe
Koła Gospodyń Wiejskich z Kamionki Wielkiej,
Mszalnica, Mystków. Przybyli mieszkańcy gło-

sowali na ulubioną potrawę regionalną. Mogli
wybierać spośród Święconki, Zupy Wojskowej,
pierogów itp. Konkurs zdominowały pierogi
z kapustą i serem wykonane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kamionki Wielkiej.
Festiwal był również okazją do wręczenia nagród zwycięzcom Konkursu Wiedzy
o LGD z terenu naszej gminy, który odbywał się
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce
Wielkiej.
Konkurs wygrał Tomasz Pazgan. Drugie miejsce
zdobył Piotr Wyszowski a trzecie Kinga Matu-

sik. Laureaci otrzymali cenne nagrody, a każdy
uczestnik konkursu upominek.
Festiwal kultur to także liczne atrakcje zarówno
dla dzieci, które mogły bezpłatnie skorzystać
z dmuchańców i zabaw z animatorami, jak i dla
dorosłych, których frekwencja podczas zabawy
tanecznej, przerosła oczekiwania organizatorów. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły
się stoiska twórców ludowych obszaru LGD.
Niezwykle udaną imprezę zakończyła zabawa
ludowa.

Public Achievement
w Królowej Górnej (c.d.)

Społecznych „Splot” w Nowym Sączu oraz
z gimnazjum w Gołkowicach. Spotkaliśmy się
tam z młodzieżą ukraińską, z którą wymieniliśmy
się doświadczeniami. Wzięliśmy udział we wspólnych warsztatach. Hasłem przewodnim spotkania
były słowa: „Młodzi obywatele czynni bez granic”.
Podczas pobytu w Odessie mogliśmy zaprezentować elementy naszej polskiej kultury oraz poznać
kulturę ukraińską. Przedstawiliśmy prezentację
o Polsce, zatańczyliśmy poloneza oraz zaśpiewaliśmy piosenkę: „Hej, sokoły…” Zwiedziliśmy miasto,
wzięliśmy udział w wycieczce do Akermanu oraz
byliśmy w operze na balecie „Jezioro łabędzie”.
Udział w wycieczce do Odessy to wyróżnienie dla
naszej szkoły za to, że jej uczniowie podjęli trud
pracy społecznej w ramach grup Public Achievement. Podobna nagroda stała się udziałem Zespołu
Szkół Społecznych „Splot” w Nowym Sączu oraz
Gimnazjum w Gołkowicach. Pobyt w Odessie nic
nas nie kosztował, dlatego pragniemy serdecznie
podziękować Małopolskiemu Towarzystwu Oświatowemu za zaproszenie nas na tę wycieczkę, ukraińskiej fundacji „Our Children” za jej sfinansowanie

oraz Radzie Gminy w Kamionce Wielkiej, na czele
z panem Wójtem– Kazimierzem Siedlarzem - za
pokrycie wymaganych kosztów 30% wartości przelotu do Odessy i z powrotem.
28 kwietnia gościliśmy nauczycieli z Albanii
i Kosowa, którzy przyjechali do Małopolskiego
Towarzystwa Oświatowego w Nowym Sączu, aby
wziąć udział w warsztatach Public Achievement.
Byli pod wrażeniem naszych działań. Gości przyjęliśmy wraz z harcerzami.
Udział w spotkaniach z młodzieżą i nauczycielami
w Odessie, a także w naszej szkole pozwolił nam na
wymianę doświadczeń dotyczących pracy w grupie
Public Achievement.
Bardzo często zauważaliśmy, że nasi rozmówcy
robili notatki dotyczące działań społecznych podejmowanych w Królowej Górnej. Możemy więc zaryzykować stwierdzenie, że inni uczą się od nas. Jest
to dla naszej szkoły powód do wielkiej dumy.

Pomogło nam w tym wielu chętnych uczniów, za co
im serdecznie dziękujemy.
Dzięki realizacji projektu Public Achievement nawiązaliśmy współpracę z młodzieżą i nauczycielami
szkół z Odessy, Białorusi, Albanii i Kosowa. Wspólnie wymieniliśmy się doświadczeniami ze swojej
pracy.
23 października 2013r. gościliśmy młodzież
z Białorusi, która przyjechała do Polski, aby wziąć
udział w warsztatach Public Achievement prowadzonych przez Zespół Szkół Społecznych "Splot"
w Nowym Sączu. Goście chcieli zobaczyć, jakie
"osiągnięcia społeczne" stały się naszym udziałem.
Postanowiliśmy ich przyjąć wraz z harcerzami,
którzy bardzo nam pomogli w realizacji naszego
projektu.
Na tygodniową wycieczkę do Odessy (25
listopada - 1 grudnia 2013 r.) polecieliśmy
samolotem wraz z uczniami z Zespołu Szkół

(M.B i M.H.)

Fot. G. Michalik, K. Ogorzałek

Tomasz Skraba
Fot. Archiwum szkolne
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Sukcesy zespołu "Mystkowianie"
Zespół Folklorystyczny "Mystkowianie"
z festiwalu na festiwal staje się wizytówką
całej Sądecczyzny. Są
znani nie tylko w regionie.
Występowali już w różnych
częściach kraju i za granicą. Nawet w Turcji!
Wszystko zaczęło się
w roku 1984, kiedy to państwo Hanna i Benedykt
Poręba założyli Dziecięcy
Zespół Regionalny „Mali
Mystkowianie”.
Zespół
funkcjonował w taki sposób
aż do roku 2009, kiedy to
przyjął nazwę Zespół Folklorystyczny "Mystkowianie", w którego skład wchodzi grupa dziecięca oraz
dorosła. Zespół działa przy
Wiejskim Domu Kultury
w Mystkowie pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamionce Wielkiej. Mystkowianie prezentują autentyczny taniec, śpiew i muzykę
folkloru Ziemi Sądeckiej (Lachów Sądeckich).
W minionym trzydziestoleciu działalności,
przez zespół przewinęło się kilkuset członków - mniej lub bardziej wytrwałych w pełnieniu dodatkowych, często trudnych obowiązków związanych z tańcem, śpiewem
i podtrzymywaniem regionalnej tradycji.
Mystków to niewielka miejscowość, leżąca
w urokliwym miejscu, na zachodnich krańcach Beskidu Niskiego. Roztańczona i roz-

śpiewana ponad 50-osobowa grupa Sądeczan na co dzień prowadzi własne gospo-

darstwa, uczęszcza do szkół, uczelni,
itd. Co ich trzyma razem, przez ponad
30 lat?
- Śpiewanie to nasze hobby. A jeśli Bóg
dał nam talent taneczny, czemu by go nie
wykorzystać?- przekonuje tancerz i kierownik zespołu. To, co robimy daje nam dużo
radości i energii na kolejne dni - wtóruje
mu tancerka Agnieszka.
Mystkowianie mają na swoim koncie wiele
sukcesów. Występują w kraju i za granicą.
Prezentowali się w Rabce Zdrój, Baranowie
Sandomierskim, Gorzowie Wielkopolskim,
Stalowej Woli, Przemyślu. Z wyjazdów
zagranicznych warto wspomnieć udział

Dobrze bajali…
Kolejne sukcesy odnieśli gawędziarze z naszej gminy w trakcie trwania 48. Sabałowych
Bajań Festiwalu Kultury Polskiej w Bukowinie Tatrzańskiej. Na przegląd do Bukowiny
pojechała trójka gawędziarzy z gminy Kamionka Wielka i wszyscy zdobyli „medalowe”
miejsca.
W kategorii dziecięcej jedno z trzecich miejsc otrzymała Julia Górka z Mszalnicy. Największy sukces odniósł Jakub Siedlarz z Boguszy w kategorii młodzieżowej zdobywając
samodzielne pierwsze miejsce i Nagrodę Specjalna im. Stanisława Chowańca – Suchowiana . Natomiast w Kategorii dorosłej jednym z drugich miejsc nagrodzono Czesława
Majewskiego z Mystkowa.
Zdobyte trofea zdają się potwierdzać trafne wybory dokonane przez Jury ubiegłorocznego
przeglądu „Lachoskie godonie”, który odbył się w Mszalnicy.
Nagrodzonym gratulujemy i zachęcamy do dalszego pielęgnowania starodawnej mowy.

Tekst i fot: Kogo

w festiwalach na Słowacji, w Rumunii, Bułgarii oraz Turcji.
W ostatnim czasie zespół
przeszedł wiele trudności:
zmianę pokoleniową tancerzy, zatrudnienie nowego
choreografa oraz kapeli.
Jednak ciężka i wytrwała
praca oraz upór kierownictwa i członków zespołu
sprawiła, że Mystkowianie działają bardzo prężnie, co można zauważyć
na terenie gminy, regionu,
kraju
oraz
zagranicy.
Potwierdzają to również
ostatnie sukcesy zespołu:
I miejsce w kategorii zespołów tanecznych oraz wyróżnienie w kategorii zespołów obrzędowych podczas
Ogólnopolskiego Festiwalu
Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej
„Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim. Warto również odnotować,
że grupa wystąpiła podczas 45. Festiwalu
Folkloru Górali Polskich w Żywcu w ramach
Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Wszystkich chętnych do zasilenia szeregów Zespołu Folklorystycznego "Mystkowianie" oraz pragnących zdobyć więcej
informacji na jego temat zapraszamy na
oficjalny fanpage zespołu: www.facebook.
com/Mystkowianie.

Kamil Wiatr

Fot. Archiwum zespołu
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Pomysł na kreatywne spędzenie czasu

Pracownia ceramiczna
Pracownia ceramiczna powstała niedawno, pełna
nazwa to ceramika artystyczna „Irma”, która znajduje się przy Zespole Szkół nr 2 w Kamionce Wielkiej. Prowadzona jest przez Irenę Majkę i Angelikę
Majkę. Obie zdecydowały, się na założenie własnej
działalności gospodarczej, korzystając z dotacji unijnej, która jest doskonałą formą wsparcia
dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki
w biznesie. Po przejściu kilku etapów, marzenie
udało się zrealizować. Dzisiaj w pracowni całe
półki są wypełnione miskami i miseczkami,
figurkami zwierząt, talerzami, aniołkami, filiżankami itp.
Co jest wspaniałego w lepieniu z gliny?
Można zrobić mnóstwo różnych przedmiotów. Flakoniki, płaskorzeźby,
figurki, na to, co tylko pozwoli
wyobraźnia. Ponadto lepienie z gliny
uspokaja. Dzieciaki są oderwane
od komputerów i facebooka. Dla
dzieci jest to również zajęcie prorozwojowe. Nauczyciele wiedzą,
że lepienie może być pomocne przy dysleksji
i dysgrafii, także ADHD i różnych zaburzeniach.
Chodzi nie tylko o zdolności manualne i wyobraźnię przestrzenną, ale także koordynację wzrokowo
- ruchową. Dlatego właśnie zachęcamy oddziały
szkolne i przedszkolne oraz rodziców do nawiąza-

nia z nami współpracy.
Osoby zainteresowane zapoznają się z całym procesem ceramicznym. Zajęcia obejmują toczenie na
kole garncarskim, techniki lepienia w glinie, wypalanie prac, szkliwienie. Należy dodać, że pracownia nasza jest
świetnie wyposażona
w
sprzęty
i
mate-

PAS'2014 (c.d.)

mentalnego z Gimnazjum Publicznego w Królowej
Górnej
W punktacji łącznej w kategorii gimnazjów:
I miejsce zdobyło Gimnazjum Publiczne w Królowej
Górnej (65pkt. )
II miejsce otrzymuje Gimnazjum Publiczne Nr 2
w Kamionce Wielkie (57 pkt)
III miejsce otrzymuje Gimnazjum Publiczne
w Mystkowie ( 56 pkt)
Pozostałe gimnazja publiczne biorące udział
w tegorocznych Prezentacjach Artystycznych Szkół
otrzymują dyplomy pamiątkowe.
Ponadto Jury postanowiło wyróżnić następujące
indywidualności :
1. Witolda Ochwata z GP w Królowej Górnej
2. Magdalenę Siedlarz z GP w Królowej Górnej
3. Aleksandrę Rolka z GP w Jamnicy
Komisja stwierdziła wysoki poziom przygotowanych programów oraz wielki wkład pracy opiekunów poszczególnych grup. Zaangażowanie dzieci
i młodzieży, pomysłowość oraz dużą różnorodność
w doborze form uatrakcyjniła występy na tegorocznym PAS-ie.
Szczególną uwagę zwróciło bogate instrumentarium
wykonawców, atrakcyjność strojów i scenografii,
które podniosły wartość występów. Jako wrażliwi
obserwatorzy dzieci i młodzież wielokrotnie nawiązywały w nich do życia codziennego.

z Gimnazjum Publicznego w Królowej Górnej
III miejsce przyznano dla Faustyny Kocemba
z Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Kamionce Wielkiej
III. W kategorii tańca dyskotekowego
I miejsce otrzymuje Dawid Bomba z Gimnazjum
Publicznego w Jamnicy
II miejsce zdobyły Izabela Poręba, Monika Janus
i Arleta Kościółek
z Gimnazjum Publicznego w Królowej Górnej
III miejsce otrzymują Katarzyna Świgut, Justyna
Poręba, Paulina Górska z Gimnazjum Publicznego
w Mystkowie
IV. W kategorii twórczości plastycznej
I miejsce zdobyła Katarzyna Sekuła z Gimnazjum
Publicznego w Królowej Górnej
II miejsce otrzymuje Wioletta Nowak z Gimnazjum
Publicznego Nr 2 w Kamionce Wielkiej
III miejsce przyznano Natalii Kiełbasie z Gimnazjum
Publicznego w Mszalnicy
V. W kategorii form dowolnych
I miejsce zdobyła grupa taneczna z Gimnazjum
Publicznego w Mystkowie
II miejsce otrzymuje Aleksandra Rolka z Gimnazjum
Publicznego w Jamnicy
III miejsce przyznano dla Zespołu wokalno- instru-

riały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów.
Są to: piec ceramiczny, koło garncarskie, szkliwa,
angoby, narzędzia ręczne, narzędzia precyzyjne,
glina (masa ceramiczna), fartuchy, deseczki.
Irma prowadzi również warsztaty z masy solnej
oraz warsztaty z decoupage. Tworzenie w masie
solnej stanowi ciekawą technikę, dzięki której

dziecko uczy się cierpliwości, rozwija zdolności
manualne, a przede wszystkim swoją wyobraźnię. Decoupage to technika zdobnicza polegająca
na przyklejaniu na odpowiednią powierzchnię,
np. drewna, metalu, szkła, ceramiki wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej i pokryciu
go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się
całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu.
W zamyśle ma on wyglądać jak namalowany.
Nasza pracownia uczestniczy również w konkursach wojewódzkich oraz międzynarodowych. Na
dzień dzisiejszy możemy pochwalić się zdobyciem przez 5. uczestników nagród w konkursie
wojewódzkim „Moja Przygoda w Muzeum”.
Uczestnicy przeszli do kolejnego etapu,
międzynarodowego do Torunia.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na stronę www.ceramikairma.pl,
a także do odwiedzin naszej pracowni,
gdzie znajduje się sklepik z pracami
ceramicznymi oraz pracami wykonanymi techniką decoupage. Można tu
nabyć niepowtarzalne oraz oryginalne elementy
dekoracyjne. Świat ceramiki to przede wszystkim
wielka przyjemność i satysfakcja z prac, które są
czasami zaskakujące i niepowtarzalne.

Tekst i fot: Irena Majka
Duże umiejętności plastyczne, muzyczne, wokalne,
taneczne i aktorskie stworzyły w tym roku niepowtarzalny klimat, który zaowocuje jeszcze wyższym
poziom w następnych edycjach PAS-a. Choreografia
taneczna wskazuje na wysoki poziom kultury wśród
dzieci i młodzieży.
Komisja artystyczna zaleca bezwzględne kontynuowanie Prezentacji w następnych latach.
Komisja podziękowała organizatorom prezentacji – Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Kamionce Wielkiej i Zespołowi Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 w Kamionce Wielkiej
– za ich sprawne przeprowadzenie, gościnność
i stworzenie miłej atmosfery.
W dniu 15 maja br. w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 w Kamionce Wielkiej odbyło się
podsumowanie tegorocznych Prezentacji Artystycznych Szkół – 2014 oraz wręczenie nagród laureatom
tegorocznej imprezy, którzy ponownie zaprezentowali
się zgromadzonej publiczności w nagrodzonych
występach. Zostali oni entuzjastycznie przyjęci przez
widzów.
Wszystko to sprawiło, że tegoroczny PAS można
uznać za niezwykle udany.
Do zobaczenia za rok !

Tekst i fot: M.B.
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Unijny projekt KGW w Mszalnicy
Z wielu zadań statutowych kółka rolniczego Koła Gospodyń Wiejskich - na uwagę zasługują starania nad kultywowaniem tradycji.
Zadanie to jest realizowane głównie poprzez
podtrzymywanie i doskonalenie sztuki kulinarnej oraz promowanie wyrobów rękodzieła
ludowego i artystycznego. W bieżącym roku,
KGW w Mszalnicy, realizuje nowatorski projekt pt. Organizacja warsztatów kulinarnych,
wydanie publikacji oraz organizacja spotkań
w zakresie degustacji smaków Korony Sądeckiej wraz z prezentacją wyrobów rękodzieła
ludowego i artystycznego obszaru LGD
„KORONA SĄDECKA”. W ramach tego projektu odbyły się następujące działania:
1. W siedzibie KGW zorganizowano warsztaty
gotowania. Zaproszenie do udziału w kursie
było skierowane do wszystkich mieszkańców
obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” (tj. gmin
Kamionka Wielka, Chełmiec oraz Grybów).
W okresie od 9 czerwca do 14 lipca 2014 roku
przeprowadzono 10 spotkań, po 3 godziny
każde.

W trakcie trwania warsztatów uczestnicy
nauczyli się przyrządzać następujące potrawy:
- gołąbki z tartymi ziemniakami, sos z grzybów, placek z powidłem;
- grochówkę ze słoniną i ziemniakami, pierogi
razowe ze śliwą suszoną;
- drób-kogutek na śmietanie, ziemniaki opiekane, słodką kapustę, kompot z suszu;
- podpłomyk na łopacie, buchty-kukiełki;
- zupę z gwoździa, pyzy ze słoniną, groch
z kapustą kiszoną;
- grzyby z kaszą i śliwami suszonymi, pierogi
z miętą, ciasto ucierane;
- zacierkę na mleku, kapustę świeżą z fasolą,
placek ze śliwami;
- płucka na kwaśno, pierogi z kaszanką,
placek z miodem;
- wypieki drożdżowe, napój miodowy z miętą;
- zupę grzybową, kluski tarte z ziemniaków ze
słoniną, miodownik.
2. W ramach realizacji projektu wydano publikację pt. „Starodawne potrawy z Mszalnicy
i okolic”, gdzie można znaleźć receptury

Darmowa nauka pływania

rem ratownika oraz opiekuna grupy. Odbywać
się będą 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (1,5 h). Każdy uczestnik weźmie udział
w kursie obejmującym 20 godzin lekcyjnych.
Na zakończenie zajęć zostanie przeprowadzony sprawdzian poziomu opanowania
podstawowych umiejętności pływackich.
Uczniowie na zajęcia dowożeni będą busami
pod nadzorem opiekunów. Termin realizacji projektu obejmuje okres 15.09.2014r. do
30.12.2014 r.
Zadaniem programu nauki pływania jest doprowadzenie do opanowania przez
uczniów elementarnych sposobów pływania oraz uświadomienie dzieciom, rodzicom
oraz nauczycielom, korzyści zdrowotnych,
jakie pociąga za sobą ta umiejętność. Jest
to nie tylko możliwość aktywnego spędzania
wolnego czasu dla najmłodszych, ale także
poznawania nowych jego form. Uczestnictwo

Z dniem 15 września 2014 roku Gmina
Kamionka Wielka przystępuje do realizacji
zadania w ramach Projektu powszechnej
nauki pływania „Umiem pływać”. Całkowity
koszt zadania wynosi 28 440,00 zł. Na jego
realizację Gmina otrzyma z Ministerstwa
Sportu i Turystyki dotację celową w kwocie
13 420,00 zł pozostałe 15 020,00 zł stanowi wkład własny Gminy. Uczestnicy kursu
nie ponoszą żadnych kosztów związanych
z udziałem w projekcie.
Zajęcia nauki pływania dla uczniów z
Gminy Kamionka Wielka odbywać się będą na
krytej pływalni w Nowym Sączu. Programem
objętych jest 98 uczniów klas III ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy.
Zajęcia prowadzone będą w 7 grupach przez
wykwalifikowanych instruktorów, pod nadzo-

i sposób przygotowania wielu tradycyjnych
potraw.
3. Po zakończeniu warsztatów kulinarnych
zorganizowano ogólnodostępne degustacje
znanych i nieznanych potraw. Spotkania te
były połączone z wystawami wyrobów rękodzieła ludowego, prezentacją artystyczną
lokalnych zespołów regionalnych i twórców
ludowych oraz promocją powyższej publikacji. Tak więc uczestnicy tych zajęć mogli nie
tylko poznać smak starodawnej kuchni, ale
również, w oparciu o wydaną publikację, spróbować samemu przyrządzić takie potrawy.
Spotkania z degustacjami odbyły się w pięciu
miejscowościach, tj. w Cieniawie, Paszynie,
Kamionce Wielkiej, Boguszy i w Mystkowie.
Całe przedsięwzięcie było współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach PROW 2007-2013.

Marta Chruślicka
Fot. Archiwum KGW

w programie "Umiem pływać" jest dla dzieci
również dużą szansą na nabycie umiejętności, które niejednokrotnie mogą uratować
im życie. Przez naszą gminę płyną liczne
potoki, w których dzieci latem pozostawione
same sobie korzystają z kąpieli. Obycie się
z wodą i umiejętność zachowania się w niej
są podstawą bezpieczeństwa naszych najmłodszych mieszkańców. Uczestnictwo
w zajęciach pozalekcyjnych i spędzanie czasu
aktywnie, daje również dzieciom pogląd na
to jak można ciekawie spędzać popołudnie gdyż nie musi to być telewizja, komputer, czy
bezcelowe plątanie się po podwórku. Dzięki
programowi dzieci z naszej gminy będą miały
równe szanse rozwoju z dziećmi z miasta,
które mają większy i łatwiejszy dostęp do
infrastruktury sportowej.
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I miejsce OSP Mystków
II miejsce OSP Mszalnica
III miejsce OSP Bogusza.		
Drużyna kobiet
I miejsce OSP Mystków.
Uwaga! Należy podkreślić, że drużyna mężczyzn z jednostki OSP Mystków uzyskała
łączny czas 98,83, który był najlepszym wynikiem ze wszystkich 34 drużyn.

GMINNE ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE
15 czerwca 2014 r. na stadionie sportowym
w Grybowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których uczestniczyły
34 drużyny OSP. Drużyny mężczyzn i kobiet
startowały w dwóch konkurencjach - sztafecie
pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych.

Z terenu gminy Kamionka Wielka udział wzięły
4 drużyny z trzech jednostek:
1. OSP Bogusza,
2. OSP Mszalnica,
3. OSP Mystków - drużyna mężczyzn i kobiet.
Kolejność zajętych miejsc przedstawia się
następująco:
Drużyny męskie

Zwycięskim drużynom gratulacje złożyli
i puchary wręczyli z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym
Sączu brygadier Paweł Motyka oraz Komendant Gminny Związku OSP RP w Kamionce
Wielkiej Józef Janus.
Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich biorących czynny udział w zawodach,
opiekunów drużyn, naczelników i prezesów
jednostek OSP.
			

Komendant Gminy OSP
Józef Janus

Wakacje z „robótką”
zakończone
Podczas wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury
odbyły się dla dzieci spotkania z „ robótką”.
W czasie tych zajęć najmłodsi poznawali techniki wykonywania postaci z papieru i nie tylko.
Podczas pięciu spotkań dzieci wykazały się
wspaniałą kreatywnością i wykonały: pszczółki
z rolek papieru, zwierzątka z kubków plastikowych,
pająki i smoki z papieru, lalki z patyczków do lodów
oraz oryginalne plany lekcji, które zostaną wykorzystane w rozpoczętym roku szkolnym. Inspiracją
do wykonania prac były popularne wśród dzieci
filmy i czasopisma. Pomimo niesprzyjającej aury
dla chętnych wakacje nie wiały nudą.

(M.H)

Turniej Wójta Gminy
Kamionka Wielka w piłce nożnej
„ORLIK – MOJE BOISKO” 2014
W sobotę i niedzielę 02 i 03 sierpnia
2014r. odbył się na boisku Orlika w Królowej
Górnej Turniej Wójta Gminy Kamionka Wielka
w Piłce Nożnej „ORLIK – MOJE BOISKO”
2014r. Zawody rozegrano w IV kategoriach:
I kategoria : rocznik 2004 i młodsi,
II kategoria: rocznik 2002-2003,
III kategoria: rocznik 1998-2001,

IV kategoria: rocznik 1997 i starsi.
Do udziału w turnieju zgłosiło się odpowiednio:
I kat. – 2 drużyny,
II kat. – 8 drużyn,
III kat. – 4 drużyny,
IV kat. – 8 drużyn.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach
zostali:
I kat. – „Borussia” (Kamionka Wielka)
II kat. – „Galicja I” (Nowy Sącz)

III kat. – „Biegoniczanka” (Nowy Sącz)
IV kat. – „Nieważne” (Kamionka Wielka)
Zwycięskie drużyny w kat. I i II otrzymały
pamiątkowe medale natomiast w kat. III i IV
Puchary Wójta Gminy Kamionka Wielka.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich
zaangażowanych w zorganizowanie imprezy.
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Lato w Dolinie Kamionki

Tegoroczna edycja Lata w Dolinie Kamionki
miała niezwykle pomyślny przebieg. Stało się
tak przede wszystkim za sprawą wspaniałej
pogody, chociaż ulewy z dwóch poprzednich
dni wróżyły raczej powódź, niż słoneczną aurę.
Masowy udział mieszkańców gminy w imprezie wynikał również z atrakcyjnego programu,
obecności wielu wspaniałych zespołów, które
zaprezentowały się na scenie w Kamionce
Małej.
Było to Lato w Dolinie Kamionki w ramach projektu „ Organizacja imprezy oraz prezentacja
młodych muzyków ludowych”. Tak więc tym
razem mottem przewodnim święta byli młodzi
instrumentaliści z trzech gmin: Chełmca, Grybowa i Kamionki Wielkiej. Większość z nich
jest członkami szkółek muzykowania ludowego, prowadzonych przez Powiat Nowosądecki. Duża część z nich zasila już kapele
w zespołach regionalnych działających na
Sądecczyźnie. Powszechnie zaś wiadomo, że

potrzeby w tym zakresie są spore.
Po odśpiewaniu hymnu „Lata w Dolinie
Kamionki” przez Renatę Zaczyk, imprezę
otworzył Wójt Gminy Kamionka Kazimierz Siedlarz, życząc uczestnikom dorocznego święta
wspaniałej rozrywki i wielu pozytywnych
wrażeń. Warto wspomnieć, że swoją obecnością imprezę uświetnili Starosta Nowosądecki
dr Ryszard Poradowski, prezes Konspolu Kazimierz Pazgan, ks. prałat Stanisław Ruchała
oraz ks. prałat emeryt Stanisław Trytek.
Koncert rozpoczęła Orkiestra Dęta z Mystkowa, pod dyrekcja Józefa Kalisza i Mateusza
Główczyka. Następnie tańczyli „Mali Mystkowianie” oraz Zespół Góralski „Wiyrchowianie”
z Bukowiny Tatrzańskiej. Sporą atrakcją był
popis serbskich tancerzy z Lazarevac położonego 50 km od Belgradu. Przyjechali oni do
Polski na zaproszenie Zespołu Regionalnego
„Mszalniczanie”. Oryginalne stroje regionalne oraz żywiołowe bałkańskie tańce bardzo
podobały się licznie zgromadzonej widowni.
W dalszej części wystąpił Zespół Regionalny
„Mszalniczanie” z widowiskiem „Rękowiny”,
oklaskiwanym zarówno przez widownie, jak
też przez zaproszonych Serbów.
Gwoździem programu tegorocznego Lata
w Dolinie Kamionki był jednak koncert Zespołu
„Lachersi”. Warto przypomnieć, że zespół,
który był finalistą telewizyjnego programu
„Must be the music”, tworzy sześciu muzyków,
a liderem jest Tomasz Jarosz pochodzący
z Kamionki Wielkiej. Zarówno to, jak i fakt, że
„Lachersi” bazują na muzyce ludowej - nie-

zwykle popularnej w naszej gminie - sprawiło,
że koncert przerodził się w prawdziwy show;
bawili się zarówno wykonawcy, jak też tłumnie
zgromadzona przed sceną widownia. Dlatego
bisom nie było końca. Profesjonalne nagłośnienie koncertu oraz znakomita aranżacja
świetlna sprawiły, że każdy mógł się poczuć
jak w prawdziwej sali koncertowej. Podczas
pobytu „Lachersów” w Kamionce Małej odbyła
się promocja pierwszej płyty zespołu, a całość
rejestrowała ekipa małopolskiej telewizji.
Ta część publiczności, która wytrwała do
końca, mogła potańczyć na estradzie do północy, przy wspaniałej muzyce zespołu „Sami
swoi” z Boguszy.
W czasie tegorocznego „Lata…” można było
degustować wspaniałe potrawy regionalne
przygotowane przez KGW w Kamionce Wielkiej i Mystkowie. Swoje prace prezentowali
twórcy ludowi z terenu gminy Kamionka
Wielka i Piątkowej. Zachwycały wyroby pracowni artystycznej „Irma” z Kamionki Wielkiej.
LGD Korona Sądecka przeprowadziło konkurs
układania puzzli dla chętnych rodzin biorących udział w imprezie. Układanki utworzyły
fotografie urokliwych zakątków z terenu gmin:
Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka. Wiele
propozycji dla milusińskich przygotowało
Stowarzyszenie „Sursum Corda” z Nowego
Sącza, które zarobione tu środki w całości
przeznaczy dla najbardziej potrzebujących.

Kogo

Fot. M. Bieszczad i K. Ogorzałek
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Prymicje w parafii Mystków
W dniach 31 maja i 1 czerwca tego
roku odbyły się w Parafii Mystków prymicje
ks. Łukasza Pazgana. Było to wielkie i radosne wydarzenie dla całej parafii, wsi Mystków,
a szczególnie dla rodziców młodego księdza,
jego rodzeństwa i całej jego rodziny. Za to
powołanie w szczególny sposób podziękowałksiądz Łukasz. Jest to też zasługa księdza
proboszcza Józefa Głowy, który przygotowywał lektora parafii Mystków do kapłaństwa,
poprzez wychowanie na lekcjach religii oraz
na zbiórkach ministrantów i lektorów.
Powołanie księdza Łukasza, sprawiło wielką
radość wszystkim mieszkańcom Mystkowa,
którzy ochoczo zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. Na granicy parafii
przygotowano pięknie przystrojoną bramę,
a drogę prowadzącą do kościoła ozdobiono
i udekorowano.
W sobotę o godz. 17.45 nastąpiło
przywitanie księdza prymicjanta na granicy

parafii, który przyjechał z Krakowa, gdzie
otrzymał święcenia kapłańskie. Po przywitaniu ks. Łukasz przesiadł się wraz z rodzicami
do bryczki. Następnie konwój utworzony
z banderii rowerowej i konnej, bryczki, wozu
wraz z młodzieżą w strojach regionalnych oraz
kolumny samochodów udał się do kościoła,
gdzie zostało odprawione nabożeństwo
majowe. Przed kościołem nastąpiło przywitanie młodego kapłana przez księdza proboszcza i w procesji wszyscy udali się do świątyni.
W niedzielę po błogosławieństwie
w domu rodzinnym ksiądz Łukasz udał się
na plebanię, skąd w procesji przeszedł do
kościoła parafialnego, by odprawić swoją
Mszę Świętą Prymicyjną. W uroczystości
wzięli udział rodzice, rodzeństwo, kapłani
rodacy oraz mieszkańcy parafii. Oprawę stanowił Chór oraz Orkiestra Dęta.
Po Mszy Św. ksiądz Łukasz Pazgan udzielił błogosławieństwa kapłanom, rodzicom

i wszystkim obecnym. Następnie udał się
w asyście zaproszonych gości na poczęstunek.
Ks. Łukasz jest kolejnym kapłanem powołanym z naszej parafii do stanu duchownego.
To powołanie, jak również i wcześniejsze
świadczą o głębokiej wierze i dużej religijności
mieszkańców parafii Mystków.
Za przygotowanie tej uroczystości, jako członek Rady Parafialnej, chciałbym podziękować księdzu Proboszczowi
oraz księdzu Katechecie, Ochotniczej Straży
Pożarnej z Mystkowa, Orkiestrze Dętej, banderii rowerowej i konnej, a także wszystkim
mieszkańcom, którzy w różny sposób zaangażowali się w przygotowanie prymicji.
Na nowej drodze życia kapłańskiego ks. Łukaszowi życzymy „Szczęść
Boże”.

Tadeusz Bodziony
(fot. archiwum ks. prymiacjanta)

